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Com 31,1% das 
intenções, iris está 
9 pontos na frente 
do 2º colocado
O prefeito Iris Rezende seria aparece 9 pontos per-
centuais à mais que o seu segundo concorrente, 
o senador Vanderlan Cardoso (PP) na corrida pela 
Prefeitura da capital, nas eleições de 2020. É o que 
mostra sondagem feita por um dos mais conceitu-
ados instituto de pesquisa do País, contratada pelo 
diretório nacional de um partido político. Notícia 
Pura teve acesso aos números e autorização para 
divulgá-los, na condição de não publicar os nomes 
do Instituto e nem do contratante. O trabalho de 
campo foi feito nos dias 22, 23 e 24 de julho. Trata-
-se de um levantamento na modalidade estimula-
da – em que são colocados na cartela os nomes de 
possíveis futuros candidatos, para que o entrevista-
do marque o de sua preferência.
O terceiro colocado no levantamento é o depu-
tado Francisco Júnior (PSD), com 14,6%, segui-
do de Adriana Accorsi (PT) com 10,1%; Wilder 
Morais (DEM) com 7,7%; José Eliton (PSDB), 
com 6,9% e José Vitti (PSDB), com 6,5% e Major 
Araújo (DEM), com 1,0%.

AlterAções
No levantamento anterior, do mesmo instituto 
para o mesmo contratante divulgado aqui em 
abril, o primeiro colocado com mais de 50% das 
intenções foi o senador Jorge Kajuru (PSB), que 
dessa vez não foi incluído no rol dos possíveis 
candidatos. Na segunda colocação se destacava 
José Eliton, com 13%, seguido de Iris Rezende 
com 10,31%. Naquela ocasião,  ainda não se cogi-
tava a candidatura de Iris à reeleição e a popula-
ção ainda não sabia do extenso pacote de obras, 
que o prefeito reserva para a cidade. Outro fator 
importante foi que José Eliton não havia sofrido 
ainda os desgastes da apreensão de documentos 
e equipamentos, em sua residência e escritório.   

cogitada candidatuRa dE 
MaRconi EM anápolis
O governador Ronaldo Caiado não pode 
saber, mas já começa a circular no meio po-
lítico a informação de que o ex-governador 
Marconi Perillo está avaliando a possibili-
dade de disputar a eleição de prefeito em 
Anápolis. Ainda, segundo um importante 
político anapolino, Marconi mandou pes-
quisar as tendências eleitorais em três ci-
dades, incluindo o seu nome no rol das op-
ções, pra saber em qual delas ele teria mais 
apoio dos eleitores: Trindade, Aparecida e 
Anápolis. Teria dado Anápolis com “núme-
ros encorajadores”, principalmente quando 
se retira o nome do [ainda] petista, Antônio 
Gomide do rol dos concorrentes.  

consEquências
Alguém já parou pra analisar as  conse-
quências políticas de uma candidatura 
de Marconi Perillo a prefeito de Anápolis, 
terra natal de Ronaldo Caiado? Seria como 
um  início de “terceira guerra mundial” em 
Goiás. Se Marconi vai mesmo encarar um 
desafio dessa magnitude já a apenais dois 
anos, do “dilúvio” que passou na sua vida, 
levando-o para longe dos seus sonhos, que 
foi a derrota nas eleições de 2018, até então 
conjecturada apenas por essa coluna? Só o 
contexto político lá nos meses de junho e 
julho permitirá responder essa pergunta. 

só EM junho
Só mais próximo do  meio do ano que vem 
é que Marconi Perillo terá a certeza se en-
trará ou não corrida eleitoral da Manches-
ter. E vai depender basicamente de dois 
fatores: a situação jurídica da candidatura 
do  deputado Antônio Gomide, se será im-
pedido ou não pela lei da ficha limpa, e do 
estado em que estará o governo Caiado, na 
opinião pública. Existem hoje articulações 
nos meios político-jurídico de Anápolis, e 
fora, pra tentar inviabilizar a candidatura 
de Gomide, que aparece com mais de 70% 
das intenções de votos em algumas pes-
quisas para prefeito na cidade.    

