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n José Nelto emplacou a ex-deputa-
da Vanuza Valadares, de Porangatu, 
como presidente da Ceasa. É um car-
go importante eleitoralmente: são 
centenas de atacadistas, varejistas e 
funcionários lá atuando todo dia.

n O deputado Sebastião Caroço, do 
PSDB, está com os pés dentro da base 
de apoio ao governador Ronaldo Caia-
do na Assembleia. E não é novidade. 
Ele sempre alegou proximidade pes-
soal e identidade política com Caiado. 

n O ex-ministro da Justiça e advo-
gado de Dilma Rousseff no impe-
achment, José Eduardo Cardozo, 
estará em Catalão no próximo dia 
13 para palestrar sobre o Estado de 
Direito no Brasil. É petista, mas um 
jurista de primeira.

n Lissauer Vieira convenceu a maioria 
dos deputados de que, se ficar na pre-
sidência até 2022, depois da aprovação 
da emenda da reeleição, concluirá com 
folga a obra da nova sede da Assem-
bleia no Park Lozandes. 

n A CAOA Chery de Anápolis pode 
deixar Goiás, depois que adqui-
riu as instalações da Ford no ABC 
paulista. O governo do Estado 
entrou em alerta: se a transferên-
cia acontecer, o impacto negativo 
será gigantesco.

n Praticamente definida a candidatura 
da deputada federal Magda Mofatto 
a prefeita de Caldas Novas e não tem 
adversários à altura. O ex-deputado 
Marquinhos do Privê, que chegou a 
pensar em entrar na disputa, já refluiu. 

n Levantamento publicado pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional aponta 
o governo de Goiás como proprietá-
rio de exageradas 16 estatais. Não é 
pouco. Somente São Paulo, com 20, e 
Minas Gerais, com 19, estão à frente. 

n A ex-deputada Eliane Pinheiro é quem 
encaminha ao presidente Lissauer Vieira 
as listas de nomes que o ex-governador 
Marconi Perillo gostaria de ver nomea-
dos na Assembleia. Constam até namo-
radas de figurões tucanos. 

n A secretária de Comunicação Valéria 
Torres, que veio de fora e até hoje não 
conseguiu entender a dinâmica dos 
órgãos de imprensa em Goiás, está vi-
sitando os mais importantes donos de 
jornais e emissoras de rádio e TV.

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

É perda de tempo esperar que a PEC paralela da reforma da previdência, que 
sairá aprovada do Senado nos próximos dias para incluir Estados e municípios, 
possa resultar em algum resultado concreto. As chances de sucesso são remotas 
na Câmara, principalmente pelo calendário eleitoral.
Na avaliação dos deputados federais, autorizar a reforma para os servidores estadu-
ais e municipais seria assumir um custo político que deve ser de responsabilidade 
dos deputados estaduais, vereadores e governadores. A PEC paralela até garante que 
as mudanças nas aposentadorias do funcionalismo regional só serão aplicadas se o 
poder Executivo estadual enviar uma lei para a Assembleia Legislativa, que teria que 
aprová-la. Porém, a tramitação da PEC paralela na Câmara ocorreria em 2020, um 
ano de eleições municipais, e dificilmente os políticos locais se envolveriam nessa 
polêmica em meio a busca de votos. Portanto, se o governador Ronaldo Caiado qui-
ser algum alívio para a sua folha de aposentados, pode começar a se virar por conta 
própria. Nenhum refresco virá de Brasília. Ele deveria pedir informações ao deputado 
federal José Nelto: ouviria que a PEC paralela do Senado jamais passará na Câmara. 
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oaB-DF DÁ EXEMplo ao FaZER ElEiÇÃo DiREta paRa o QUiNto coNStitUcioNal
Embora tenha incluído na sua plataforma, na eleição para a Ordem dos Advogados de Brasil-Seção de Goiás, a introdução de eleições diretas para a formação 
da lista sêxtupla para a nomeação dos desembargadores correspondentes ao chamado quinto constitucional, o presidente Lúcio Flávio de Paiva não cumpriu 
a promessa. Depois de empossado, ele sempre alegou dificuldades operacionais para estender a toda a advocacia o direito de votar livremente em repre-
sentantes da categoria para a composição do Tribunal de Justiça. Entretanto, a OAB do Distrito Federal acaba de desmentir essa alegação de Lúcio Flávio: 
realizou eleições diretas e escolheu seis advogados, que foram encaminhados ao TJ de lá para a definição de três nomes e posterior encaminhamento da lista 
ao governador Ibaneis Rocha, que fará a nomeação de um. O processo correu sem maiores obstáculos, dentro da mais absoluta tranquilidade. 

