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n Antes de procurar o PSD, Vanderlan 
Cardoso foi atrás do PSL, ex-partido do 
presidente Jair Bolsonaro, mas ganhou 
a porta na cara, na dura expressão do 
deputado Major Araújo, responsável 
pela sigla em Goiânia. 

n Triste: aliados do prefeito Adib Elias 
escrevem cartas a O Popular elo-
giando a pronta reação da prefeitura 
de Catalão aos temporais que quase 
destruíram a cidade dias atrás. Mas 
a verdade é que Adib falhou.

n A China levantou um grande hospital 
em apenas 10 dias, mas Pampinha, o 
colunista das mulheres peladas do DM, 
lembrou oportunamente: é façanha 
menor que a de Iris Rezende, ao cons-
truir mil casas em um dia. 

n Quem explica: o vice-governador 
Lincoln Tejota, depois de quase um 
ano sem partido, não conseguiu 
um para chamar de seu e vai se 
filiar ao Cidadania, onde ficará su-
bordinado ao ex-deputado federal 
Marcos Abrão.

n O deputado federal José Nelto fala 
diariamente com o prefeito Divino 
Lemes, de Senador Canedo, a quem 
convidou para o Podemos e com isso 
disputar a reeleição com direito ao 
apoio do governador Ronaldo Caiado. 

n Há uma inflação de advogados 
supostamente eleitoralistas apa-
recendo a toda hora nas redes so-
ciais e nas mídias convencionais. 
Mas... atenção candidatos: espe-
cialistas mesmo, em Goiás, não 
existem mais que 5 ou 6.

n Pegaram mal as críticas do presi-
dente da FIEG Sandro Mabel à qua-
rentena em Anápolis dos brasileiros 
repatriados da China. “Não fala pela 
classe, mas por ele sozinho”, garantiu 
um grande empresário a esta coluna.

n Irreversível: o deputado Humberto 
Aidar está se tornando o candidato 
100% certo para a próxima vaga a ser 
aberta no Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, onde o conselheiro Nilo Re-
sende já tem tempo para se aposentar.

n O deputado estadual Vinicius Cirquei-
ra, do PROS, ganhou sobrevida de no 
máximo um ano no mandato, com a 
perspectiva segura de que a sua cassa-
ção será confirmada nesse prazo pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 

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

A força dos aplicativos na mobilidade da população goianiense será mais um fator a contribuir com 
a reeleição do prefeito Iris Rezende, aquele que, como se sabe, vem fazendo da atual a melhor ad-
ministração da sua vida. São milhares de motoristas circulando dia e noite por todos os cantos da 
cidade – testemunhando, ao vivo, o andamento das obras de Iris, registrando a rapidez com que se 
desenvolvem e já conferindo os efeitos benéficos de algumas delas, como o viaduto da avenida 136 
com a rua 90, aliás acabado em tempo recorde e desde já funcionando como amostra dos acertos da 
intervenção da prefeitura sobre o sistema viário da capital. Até a eleição, todas os grandes projetos de 
engenharia que o velho cacique emedebista empreende em Goiânia estarão concluídos para funcio-
nar como faróis para a sua recondução ao Paço Municipal, com o apoio dos operadores da Uber e da 
99, maior e melhor exército de cabos eleitorais que um candidato jamais pensaria em ter em um plei-
to em uma metrópole como o que se avizinha, talvez com efeito disseminador superior ao das redes 
sociais ao se constituir em uma rede de influenciadores que fala diuturnamente ao vivo com milhares 
de eleitores. É a uberização da política e o seu maior beneficiário será Iris sem sombra de dúvidas. 
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o papElÃo DE HUMBERto tEÓFilo, aGoRa coMo opoSiÇÃo a caiaDo
É uma piada: depois de um ano rezando apaixonadamente na cartilha do governador Ronaldo Caiado, em troca de 42 cargos, o deputado delegado 
Humberto Teófilo, expulso da base e despido das nomeações que ganhou (o salário mais alto ia para um irmão), agora usa as redes sociais exercitar a 
sua súbita veia oposicionista e desferir agressões de baixo nível ao governador. Trata-se de uma das mais tenebrosas revelações negativas da política 
em Goiás em décadas. E provavelmente com um único mandato na Assembleia e nunca mais nenhum.