MdB-psdB
Nos bastidores da política há conversas so-
bre diálogo entre Marconi Perillo e Daniel 
Vilela (MDB), com vista à sucessão estadu-
al. Marconi apoiaria Daniel para a sucessão 
de Ronaldo Caiado,  em 2022.

Balanços a custo zERo
O presidente Jair Bolsonaro marcou um 
tento de grande repercussão junto ao 
empresariado, ao dispensar a obrigato-
riedade das grandes empresas publica-
rem seus balanços gerais em jornais de 
grande circulação. No mesmo ato, o pre-
sidente franqueou as páginas do Diário 
Oficial da União eletrônico, para a publi-
cação dos balanços gerais a custo zero.

FiM dos  Editais
Agora, não é de se duvidar que o presi-
dente Bolsonaro decida estender o seu 
ato que isentou as grandes empresas a 
Estados e municípios da obrigatoriedade 
de publicar editais em jornais impressos. 
Os governos municipais e as prefeituras 
gastam muito dinheiro no atendimento a 
essa obrigação de publicar seus editais 
em veículos impressos. Não bastaria 
disponibilizar nos seus respectivos si-
tes? Depois da publicação dessa nota 
eu passo a correr o risco de ser demi-
tido do jornal, porque esse assunto é 
extremamente sensível nas empresas. 
Mas que isso pode acontecer, eu não 
duvido nem um pouco. 

ExplosõEs dE Bancos
O governo Caiado comemora o que es-
tão chamando de o fim do “Novo Canga-
ço”, que era a prática de explosão de ban-
cos, que ocasionava arruaças nas cidades 
do interior, levando pânico à população. 
Lembra que a prática ocorria até em 
praças movimentadas de bairros nobres 
e em cemitério. Em matéria distribuída 
pela Assessoria de Imprensa, é apontado 
como o período de maior incidência des-
sas ocorrências em Goiás o dos governos 
de Marconi Perillo e José Eliton.   

Mudança
Há fortes cogitações de que o deputa-
do Antônio Gomide pode trocar o PT 
pelo MDB.

Expo Municípios
A Expo Municípios 2019, Evento dos 
prefeitos no Centro de Convenções, o 

evento alcançou um dos maiores índi-
ces de participação. Diferentemente das 
anteriores, que eram promovidas pela 
AGM, Associação Goiana de Municípios, 
a exposição desse ano está sendo pro-
movido pela Federação dos Municípios 
(FMG). Segundo informação que corrida 
ontem no Centro de Convenções, vários 
prefeitos pretendem pedir a desfiliação 
de seus municípios, da AGM. Avaliam que 
a FGM está desenvolvendo um trabalho 
mais condizendo com a realidade de hoje 
dos municípios.      

anicuns
O deputado Rubens Marques (Pros) 
nega, agora, a intenção de concorrer à 
Prefeitura de Anicuns, em 2020. O seu 
foco, hoje, segundo ele, é continuar no 
exercício do mandato conquistado nas 
urnas de 2018. Rubens, contudo, disse 
ter ficado feliz com a lembrança do seu  
nome para disputar a eleição de prefeito. 

saiu aqui
A informação de que Rubens Marques con-
correrá na eleição de prefeito de Anicuns 
saiu publicada na edição de terça-feira des-
sa coluna, com base em informação de um 
político muito próximo do vice-governador 
Lincoln Tejota. E, instado ontem a comen-
tar a negativa do parlamentar do Pros em 
concorrer,  essa mesma fonte se limitou 
a alertar: “Aguarde pra ver o desfecho no 
próximo ano. Mais, não apenas o depu-
tado Rubens Marques mas outros nomes 
ligados ao grupo, sendo avaliados para a 
missão em outras cidades”.
 
lançaMEntos
Aliás, há informações ainda não oficiais 
de que o líder maior do grupo político do 
deputado Rubens Marques vem articu-
lando com vista ao lançamento de can-
didatos a prefeito em vários municípios e 
não apenas em Anicuns.  