RElatÓRio Da cpi DaS UNiVERSiDaDES É DESMoRaliZaNtE paRa o ENSiNo SUpERioR EM GoiÁS
A leitura do relatório do deputado Talles Barreto, com a conclusão dos trabalhos da CPI das Universidades, mostra um quadro assustador para o 
ensino superior em Goiás. Há irregularidades gritantes. Cursos não credenciados pelo MEC, propaganda enganosa (inclusive por conta da Escola 
Superior de Advocacia da OAB-GO), um rolo com a oferta de graduações pelo Sindigoiânia na época em que o vereador Romário Policarpo presidia o 
sindicato, uma penca de faculdades operando sem a menor legalidade e até a atuação de empresas paraguaias de educação universitária em Goiás. 
Como relator da CPI, Talles BarreTo, que é do PSDB e lidera a oposição ao governador Ronaldo Caiado na Assembleia, fez um grande trabalho, que vai 
dar muita munição para a polícia e para o Ministério Público. 

iNStitUto caMpUS paRtY pRoMEtE MUito, MaS FaZ poUco
Os responsáveis pela feira de inovação de tecnologia Campus Party prometeram doar 15 laboratórios comunitários de robótica para Goiás, que seriam instalados em 
cidades pequenas e pouco desenvolvidas. Pode ser. Até hoje, em todo o país, só entraram em funcionamento 4 dessas unidades, apesar de terem sido anunciadas 10 
mil. Isso mesmo: eles prometeram 10 mil laboratórios. A Campus Party é um empreendimento comercial, não de benemerência pública. Convém não acreditar.

pEc Da EDUcaÇÃo E acESSo a DEpÓSitoS JUDiciaiS SÃo DE iNtERESSE pÚBlico
Dois projetos do governador Ronaldo Caiado que estão na Assembleia - um, a PEC que no final das contas reduz a vinculação constitucional de recursos 
para a Educação, ao incluir as despesas com a Universidade do Estado de Goiás no cálculo do percentual mínimo de 25%, outro a que permite o acesso do 
governo ao fundo que guarda os depósitos judiciais, no estratosférico valor de R$ 1,8 bilhão – não têm motivos para não serem aprovados. São de interesse 
do Estado e não apenas do governo Caiado.  No caso da PEC da Educação, qualquer outro governante, de qualquer partido, faria o mesmo no lugar de 
Caiado. As vinculações constitucionais de recursos representam uma concepção antiquada, da época em que a população crescia à jato e havia necessidade 
de obrigar os gestores públicos a dar uma atenção especial a setores fundamentais da ação do Estado. Isso mudou. No caso dos depósitos judiciais, não tem 
sentido que uma montanha de dinheiro – os tais R$ 1,8 bilhão – permaneça estacionada em uma conta bancária, aplicada a juros baratos, quando poderia ser 
movimentada em favor de políticas públicas de interesse da população ou de gastos de custeio que estão pressionando o caixa estadual, a exemplo dos R$ 
230 milhões a descoberto que são pagos todo mês para os aposentados. O acesso seria um empréstimo simplificado, que não depende de nota de crédito 
nem de qualquer outra negociação. Tudo muito oportuno no atual momento de indiscutível crise fiscal em Goiás.