Data coRREta DaS pRÉViaS Do pSDB GoiaNiENSE É 3 DE MaRÇo
Imprecisa como sempre, a coluna Giro, em O Popular, informou errado que as prévias para a escolha do candidato a prefeito do PSDB serão no dia 2 de 
março. Na verdade, acontecerão um dia após, a 3 de março, na sede do diretório estadual, no Setor Sul, em frente ao CEPAL, das 15 às 20 horas. Ainda 
não foi produzida uma lista dos filiados que terão direito a voto. E, por ora, só anunciou inscrição o deputado estadual Talles Barreto, mas existe expec-
tativa em torno da ex-secretária da Educação taquel Teixeira - estimulada a disputar a indicação pelos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton.

ElEiÇÃo paRa pREFEito DE GoiÂNia: toDa aRRoGÂNcia SERÁ caStiGaDa
O Jornal Opção publicou uma ampla matéria sobre as estratégias dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Em que pese 
o título, nenhum dos mais de 10 entrevistados revelou “estratégia” alguma. É como já se disse nesta coluna: contra a 
reeleição de Iris Rezende, existe apenas um deserto de nomes e de ideias. Vejamos o exemplo do deputado delegado 
Eduardo Prado, anão político, porém pretenso postulante. Ele revela que gostaria de disputar somente ele e Iris, garan-
tindo que o resultado seria a sua vitória avassaladora. Esse rapaz, em sua arrogância, não sabe o que fala. Aliás, nem o 
que faz na Assembleia, onde protagonizou manchetes sobre a sua expulsão da base do governador Ronaldo Caiado por 
infidelidade – quando se viu que usou o mandato para nomear a própria mãe. Prado não passa de cópia anêmica do De-
legado Valdir, valendo registrar que este, pelo menos, tem a vantagem da autenticidade, mas ambos correndo risco de 
um futuro político sombrio na medida em que se mostram vitoriosas as políticas do ministro Sérgio Moro, nacionalmen-
te, e de Caiado, aqui em Goiás, para o combate ao crime, dispensando a colaboração de pseudojusticeiros como os dois. 

o caMiNHo É loNGo, MaS o RESUltaDo UM SÓ: aNDERSoN MÁXiMo DESEMBaRGaDoR
A sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás que vai escolher a lista com os seis nomes que serão encaminhados ao 
Tribunal de Justiça para ser reduzida a três e em seguida encaminhada aol governador Ronaldo Caiado, que nomeará um como novo desembargador, 
está confirmada para o dia 25 de março próximo, uma quarta-feira. Nessa data, 41 conselheiros titulares, mais 7 natos e 5 diretores, totalizando 53 
votos, indicarão os escolhidos, dentre uma lista que hoje tem 20 candidatos, mas eventualmente poderá alcançar mais, a depender do julgamento 
de recursos que foram apresentados por candidatos cuja inscrição foi rejeitada. É um circo e tanto para chegar a um resultado que até as pedras 
portuguesas da Praça Cívica sabem qual será: o próximo desembargador será o ex-secretário da Casa Civil, Anderson Máximo. 

DaNiEl VilEla tEM acoRDo coM DElEGaDo ValDiR paRa EStE aNo E 2022
O presidente estadual do MDB Daniel Vilela praticamente fechou um acordo para que o deputado federal Delegado Valdir não só dê seu apoio pes-
soal à reeleição do prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, mas também leve junto o PSL local. Em troca, seria o nome para o Senado na chapa do 
MDB em 2022, que terá Daniel, obviamente, como candidato a governador.  

poDEMoS JÁ MaRcoU a FESta paRa REcEBER aDiB  EliaS
A grande festa do Podemos para receber o prefeito de Catalão Adib Elias será na própria cidade, no dia 13 de fevereiro, pela manhã, com a 
presença do senador e eterno candidato à presidência da República Álvaro Dias. É quase certa a presença do governador Ronaldo Caiado, 
aliado de Adib e da figura maior do Podemos em Goiás, José Nelto.  