Sondagem
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lula vivo

O petista continua sendo o maior líder po-
lítico do país. Mesmo com tudo parecendo 
tão adverso. Lula está preso há mais um 
ano, com direitos políticos cassados e em 
situação ruim, em um momento de movi-
mento de peças no cenário nacional. Lula 
enfrenta, inclusive, o desconforto de ser 
considerado, por alguns correligionários, 
como responsável pela situação ruim da 
sigla. Que, por exemplo, vem perdendo par-
lamentares nos Estados e, em Goiânia, pela 
primeira vez, segue sem representante na 
Câmara Municipal. Ainda assim, Lula vive. 
Não como uma ideia. Mas como um mito, 
um líder que vem mantendo um grupo de 
seguidores cada vez mais fiel, em episódios 
onde ele figura como vítima. A tentativa de 
transferência de Curitiba foi um deles. 

coincidência
Seguidores do atual governo reclamam 
desde o período pré-eleitoral de regalias 
que estariam sendo oferecidas a Lula, em 
nome do título de ex-presidente. Logo de-
pois dos questionamentos a Sérgio Moro, 

um juiz nomeado por ele em um conselho 
do atual Ministério da Justiça, tomou uma 
das decisões mais céleres da justiça, ao en-
contrar uma vaga para o ex-presidente em 
um presídio conhecido por rebeliões. Não 
colou. Não podia colar. Vai aumentar a pres-
são sobre Moro e seus seguidores. 

ocasião 
Sentado em cima do processo que questio-
na a imparcialidade de Moro no julgamento 
de Lula, Gilmar Mendes podia botar o pro-
cesso pra rolar. Uma decisão ruim é sempre 
melhor do que decisão nenhuma na justiça. 

igualzinho
Ao incentivar a formação de uma nova 
emissora de jornalismo para concorrer com 
a GloboNews, o governo Bolsonaro repete 
fracasso dos governos petista. Investimen-
tos pesados foram feitos na Band e na 
Record para quebrar o poderio da Globo. 
Não deu certo. O mesmo foi feito com a 
Carta Capital, para que ela fosse maior do 
que a Veja. Também não deu certo. 

silêncio
Apesar de continuar conversando com alia-
dos e opinando sobre assuntos locais, Mar-
coni Perillo não dá sinais de que vá quebrar 
o silencia. A aposta é um resultado positivo 
nas eleições municipais, indicando compe-
titividade para 2022. PSDB quer fazer 150 
prefeitos no ano que vem. Conta difícil de 
ser fechada. Muito difícil. 

É patriota
Presidente da Câmara Municipal de Goiâ-
nia, Romário Policarpo confirma nos próxi-
mos a filiação ao Patriota. Ajuda a consoli-

dar a chapa de vereadores, se apresentando 
como opção até mesmo para a Prefeitura. 

o vice de íris

Agosto começou com uma disputa se-
creta, nem tão secreta assim, de vários 
nomes interessados em ocupar a vice de 
Íris Rezende (MDB), na possível chapa à 
reeleição do ano que vem. Com a aproxi-
mação administrativa com o governador 
Ronaldo Caiado (DEM), a articulação vai 
passar pelos dois líderes. 

Mais uM vice
Zé Carapó (DC) foi confirmado como vice-lí-
der do governo na Alego. Vai auxiliar Bru-
no Peixoto (MDB) na articulação na Casa. 
Só falta indicar um secretário-geral para a 
bancada governista. 

iMposto único
Acieg retoma na semana que vem campa-
nha pela adoção de imposto único no país. 
Movimentação terá mesa-redonda e deba-
te sobre o assunto. Flávio Rocha (Riachue-
lo), que quase foi candidato a presidente no 
ano passado estará presente. 