EScÂNDalo Na aGEHaB tEM potENcial paRa SER o MaioR Da ERa tUcaNa
Vem aí um escândalo sem precedentes, esse, sim, baseado em farta comprovação, envolvendo a emissão fraudulenta e o pagamento de 
Cheques Moradias pela Agehab, nos governos passados. O caso é alvo de um inquérito já adiantado na esfera da polícia civil, que identificou 
também a participação de uma grande empresa goiana de fornecimento de materiais para a construção civil. Nomes de candidatos a receber 
o Cheque Moradia eram aproveitados para a emissão do documento, sem que eles soubessem, descontados em conluio com uma das maio-
res lojas da área, com prejuízos, além do mais, para o Fisco Estadual. A conferir dentro em breve.

caiaDo Vai tER QUE FaZER a REFoRMa Da pREViDÊNcia
aQUi MESMo, poRQUE Do coNGRESSo NÃo ViRÁ NaDa
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comemorações 

Desfile Cívico reúne cerca de 
10 mil pessoas em Goiânia

a manhã deste sába-
do, 7 de setembro, 
foi marcada pelo 

tradicional Desfile Cívico 
Militar promovido pela 
Prefeitura de Goiânia, na 
Avenida Tocantins, para 
celebrar a Independência 
da República Federativa 
do Brasil. Cerca de dez 
mil pessoas e autoridades 
prestigiaram o desfile das 
forças civis e militares 
atuantes na Capital e em 
todo o Estado de Goiás.

Para o governador 
Ronaldo Caiado, um dia 
para reafirmar o amor do 
brasileiro por sua pátria. 
‘Vivemos um momento 
difícil,  mas mesmo as-
sim presenvamos o senti-
mento patriota e lutamos 
para o resgate da cida-
dania. Não existe nada 
mais importante que o 
sentimento de amor pela 
pátria. Hoje é um dia de 
cantarmos pelo nosso 
Brasil, pela nossa inde-
pendência com amor pela 
população’, afirmou. 

Já o prefeito da Capital, 
Íris Rezende, destacou a 
importância e o objetivo 
da Prefeitura ao promo-
ver o desfile: ‘Fazer com 
que a atual e as futuras 

gerações conheçam e re-
conheçam a luta dos nos-
sos antepassados fazendo 
do Brasil a República que 
é hoje. De forma que essa 
comemoração relembra 
e mostra ao futuro o que 
foi o nosso passado em 
defesa da nossa patria’.

A goianiense Janaína 
de Souza Alves veio com 
a família toda prestigiar 

o filho que participou 
do desfile pela primeira 
vez pelo Colégio Militar. 
‘Uma honra para nós e 
para ele participar do 
desfile. Nunca tinha vin-
do antes e estou achan-
do muito lindo’, disse. 

A goiana, de Itaberaí 
(GO), Maria Abadia Fer-
reira assistiu ao desfile 
ao lado da netinha, Jés-

sica Ferreira, 5 anos. Pa-
triota, a avó ressaltou a 
importância de despertar 
o sentimento cívico nas 
crianças. ‘É maravilhoso 
estar aqui mais uma vez 
e ver, aplaudir esses pro-
fissionais das nossas for-
ças tão importantes para 
a nossa cidade e Estado. 
Sou brasileira, orgulhosa 
e acredito em um Brasil 

sempre melhor’, disse.
Ao lado da esposa e 

dos filhos, o comerciante 
Carlos César Costa tam-
bém assistiu ao desfile 
com orgulho em ser bra-
sileiro. ‘ Independente de 
qualquer situação po-
lítica e econômica, não 
podemos deixar o nosso 
sentimento de patriotis-
mo de lado!’, pontuou.

O Desfile Cívico con-
tou também com a parti-
cipação do SAMU, Guar-
da Civil Metropolitana 
de Goiânia, de bandas 
marciais de escolas es-
taduais, Legião da boa 
Vontade, Bombeiro Civil 
Mirim, Ordem Demolay 
e Filhas de Jó, Motos Bo-
des do Asfalto e ainda 
desfile de carros antigos.

Evento marca a 
comemoração da 
Independência 
do Brasil
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saúde do presidente 

Jair Bolsonaro comemora cirurgia bem-sucedida
O presidente Jair Bol-
sonaro usou as redes 
sociais horas depois 
de passar por uma ci-
rurgia para retirada 
de hérnia incisional 
no Hospital Vila Nova 
Star em São Paulo.

Esta é a quarta ci-
rurgia que Bolsonaro 
se submete após ter re-
cebido uma facada em 
Juiz de Fora (MG) em 6 
de janeiro do ano pas-
sado, durante campa-
nha eleitoral.