UBERiZaÇÃo Da política EM GoiÂNia SERÁ MaiS UM FatoR
a coNtRiBUiR paRa a VitÓRia DE iRiS Na REElEiÇÃo DE oUtUBRo



3segunda-feira, 10 DE FEVEREIRO DE 2020 política

alego

Retorno das atividades parlamentares esquenta as 
articulações políticas para as eleições municipais

as atividades legis-
lativas serão reto-
madas no próximo 

dia 17, quando os parla-
mentares darão início aos 
trabalhos com a realização 
da primeira sessão solene 
de instalação do ano le-
gislativo de 2020. Este é 
mais um ano eleitoral, e 
o grande desafio do cená-
rio político é evitar que as 
eleições municipais sejam 
protagonistas do Parla-
mento durante as discus-
sões plenárias.

A pouco mais de oito 
meses da disputa, às ca-
deiras dos executivos 
municipais, pelo menos 
21 dos 41 parlamentares 
trabalham para fortalecer 
a musculatura eleitoral e 
emplacar seus projetos 
partidários. A praça mais 
disputada certamente é 
Goiânia. Nos bastidores, 

ventila-se o interesse de 
oito integrantes do Legis-
lativo goiano na sucessão 
de Iris Rezende (MDB) à 
prefeitura de Goiânia. Po-
dem ser pré-candidatos: 
Bruno Peixoto e Hum-
berto Aidar pelo (MDB), 
Thalles Barreto (PSDB), 
Adriana Accorsi (PT), De-
legado Eduardo Prado 
(PV), Thiago Albernaz (So-
lidariedade), Major Araújo 
(PSL), Virmondes Cruvi-
nel (Cidadania) e Alysson 
Lima (Republicanos); Em 
Anápolis, o cenário políti-
co tende a se definir en-
tre os deputados Antônio 
Gomide (PT) e Coronel 
Adailton (Progressistas).

No entorno de Brasília, 
a cadeira mais almejada 
está em Luziânia, e ao que 
tudo indica a concorrência 
será acirrada para Wilde 
Cambão (PSD) e Diego 

Sorgatto (PSDB). O depu-
tado Tião Caroço (PSDB) 
não abre mão do pleito em 
Formosa, ao contrário de 
Álvaro Guimarães (DEM), 
que mesmo sendo apon-
tado como postulante pre-
ferido pelos itumbiarenses 
e liderando pesquisas elei-
torais, não confirma seu 
nome como pré-candidato.

A população de Inhu-
mas terá a opção de vo-
tar em Humberto Teófilo 
(PSL); já o deputado Júlio 
Pina (PRTB) aproveitará o 
legado como ex-secretá-
rio de Saúde para entrar 
no páreo em Senador Ca-
nedo. Em Trindade, a dis-
puta deverá ser acirrada 
entre o ex-prefeito Geor-
ge Morais e o deputado 
democrata Dr. Antônio. 
O deputado Cairo Salim 
(PROS) pretende enfren-
tar a máquina pública em 

Aparecida de Goiânia, o 
segundo maior colégio 
eleitoral de Goiás. Os tu-
canos Lêda Borges e Gus-
tavo Sebba, também de-
verão disputar votos nas 
urnas em Valparaíso e 
Catalão, respectivamente.