Fazendo coro
Deputado Talles Barreto (PSDB) é mais uma 
voz que defende o partido apenas apoian-
do uma candidatura em Goiânia. Sem nome 
próprio, como acontece desde 2000. Avalia 
que este não é o momento para lançar can-
didatura. 

correndo
Alego entra no circuito de promoção de 
corridas de rua em Goiânia. Pra quando se-
tembro chegar. 

livro
Lourival Santana (CBN) volta a Goiânia em 
setembro para lançamento do seu novo 
livro. “Minha Guerra Contra o Medo”, com 
uma visão especial sobre coberturas de 
guerra pelo mundo. 

a volta
Afastada dos corredores do Paço Municipal 
desde o ano passado, Íris Araújo deve rea-
parecer em breve. Com a inauguração da 
Casa de Vidro, espaço cultural idealizado 
por ela quando ainda era deputada federal. 

o teMpo passa...
Um ano atrás, se consolidava a dissidência 
no MDB rumo à candidatura de Ronaldo 
Caiado (DEM). Apesar das promessas e pro-
cessos, ninguém foi punido. Se depender do 
líder maior, fica assim mesmo. 

marcelohel@gmail.com

“É na natureza que os 
deuses se manifestam!”. 

(Gilberto Gil)

transFerência 

STF suspende transferência de 
Lula para presídio em São Paulo
o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu 
nesta quarta-feira(7) 

suspender a decisão da 
Justiça Federal que autori-
zou a transferência do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para o presídio de 
Tremembé, em São Paulo.

Seguindo voto do rela-
tor do caso, ministro Edson 
Fachin, a maioria do minis-
tros decidiu que Lula deve 
continuar preso na Supe-
rintendência da Polícia Fe-
deral (PF) em Curitiba até a 

decisão definitiva do caso 
pela Segunda Turma da 
Corte, colegiado responsá-
vel por julgar os casos da 
Operação Lava Jato.

A defesa de Lula pediu 
ao STF para anular a deci-
são do juiz Paulo Eduardo 
de Almeida, da Justiça es-
tadual de São Paulo, que 
determinou que o ex-presi-
dente seja levado para a Pe-
nitenciária 2 de Tremembé, 
no interior paulista, após a 
Justiça Federal do Paraná 
ter autorizado a transferên-

cia. Os advogados também 
queriam manter a prisão de 
Lula em uma sala especial 
da Polícia Federal (PF) em 
Curitiba, pedido que foi 
aceito liminarmente pela 
Corte. A liberdade de Lula 
também foi solicitada, mas 
não chegou a ser analisa-
da pelo plenário.

O pedido de transferên-
cia foi feito pela PF. Segun-
do a corporação, a saída 
de Lula da carceragem da 
superintendência é neces-
sária para reduzir gastos e 

uso de efetivo a fim de ga-
rantir a segurança do local, 
“bem como devolvendo à 
região a tranquilidade e 
livre circulação para mo-
radores e cidadãos que 
buscam serviços prestados 
pela Polícia Federal.”

Desde abril do ano pas-
sado, Lula cumpre proviso-
riamente, na Superinten-
dência da Polícia Federal 
no Paraná, pena de oito 
anos, 10 meses e 20 dias 
por corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do trí-

plex no Guarujá (SP). 

Deputados
O presidente do STF, mi-

nistro Dias Toffoli, recebeu 
nesta tarde cerca de 100 
deputados federais, que fo-
ram à Suprema Corte tratar 
da situação do ex-presiden-
te Lula. “À Justiça cabe deci-
dir de acordo com a Consti-
tuição e as leis. Acabou de 
dar entrada um pedido aqui 
que será analisado da ma-
neira mais rápida e urgente 
possível, e penso que ainda 

hoje haverá alguma deci-
são. O sentido dessa decisão 
não sei o que será, mas com 
certeza haverá uma decisão 
ainda hoje. Era isso que eu 
queria dizer”, disse Toffoli ao 
final do encontro.