O procedimento du-
rou cinco horas, iniciou 
às 7h35 e terminou por 

volta de 12h40. O cirur-
gião-chefe Antônio Luiz 
de Vasconcellos Mace-
do disse que a cirurgia 
foi bem-sucedida e que 
o paciente se encontra 
estável, se recuperan-
do no apartamento. Por 
orientação médica, as 
visitas estão restritas 
neste momento.

Bolsonaro deve se 
licenciar do cargo por 
cinco dias, segundo 
informou o Palácio do 
Planalto. Durante este 
período, Hamilton Mou-
rão assume o cargo de 
presidente.
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Melhorias

Moradores do Jd. Maria Inês ganham 
nova praça nesta segunda-feira

aparecida ganha 
mais uma praça 
nesta segunda-

-feira, 9. Desta vez os 
contemplados são os 
moradores do Jardim 
Maria Inês e região. A 
Praça Elísio Gonçalves 
Guimarães está locali-
zada na Rua das Mar-
garidas. A solenidade de 
inauguração do novo es-
paço de lazer será reali-
zada às 17h pelo prefei-
to Gustavo Mendanha e 
autoridades municipais.

O novo espaço públi-
co de convivência possui 
2.144,27 m² e contará 
com playground infantil, 
pergolados de maneira, 
11 bancos de concreto, 
lixeiras, área permeável, 
paisagismo, pista de ca-
minhada, e academia da 

Terceira Idade (ATI).
De acordo com o secre-

tário de Desenvolvimen-
to Urbano, Max Menezes, 
o investimento em áreas 
de lazer é fundamental 
para o crescimento do 
município e para incen-
tivar a população a pra-
ticar atividade física. “As 
praças contribuem para a 
melhoria da qualidade de 
vida das pessoas porque 
são espaços de convivên-
cia e que podem ser uti-
lizados para a prática do 
lazer, brincadeiras, ativi-
dades físicas e culturais”, 
disse o gestor.

A previsão da adminis-
tração é construir mais 50 
praças ainda neste ano. O 
projeto é emenda do ex-
-senador, e atual gover-
nador, Ronaldo Caiado.

O novo espaço possui playground infantil, pergolados de maneira, 11 bancos de concreto, 
lixeiras, área permeável, paisagismo, pista de caminhada, e academia da Terceira Idade
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senador canedo 

Inauguração dos Residenciais Santa Edwiges I e II 
entrega a mais de 400 famílias as chaves da casa própria
A Prefeitura de Senador 
Canedo realizou a inau-
guração dos empreendi-
mentos Santa Edwiges I 
e II. Ao todo foram 432 
apartamentos construí-
dos numa parceria entre 
a Prefeitura de Senador 
Canedo e a Caixa Econô-
mica Federal, financia-
dora, por meio Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
Durante a cerimônia foi 
realizada uma visita das 
autoridades a um dos 
apartamentos, e a en-
trega de chaves a todos 
os beneficiados do em-
preendimento trazendo 
grande emoção aos pre-
sentes. O evento contou 
com a presença do go-
vernador do estado de 
Goiás, Ronaldo Caiado, 
prefeito Divino Lemes, 
primeira-dama Laudeni 
Lemes, vice-presidente 
da Assembleia Legistati-
va, Rafael Gouveia, depu-
tado Estadual Júlio Pina, 
secretaria municipal de 

Assistência Social e Cida-
dania, Lucivane Dionízio, 
presidente da Câmara 
Municipal, Reinaldo Al-
ves, superintendente re-
gional da Caixa, Demer-
val Prado Júnior, e demais 
autoridades e lideranças 
do município e Estado.

Em fala, prefeito Divi-
no Lemes agradeceu as 
parcerias quais tornaram 
possível o sonho da casa 
própria para as famílias, 
e fez uma narrativa da 
construção do Empreen-
dimento, além de anun-
ciar obras que beneficiam 
os moradores. “Buscamos 
todos os meios para que 
este dia acontecesse, que 
os problemas fossem re-
solvidos e este sonho 
fosse possível. Estamos 
construindo um Cmei 
para atender as crianças, 
e um projeto para cons-
trução de uma escola foi 
enviado para licitação, e 
em breve também serão 
obras entregues”, ressalta.
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  Ludmilla e Dj Lindão lançaram “Olhei Gostei” é o novo funk 
proibidão dos dois. “Se eu sento, te juro não saio de cima, 
rebolo gostoso e ainda chup* um pouquinho”, canta Lud.