O mais novo integran-
te do Republicanos, de-
putado Alysson Lima, diz 
que o retorno das ativi-
dades parlamentares na 
Alego será de continui-
dade ao seu projeto le-
gislativo de aproximação 
com a sociedade e com 
a realidade das pessoas. 
Em relação ao projeto de 
lançar seu nome como 
pré-candidato à prefei-
tura de Goiânia, Alysson 
diz que pretende man-
ter a rotina parlamentar 
nas sessões plenárias da 
Assembleia, e conciliar a 
agenda no segundo se-

mestre. “A população es-
pera que o parlamentar 
seja combativo e atuante 
independente de proje-
tos eleitorais, então meu 
principal compromisso é 
com as pessoas que me 
elegeram como deputa-
do estadual. Não posso 
abandonar essas pessoas. 
A prioridade é concluir o 
mandato com o mesmo 
vigor dos anos anteriores. 
A ideia é ser deputado 
durante o dia e candidato 
à noite e nos dias que não 
há sessão. E na última das 
hipóteses, não descarto a 
possibilidade de pedir li-
cença durante o processo 
eleitoral”, sustentou.

O líder do DEM na 
Casa, deputado Álva-
ro Guimarães, destacou 
aumentar harmonia e o 
entendimento entre Exe-
cutivo e Legislativo como 

prioridade para 2020. Ele 
ressaltou ainda que a re-
lação respeitosa entre os 
poderes é fundamental 
no exercício prático das 
atribuições públicas e 
deveres sociais e éticos, 
principalmente em ano 
eleitoral, quando todos os 
interesses se voltam ao 
próprio umbigo. “Estamos 
aqui para cumprir o nosso 
papel e os problemas do 
Estado não podem ficar 
reféns da temática elei-
toral. Candidatos ou não, 
a obrigação do deputado 
é legislar, e legislar com 
excelência. São só três 
dias de atividades na As-
sembleia durante a se-
mana, o deputado que for 
candidato a prefeito, terá 
outros quatro dias livres 
para fazer sua campanha. 
Uma coisa não pode atra-
palhar a outra”, ressaltou.

O retorno das atividades 
parlamentares da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego) deverá 
ser marcado também pelo início 
das articulações político-partidárias 
à pré-candidatura de deputados 
que pretendem disputar as eleições 
municipais em outubro
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Vacinação contra o sarampo começa hoje
A Secretaria da Saúde de 
Goiás (SES-GO) promove, de 
10 de fevereiro a 13 de mar-
ço, a Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Saram-
po. O objetivo é de imunizar 
crianças e adolescentes de 5 
anos a 19 anos de idade que 
ainda não se vacinaram ou 
não tomaram as duas doses 
da vacina contra a doença. 
O Dia “D” de mobilização 
nacional será realizado em 
15 de fevereiro, no segundo 
sábado do mês.

Joice Dorneles, gerente 
interina de Imunização da 
SES-GO, diz que é impres-
cindível a participação da 
comunidade na  campanha, 
comparecendo aos postos 
de vacinação para avaliação 

da caderneta de vacinação. 
“A ação pretende manter 
elevada cobertura vacinal 
contra o sarampo e assim 
interromper a circulação do 
vírus no país “, informa Joice.

A meta é vacinar 80.157 
pessoas, entre 5 anos e 
19 anos, ainda não vaci-
nadas em todo o Estado. 
Para atender a procura, a 
campanha conta com mais 
de 900 postos fixos insta-
lados nos municípios. No 
Dia “D”, eles funcionarão 
das 8h às 17h, sem inter-
rupção. Quem for ao posto 
de saúde deve apresentar 
o Cartão de Vacinação.

A vacinação ocorrerá de 
forma seletiva, iniciando 
ou completando esquema 

de vacinação para o sa-
rampo,  assim, quem com-
parecer  ao posto saúde 
deverá apresentar o Cartão 
de Vacinação para que o 
histórico vacinal da pessoa 
seja avaliado pelo profis-
sional da sala de vacina.