O ministro afirmou que 
foi surpreendido ao receber 
diversas lideranças parti-
dárias. “Não lembro de ter 
havido momento desse, de 
tantos parlamentares e lide-
ranças com visões diferentes 
da política e da sociedade 
estando aqui”, disse Toffoli.
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Variação 

Procon Goiás divulga pesquisa 
de preços para o Dia dos Pais 

o Dia dos Pais será 
comemorado no 
próximo domingo, 

dia 11. Segundo a previsão 
da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens Ser-
viços e Turismo (CNC), o 
volume de vendas estima-
do para a data em Goiás 
terá aumento de 4,4% em 
relação ao ano passado.

Pensando em auxiliar 
os filhos que vão presen-
tear os pais, o Procon Goi-
ás divulgará nesta quinta 
dia 08, uma pesquisa de 
preços de 53 itens como 
perfumes importados, 
smartphones, eletrônicos, 
eletrodomésticos, flores e 
cestas de café da manhã. 
Foram visitados 24 esta-
belecimentos em Goiânia 
no período de 30 de julho 
até esta quarta, dia 07.

Mesmo com as cons-
tantes variações de alta 
no dólar, os perfumes im-
portados registraram au-

mento de apenas 1,59% 
em comparação com os 
preços médios do ano pas-
sado. Individualmente, foi 
identificado perfume com 
redução de até 13,09%.

Variação de preços
O Procon Goiás adianta 

que a variação de preços, 
em se tratando de pro-
dutos idênticos – mesma 
marca e modelo – atingiu 
162,38%. Foi o caso da 
sanduicheira grill Ultra – 
Mallory – B96800702. A 
pesquisa ainda vai trazer 
uma série de dicas e cui-
dados que devem ser ob-
servados pelo consumidor 
para evitar dor de cabeça 
tanto para quem presen-
teia, quanto para os pais.

O levantamento com-
pleto estará disponível a 
partir das 8h desta quinta-
-feira, dia 08, no site do 
Procon Goiás: www.pro-
con.go.gov.br 

Variação de preços entre 
produtos idênticos chega a 162% Di
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TrânsiTo  

Agentes de trânsito intensificam orientações 
no cruzamento da antiga rotatória dos Correios

Como forma de intensificar 
a orientação aos motoristas 
que trafegam diariamen-
te pelo novo cruzamento 
das avenidas 4ª Radial, São 
Paulo,  Transbrasiliana e Rio 
Verde, na divisa de Goiânia e 
Aparecida, as secretarias de 
Trânsito das duas cidades 
realizam nesta quinta-feira, 
8, ações educativas na re-
gião. Os agentes estarão no 
local em três momentos do 
dia. Pela manhã, à tarde (na 
hora do almoço) e no fim do 
dia, que são os horários com 
maior fluxo. Os secretários 
de trânsito estarão dispo-
níveis para entrevistas no 
local a partir das 8h.

Os agentes de trânsi-
to dos municípios  irão 
orientar de forma mais 
efetiva os condutores de 
veículos conforme a nova 
sinalização horizontal 
e vertical instalada no 

cruzamento, onde antes 
existia uma rotatória. 

Segundo o secretário 
de Trânsito de Goiânia, 
Fernando Santana (SMT), 
todas as mudanças im-
plantadas foram feitas a 
partir de um estudo técni-
co rigoroso. “Essa fase de 
adaptação exige paciência 
e atenção por parte dos 
motoristas, principalmente 
para quem passa pelo cru-
zamento pela primeira vez. 
Com relação aos semáfo-
ros, são oito instalados nos 
quatro pontos, e eles ain-
da estão sendo ajustados 
conforme o fluxo de trá-
fego”, comentou Fernando 
Santana. Sobre a possível 
instalação de fotossen-
sores, Fernando acredita 
que ainda é cedo para essa 
ação. “Há estudos técnicos 
nesse sentido, mas sem 
prazo’, finalizou. 

Paisagismo 
Foram concluídas todas 

as obras de infraestrutura 
e de sinalização da obra de 
abertura da rotatória e se-
rão iniciados os trabalhos 
de paisagismo.  