  De acordo com o The Hollywood Reporter a série do Gavião 
Arqueiro no streaming do Disney+ ganhou. Jonathan Igla, de 
“Mad Men” e “Masters of Sex”, será o roteirista da série.

  A ABC divulgou uma nova prévia, Meredith faz serviço 
comunitário em novo teaser da 16ª temporada de “Grey’s Anatomy”.

  “Legacies”, o spin-off de “The Vampire Diaries”, irá ganhar 
uma segunda temporada um pouco mais sombria. Quem 
confirmou isso foi o produtor Brett Matthews. Ele afirmou que 
o novo ano será “10% mais sombria”. 

sTaND UP
O youtuber Whindersson Nunes 

apresenta no dia 14 de setembro, às 
20h, no Goiânia Arena, seu novo stand-
up  “WHINDERSSON NUNES EM SEU 
MISTERIOSO SHOW”, com ingressos a 

partir de 30 reais. Com uma temática 
diferente de tudo o que podemos imaginar 

esse show é pensado para quem gostam 
de rir mesmo, sabe rir até doer à barriga! 
A produtora local da Cultura do Riso em 

parceria com o governo de Goiás dará 
50% desconto (sobre o valor da inteira) 

para todos os funcionários do Estado. Para 
garantir o beneficio basta apresentar um 
documento que comprove o vinculo com 

o governo (apresentar o contracheque, 
crachá ou contrato).

ViNHo Na PoRca 
O Badio Winebar vai levar seu inusitado 

rodízio de vinhos para o festival A Porca, que 
acontece nos dias 14 e 15 de setembro, no 
estacionamento do Goiânia Shopping. Os 

amantes de vinho terão a opção de degustar 
5 rótulos de vinhos pelo preço único de R$ 99, 

no sabádo e sangria à vontade no domingo.

PRÊMio
O Clube de Costura, projeto institucional 

do Mega Moda Shopping com foco em 
profissionalizar e desenvolver a moda, 
é um dos finalistas do Prêmio Abrasce, 

premiação que reconhece e incentiva 
projetos desenvolvidos por shoppings 
centers e grupos corporativos filiados 
à Associação Brasileira de Shoppings 

Centers. Concorrendo na Categoria 
Campanhas Institucionais – Shoppings 

com ABL menor que 30 mil, esta é a 
primeira vez que o Mega Moda Shopping, 

com o Clube de Costura, é um dos finalistas 
do Prêmio, mais importante do setor. 

cURso DE RisoTo 
Flávia Torres, proprietária da Viela 

Gastronômica, ministra, no próximo 
dia 17, uma aula show sobre risotos. O 
restaurante foi eleito o melhor menu 

executivo de 2018 em Goiânia pela Veja 
Comer & Beber. Durante o curso, Flávia 

irá contar a história deste prato na Itália, 
assim como truques e ideias para inovar 

nas preparações. Quem participar vai 
aprender a fazer risoto de filé, de camarão, 

além de risoto de cogumelos e mais duas 
variações de preparação vegetariana. O 
curso acontece das 19h às 23h, ao preço 
de R$ 150 reais. Mais informações pelos 

telefones 3541-3263 e 99451-5713.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

01 – Happy Hour - A empresária Ana Carolina Naciff recebe clientes e convidados para um happy hour com 
drinks feitos de chás para celebrar o Vogue Fashion’s Night Out 2019, que acontece no dia 12 de setembro.

VFNO - A empresária Bruninha Urzeda, franqueada da 
Valisère em Goiânia, recebe amigos, clientes, imprensa, 
influencers e convidados no próximo dia 12, das 17h às 20h, 
em sua loja no Flamboyant Shopping.

3

4

No cinema - O diretor técnico da Queiroz Silveira Incorporadora, 
Rogério Queiroz, recebeu o executivo imobiliário da URBS, 
Leonardo Abreu, em evento realizado no cinema do Goiânia 
Shopping, para apresentação do residencial Vivere Bela Vista aos 
profissionais do mercado imobiliário.
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GFW - O casal de empresários Leonardo Moreira e Silvania 
Esturai, da marca de roupas femininas Brummel, vai 
mostrar a nova coleção na passarela do Goiânia Fashion 
Week, na quarta-feira, dia 11 de setembro, no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer. 