Para viabilizar a cam-

panha, a SES-GO dis-
tribuiu 80 mil doses da 
vacina Tríplice Viral, que 
protege contra o sarampo, 
a caxumba e a rubéola, aos 
246 municípios do Esta-
do. A Secretaria também 
orienta aos municípios que 
aproveitem a realização da 

campanha e atualizem a 
Caderneta de Vacinação de 
seus moradores. O intuito 
é oferecer todas as vaci-
nas da rotina para todas 
as faixas etárias, conforme 
o esquema recomendado, 
principalmente nas áreas 
rurais e de difícil acesso.

Doença 
transmissível

O sarampo é uma do-
ença altamente transmis-
sível, pode provocar sérias 
complicações e levar à 
morte. A transmissão pode 
ocorrer por dispersão de 
gotículas com partículas 
virais no ar, principalmen-
te em ambientes fechados 

como creches, escolas, 
clínicas e meios de trans-
porte, incluindo aviões. O 
vírus é transmitido de 6 
dias antes até 4 dias após 
a erupção cutânea (man-
chas vermelhas na pele).

Os sintomas do saram-
po são febre alta, erupções 
pelo corpo todo, tosse, cori-
za, conjuntivite e manchas 
brancas que aparecem na 
mucosa bucal, anteceden-
do ao exantema.

No Brasil, no período de 
22 de setembro a 14 de 
dezembro de 2019, foram 
notificados 2.710 casos 
confirmados de sarampo, 
com 15 mortes , sendo 14 
no Estado de São Paulo e 1 
em Pernambuco.
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Maione Padeiro 

Enquanto em Bra-
sília, Governo e 
Congresso Nacio-

nal demonstram certo 
otimismo com a pos-
sibilidade de avanço 
das discussões sobre 
a reforma tributária, a 
Associação Pró-Desen-
volvimento Industrial 

do Estado de Goiás 
(ADIAL), na sexta-feira, 
apresentou aos indus-
triais goianos um es-
tudo com propostas de 
simplificação do ICMS 
(Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias 
e Serviços), o principal 
imposto do Brasil. Rea-
lizada na sede da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) 
pelo presidente da 
Adial, José Alves Filho, 
o estudo, denominado 
Projeto de Simplifica-
ção e Harmonização do 
ICMS, ainda está aberto 
a sugestões, mas já se 
discute uma articula-
ção de apoio político a 
seus pontos centrais.

A proposta parte do 
princípio de que a Re-
forma Tributária que se 
ensaia no Congresso, 

prevista para ser apro-
vada no primeiro se-
mestre deste ano, pode 
trazer grandes prejuízos 
para estados das regi-
ões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. O estudo, 
realizado pelos econo-
mistas Aurélio Troncoso, 
Júlio Alfredo Paschoal, 
Marcelo Ladvocat e Val-
divino José de Oliveira, 
além do empresário José 
Alves Filho (presidente 
da ADIAL), conclui que, 
a se realizar baseada no 
IBS, a reforma tributária 
empurrará as empresas 
para o eixo Sul-Sudeste, 
voltando a concentrar a 
economia brasileira nos 
sete estados dessas duas 
regiões. Isso porque o 
IBS, o novo imposto que 
deve guiar a reforma, 
deve incidir só na ponta, 
no consumo (comercia-

lização), diferentemen-
te do que ocorre hoje, 
quando o ICMS incide 
também na produção. 
Com isso, os estados 
das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste fi-
carão pobres pela falta 
do processo produtivo, 
já que não haverá in-
centivos para fazer os 
programas de desen-
volvimento econômico 
dessas regiões, devido 
à extinção do ICMS.

O modelo apresen-
tado pela ADIAL melho-
ra o atual ICMS, já que 
não reduz a arrecadação 
dos Estados e assegura 
a continuidade dos in-
centivos fiscais de ICMS 
para todas as empresas 
que hoje operam com 
base nos mesmos. É 
bom destacar que o Pro-
jeto de Simplificação e 

Harmonização do ICMS 
é um projeto técnico, 
alinhado com a objeti-
vada otimização e cer-
tamente atenderá às 
expectativas da indús-
tria e do comércio.