Novo tráfego 
O condutor que estiver 

na Avenida 4ª Radial com 
direção à BR-153 irá virar à 
direita na Avenida Transbra-
siliana, fazer o retorno e se-
guir com destino a rodovia. 
Por sua vez, quem trafega 
pela Avenida Rio Verde com 
destino à Avenida Transbra-
siliana terá que virar à di-
reita na Avenida São Paulo, 
fazer o retorno, passar pelo 
cruzamento e seguir em 
frente. Nos demais senti-
dos, o tráfego de veículos 
está mantido, respeitando 
os semáforos implantados 
no cruzamento.
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r_vilela!live.comretratos

  Exposição de Tarsila do Amaral no Masp 
em São Paulo quebra recorde e se torna a 
mais vista do museu.

  Angelina Jolie viverá Thena no filme “Os 
Eternos” da Marvel, e revelou em entrevista à 

revista People que já está treinando bastante 
para interpretar a guerreira.

  A terceira temporada de “13 Reasons Why” 
chega à Netflix no dia 23 de agosto e para deixar as 
novidades ainda mais interessantes para o público, 

a terceira temporada ganhou um novo trailer.

  Ludmilla anunciou o lançamento da versão 
em estúdio de “Hello Mundo”. O disco terá 
dez faixas e contará com novas interpretações 
de canções apresentadas no show. 

cREME MEl
Goiânia recebe nova 

concessionária Peugeot nesta 
quinta-feira, 8 de agosto, com 

inauguração oficial a partir 
das 19h30min. O diretor da 

Mobile, Alexandre Normanha, 
recebe diretores nacionais da 

marca e 200 convidados no 
coquetel de abertura da nova 
casa dos carros franceses em 
Goiás. A Creme Mel Sorvetes, 

em apoio à expansão do 
mercado automobilístico no 

estado, vai estar presente no 
coquetel com picolés para 

degustação dos clientes 
Peugeot.

DRiNKs aUToRais
O Grá Bistrô e Rooftop, casa 

que integra o Grupo Monino, 
acaba de lançar sua nova 

carta de drinks. Ao todo são 
oito bebidas inéditas que 

misturam frescor e sofisticação 
na medida, com uma seleção 

de seis Tônicas, vários 
World Classics, além dos já 

consagrados Monino Classics, 
o Grá Crusta, Íz Smoke e o 1929 

Gin Torino.

Dia Dos Pais
Ainda buscando o melhor 

presente para o Dia dos 
Pais? O Outlet Premium 

Brasília é o destino certo 
para quem procura itens 

de marcas renomadas sem 
deixar de lado a economia. 

O centro de compras traz 
um roteiro com as principais 

ofertas para o período e 
aposta em marcas como 

ASICS, Ellus e Oakley, entre 
outras, para oferecer as 

melhores opções de presente. 

VFNo
O Vogue Fashion’s Night 

Out Flamboyant já tem 
data marcada. A gerente de 
marketing do Flamboyant, 

Aline Guedes, reuniu na última 
semana, lojistas do centro de 
compras para apresentar as 

novidades dessa edição, que 
irá acontecer no dia 12 de 

setembro.

3x4

1

Samba - Neste sábado, dia 10 de agosto, acontecerá o “Deu Samba no Barzim”.  Com show de Pedro Santos & banda, 
dobradinha de caipirinha e sem cobrar couvert, o projeto tem ganhado o coração dos goianos. 

Unhas Fast - Débora, Mirelle Pinheiro, Cris Bandeira e Thatiane 
Mendes, celebrando um ano da unidade Unhas Fast, localizada 
na Avenida Jamel Cecílio em Goiânia. 

2 3

4

Peugeot - Os empresários Leonardo Normanha e Alexandre Normanha 
recebem convidados, para inauguração da nova concessionária da 
Peugeot, em mais um negócio da família. 
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Empreendimento - O empresário Antônio Eurípedes recebeu, 
o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e outras 
autoridades, que conheceram o novo empreendimento da 
construtora Veredas, o Condomínio Clube Veredas da Alvorada.
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Contribuinte 

Receita abre consulta a 
lote de restituição do IR

os contribuintes po-
derão consultar se 
estão no terceiro 

lote de restituição de Im-
posto de Renda, a partir 
das 9h desta quinta-feira 
(8). O lote de restituição 
do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física contem-
pla também restituições 
residuais dos exercícios 
de 2008 a 2018.