2
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Feira do imóvel
A 14ª Feira do Imóvel será realizada dos dias 
27 a 29 de setembro na área de estaciona-
mento da Organização Jaime Câmara, em 
Goiânia. O evento é aberto para interessados 
em adquirir imóveis habitacionais. A realiza-
ção é da Associação das Empresas do Merca-
do Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Sindicato 
da Indústria da Construção no Estado de Goi-
ás (Sinduscon-GO), Sindicato dos Condomí-
nios e Imobiliárias (Secovi Goiás) e Associação 
dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de 
Goiás (ADU-GO). Já confirmaram presença 
a Tropical Urbanismo e Incorporação, Vega 
Incorporações, Lourenço Construtora e In-
corporadora, Remo Incorporadora, EBM De-
senvolvimento Imobiliário, Elmo Engenharia 
e Incorporações, Dinâmica Engenharia, Brasal 
Incorporações e FR Incorporadora.

construção civil
O pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgou dados que mostram 

que o Índice Nacional da Construção Civil (Si-
napi) registrou inflação de 0,44% em agosto 
deste ano. O número é inferior ao 0,68% de 
julho, mas superior ao 0,36% de agosto do 
ano passado. Atualmente, o custo nacional 
da construção, por metro quadrado, pas-
sou para R$ 1.148,65 em agosto. Já o preço 
dos materiais de construção subiu 0,72% 
em agosto e o metro quadrado passou a 
custar R$ 602,23. Quanto a mão de obra, 
a inflação foi de 0,13% e passou a custar R$ 
546,42 por metro quadrado.

indústria
A produtividade da indústria brasileira au-
mentou 0,8% em 2018, número menor do 
que os crescimentos registrados nos dois 
anos anteriores, de 4,4%, em 2017, e de 
1,8%, em 2016. As informações são da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), que 
utiliza como indicador de produtividade a 
razão entre o volume produzido e as horas 
trabalhadas na produção.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

mclanche Feliz
A nova campanha do McLanche Feliz traz personagens icônicos dos desenhos, 
como o herói Optimus Prime e o vilão Megatron protagonistas de Transformers®, 
e as glamurosas Rarity e Starlight Glimmer, personagens principais de My Little 
Pony. Estão disponíveis 16 personagens em todo o Brasil, com características mar-
cantes, como o famoso rabo de cavalo da turma do My Little Pony. Os personagens 
do  Transformers® chegam acompanhados dos veículos “Power Spark Armor”, e 
quando unidos, transformam-se em um “ultimate transformer”.

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

declaração

Contribuinte pode consultar 
hoje 4º lote de restituição do IR

a consulta ao quar-
to lote de restitui-
ção do Imposto de 

Renda 2019 será aberta 
hoje (9), a partir das 9h. O 
crédito bancário será fei-
to para 2.819.522 contri-
buintes, totalizando R$ 3,5 
bilhões. Segundo a Receita 
Federal, o dinheiro será 
depositado nas contas no 
dia 16 de setembro.

O lote também contem-
pla restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 
2018. A consulta para sa-
ber se a declaração foi li-
berada pode ser feita aces-
sando a página da Receita 
na internet. O contribuinte 
também pode ligar para 
o Receitafone 146 e in-
formar o CPF e a data de 
nascimento. Se estiver in-
cluído no lote, a situação 
da declaração será “crédito 

enviado ao banco”.
Caso o valor não seja 

creditado, o contribuin-
te deve ligar nos telefo-
nes 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) ou ir a uma 
agência do Banco do Bra-
sil para agendar o crédi-
to em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Os lotes de restituição 
são liberados mensalmente. 
O Fisco libera os pagamen-
tos por ordem de chegada 
da declaração. Isso significa 
que quem entregou a de-
claração mais cedo, recebe 
a restituição primeiro. 

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la 
pela internet. 