O foco é a simplifi-
cação do sistema tribu-
tário atual, que é muito 
complexo, diminuindo o 
custo das empresas com 
sua administração. Isso 
pode ocorrer, por exem-
plo, simplificando as 
obrigações acessórias e 
colocando as multas em 
valores mais “racionais”, 
além de uniformizar a 
substituição tributá-
ria, pois hoje cada ente 
da Federação tem uma 
substituição diferente.

O esforço agora é 
mostrar o projeto para 
os empresários de Goi-
ás, para os secretários 

de Fazenda de vários 
Estados e para alguns 
governadores que po-
dem liderar outros go-
vernadores para defen-
der as economias de 
seus Estados. Por fim, 
é preciso fazer o estu-
do chegar às mãos dos 
deputados e senadores, 
para que essas ideias 
sejam incluídas no de-
bate e, quem sabe, pos-
sam fazer parte, como 
emendas, do projeto 
de reforma para que o 
ICMS seja mantido no 
formato que está hoje, 
porém de forma mais 
simplificada.

* Maione Padeiro é 
presidente da ACIRLAG 

– Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial 

da Região Leste de 
Aparecida de Goiânia

A contribuição da ADIAL para a reforma tributária

educação

Prefeito Iris Rezende assina reajuste 
de 12,84% no piso dos professores

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, assi-
nou nesta sexta-

-feira (7/2) o reajuste de 
12,84% no piso salarial 
nacional do magistério pú-
blico da Educação Básica 
para 2020. O valor deve 
passar dos R$ 2.557,74, em 
2019, para R$ 2.886,15 em 
2020.

A atualização de 
12,84% já havia sido pro-
jetada pela Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM) a partir de uma por-
taria interministerial que 
estabeleceu valor mínimo 
por aluno no Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb).

Além de atualizar a ta-
bela de vencimentos dos 
professores, um segundo 
decreto concedeu progres-
são horizontal aos servi-
dores do Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos 
dos trabalhadores admi-
nistrativos do município 
de Goiânia. O total de ser-
vidores beneficiados é de 
5.241. Com a formalização, 
as progressões ficam regu-
larizadas desde 2014.

O prefeito Iris Rezen-
de se diz realizado ao 
ter condições de, após 
três anos, conceder o que 
chama de “direito do ser-
vidor público”, o reajuste 
e o pagamento de outros 
benefícios, como as pro-
gressões, a liberação de 
licenças prêmios, paga-
mento da data-base, den-
tre outros benefícios.

“Em 2017 o prefeito 
exigiu que cuidássemos 
da Educação, com escolas 
reformadas, bonitas, bem 
cuidadas, mas também com 
o servidor valorizado. Não 
apenas estamos cumprindo 
a legislação como investin-
do na Educação de quali-
dade”, declarou o secretário 

municipal de Educação, 
Marcelo Ferreira Costa.

Para a presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res da Educação do Esta-
do de Goiás (Sintego), Bia 
de Lima, a Prefeitura de 
Goiânia “realmente sai na 
frente por ser a primeira 
cidade a estar anunciando 
o pagamento do piso”. Bia 
diz saber que o ano teve 
um percentual um pouco 

mais importante, mas está 
em acordo com o Plano 
Nacional que prevê apro-
ximar o salário dos docen-
tes aos das profissões com 
mesma formação.

A elevação do investi-
mento de R$ 3.238,52 per 
capita para R$ 3.440,29 
incide diretamente na atu-
alização do salário inicial 
dos professores. A Secreta-
ria Municipal De Educação 

informou que aguardava a 
decisão do MEC para que 
pudesse ser encaminhada 
a decisão de pagar o piso 
dos professores 2020.

Valores
A partir de janeiro de 

2020, o piso nacional 
dos professores é de R$ 
2.886,15 para a jornada 
de trabalho de 40 horas 
semanais ou 200 horas 

mensais. No caso de carga 
horária de 30 horas sema-
nais ou 150 horas mensais, 
o valor do piso fica estabe-
lecido em R$ 2.164,61.