O crédito bancário para 
mais de 2,978 milhões 
contribuintes será reali-
zado no dia 15 de agosto, 
totalizando o valor de R$ 
3,8 bilhões. Desse total, R$ 
298,493 milhões são para 
contribuintes com priori-
dade: 7.532 idosos acima 
de 80 anos, 44.062 entre 
60 e 79 anos, 6.888 com 
alguma deficiência física 
ou mental ou doença gra-
ve, e 24.513 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a pá-
gina da Receita na Internet, 
ou ligar para o Receitafone 
146. Na consulta à página 
da Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 

inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, o 
contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibili-
za, ainda, aplicativo para 
tablets e smartphones 
que facilita consulta às 
declarações e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar 
diretamente nas bases 
da Receita Federal infor-
mações sobre liberação 
das restituições do IRPF 
e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da Inter-
net, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência 

do Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento por meio do tele-
fone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

Os montantes de resti-
tuição para cada exercício, 
e a respectiva taxa Selic 
aplicada como correção, 
podem ser acompanhados 
na tabela a seguir:

O crédito bancário será 
realizado no dia 15 de agosto
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MediCaMento 

Governo reduz tarifas de importação 
de medicamento  contra câncer e HIV
A Secretaria Especial de Co-
mércio Exterior e Assuntos 
Internacionais do Ministé-
rio da Economia reduziu as 
tarifas de importação de 
17 produtos como medica-
mentos para tratamento de 
câncer e HIV/Aids, materiais 
de consumo, fraldas e ab-
sorventes, que estavam na 
Lista de Exceções à Tarifa 
Externa Comum (Letec) do 
Mercosul. As alíquotas ca-
íram de até 18% para zero 
ou 2%. A medida começou a 
valer nesta quarta-feira (7).

Segundo o Ministério da 
Economia, o objetivo é re-

duzir o custo de produção 
das empresas instaladas no 
Brasil e o preço dos produ-
tos para os consumidores. A 
redução de gastos é estima-
da em R$ 150 milhões por 
ano para empresas privadas 
e para o governo federal.

A Letec permite que os 
países do bloco apliquem 
alíquotas de imposto de 
importação diferentes das 
previstas pela Tarifa Exter-
na Comum (TEC). O Brasil 
está autorizado a manter, 
até 31 de dezembro de 
2021, uma lista de 100 
produtos como exceções.
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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

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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jogos da seleção

Conmebol suspende Gabriel Jesus

a Confederação 
Sul-Americana 
de Futebol (Con-

mebol) anunciou nesta 
quarta (7) que o ata-
cante brasileiro Ga-
briel Jesus foi suspen-
so por 2 meses por 
causa de sua expul-
são e de seu compor-
tamento na final da 
Copa América 2019, 
em que o Brasil derro-
tou o Peru por 3 a 1.

Além da suspen-
são, o jogador do 
Manchester City re-
cebeu uma multa de 
30 mil dólares.

Gabriel Jesus foi 
expulso no segun-
do tempo da final da 
Copa América, no dia 
7 de julho no estádio 

do Maracanã, ao le-
var o segundo cartão 
amarelo em disputa 
de bola com o zaguei-
ro peruano Zambrano. 
O atacante deixou o 
gramado reclamando 
bastante, fazendo si-
nal de que o juiz es-
tava favorecendo os 
peruanos e socando o 
banco de reservas.

Com a punição o 
atacante fica de fora 
dos próximos jogos 
da seleção brasileira: 
os amistosos diante 
da Colômbia e do Peru 
em setembro.

Segundo o comu-
nicado da Conmebol, 
o jogador pode entrar 
com um pedido de re-
visão da decisão.

Atacante fica de fora de 
amistosos de setembro Di
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