Dinheiro será depositado 
 na conta no próximo dia 16
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legalveículos
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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treINADor

‘Envergonhado’, Rogério 
Ceni ameaça deixar o cargo
rogério Ceni de-

monstrou todo seu 
descontentamento 

após a goleada, por 4 a 1, 
sofrida pelo Cruzeiro, neste 
domingo, no Independên-
cia, diante do Grêmio, pela 
18.ª rodada do Campeona-
to Brasileiro.

“Estou envergonhado. 
Preferia não estar aqui, 
venho por educação. La-
mento a situação vivida 
hoje e na Copa do Brasil. 
Temos que fazer diferente. 
Mesmo que a gente apa-
nhe, nos próximos jogos, a 
atitude vai ter que ser dife-
rente”, afirmou o treinador, 
em entrevista coletiva.

Ceni até ameaçou dei-
xar o cargo, caso o time 
não mude de atitude. “Se 
for para continuar no Cru-
zeiro, tenho que fazer algo 
de diferente, se não tenho 
que passar a vez para ou-
tro que tenha uma men-

talidade diferente. Ou se 
muda a atitude, ou não faz 
sentido eu continuar.”

O técnico aproveitou 
para dar um choque de 
realidade nos torcedores, 
que já vinham condições, 
antes da derrota para o 
Internacional, quarta-feira, 
pela Copa do Brasil, de ob-

ter uma vaga na próxima 
Copa do Brasil.

“A gente tem que parar 
de sonhar com essa coisa 
de Libertadores. Temos 
que enfrentar a realidade. 
A realidade é que o time 
briga contra o rebaixa-
mento. No momento, te-
mos que nos manter fora 

da zona. Temos Palmeiras 
e Flamengo (próximos jo-
gos). Não estou pedindo 
mais jogadores. Peço um 
tempo para trabalhar mais 
os jogadores”, disse Ceni, 
que revelou o desejo de 
fazer uma intertemporada 
durante o Brasileiro.

“Meu respaldo é meu 
trabalho. Acho que tenta-
mos tudo que era possível 
com essa formação. Mas 
isso vai mudar, temos que 
fazer uma mudança drás-
tica, de atitude e de men-
talidade de jogo. Vamos 
fazer uma intertemporada 
durante o campeonato 
para melhorar toda essa 
situação. Se eu for o treina-
dor, é o que temos que fa-
zer”, afirmou o comandante 
cruzeirense, que não quis 
polemizar após as críticas 
feitas por Thiago Neves, 
após a eliminação na Copa 
do Brasil.

“ D e s -
conheço conversa entre 
jogadores e direção. Não 
estamos aqui para cru-
cificar o Thiago (Neves), 
que dentro das melhores 
condições e cabeça boa, 
é um jogador importante. 
Às vezes, o que aconteceu, 
foi que ele viu um amigo 
(Edílson) no banco.”

O capitão Henrique foi 
um dos mais revoltados 
após o fim do jogo diante 
do Grêmio. “Partida horrí-
vel, de muitos erros nova-
mente. Ficamos revoltados 
com o resultado, porque 
não podemos aceitar isso. 
Vão se passando os jogos, 
e a gente vai sofrendo der-
rotas. A gente não pode fi-
car da forma que está. Não 
podemos aceitar”, afirmou.

O meio-campista, que 
está na Toca da Raposa 
desde 2008, tirando uma 
breve passagem pelo San-

tos, entre 2011 e 2012, 
acumula títulos, como dois 
Brasileiros e duas Copas 
do Brasil. A fase cruzeiren-
se, porém, está longe dos 
tempos de glórias.

Afinal, a equipe minei-
ra ocupa o 16.º lugar, com 
apenas 18 pontos, três à 
frente do Fluminense, que 
abre a zona de rebaixa-
mento. Os cariocas, porém, 
têm uma partida a menos 
e, caso vençam o Palmei-
ras, no meio de semana, 
colocam o Cruzeiro no Z4.

“Temos que ir para cima, 
focar e trabalhar. Não po-
demos só falar, nossas 
atitudes dentro de campo 
não estão acontecendo. 
Então, temos que rever, 
olhar primeiro para gente 
e depois para fora, para 
o próximo. Só dessa for-
ma, vamos conseguir sair”, 
completou Henrique.

Após a goleada por 4 
a 1 para o Grêmio, o 
treinador disse que fará 
sérias mudanças no time
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