Na jornada de 25 horas 
semanais ou 125 horas 
mensais, o piso terá valor 
de R$ 1.803,84. Por fim, 
na jornada de 20 horas 
semanais ou 100 horas 
mensais o valor do piso é 
de R$ 1.443,07.

Outro decreto atende a mais de cinco 
mil servidores administrativos que 
receberão a progressão horizontal Ja
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MosTRa DE ciNEMa
No dia 12 de fevereiro estreia a 13ª 

edição da Mostra O Amor, A Morte 
e As Paixões, com o filme “Siron. 

Tempo sobre tela”, a partir das 19h, no 
Cinema Lumière do Banana Shopping. 

O evento contará com a presença do 
artista plástico Siron Franco. A edição 
deste ano terá 94 filmes de 26 países, 

sendo 68 produções internacionais 
e 22 do cinema nacional, e quatro 

do cinema goiano. Entre eles estão: 
Dois Papas, O Irlandês, Parasita e 

Flores Raras. Mais informações: 
cinemaslumiere.com.br/mostra.

caRNaPiRi
O Carnaval de Pirenópolis está 
decidido a voltar a ser um dos 

melhores do Centro-Oeste. A folia 
deste ano, o CarnaPiri que acontece 

de 21 a 24 de fevereiro, sempre a partir 
das 21h, vai ser marcado pela mistura 

de ritmos, como funk, sertanejo e 
música eletrônica. A segunda edição 

do CarnaPiri terá nomes como Israel e 
Rodolffo, Guilherme e Benuto, Diego e 
Arnaldo, além de  Dilsinho, Xand Avião, 

Barões da Pisadinha, Jerry Smith e a 
nova revelação da música, a cantora 

Mila do hit do verão Tudo Ok, além 
dos DJs que prometem um line-up 
inesquecível. O CarnaPiri acontece 

no Módulo Esportivo da cidade, ao 
lado do aeroporto, a menos de 3 km 

do Centro Histórico de Pirenópolis. 
Informações pelos telefones (62) 

99116-7022 e 99671-3567.

o HoTEl coNvENTo 
Do EsPiNHEiRo, 

localizado na charmosa Évora, na 
região do Alentejo, não deixa a 

desejar quando o assunto é ‘’data 
comemorativa’’, e no dia 14 de fevereiro 

é o Valentine’s Day, conhecido em 
Portugal como ‘São Valentim’. Por isso, 

o antigo mosteiro preparou menus 
especiais em seus dois restaurantes, 

o contemporâneo Divinus e o italiano 
Olive. E pensando em quem gosta 

mesmo de uma experiência completa, 
o Hotel também oferece três tipos 

de pacotes, que variam entre 285 e 
1400 Euros, e que incluem jantar à luz 

de velas, menu especial, espumante 
assinado pelo Hotel, hospedagem 

de luxo e day use. O Convento 
abriga o SPA que já ganhou o título 

de melhor SPA de Portugal.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Baile da Vogue – Darlei Bittencourt e Ipe Aranha estiveram no Baile da Vogue, que aconteceu no Belmond Copacabana Palace e 
teve show das musas Ludmilla e Ivete Sangalo.

O gerente da Visótica Anápolis Eduardo Belizario 
representou a marca no Mérito Empresarial de Anápolis.

3

4

Rio de Janeiro - O casal de empresários Chedy Yacoub e Sabrina 
Yacoub, também prestigiaram o Baile da Vogue, cujo tema foi 
“Jardim das Delícias, uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao 
Rio de Janeiro”.
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Show - A dj Marcia Cardoso está fazendo turnê pelo 
Brasil e fez show no último sábado em Querência - MT e 
arrasou no estilo.

2
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empréstimo
A Creditas, principal plataforma online de crédito com garantia do Brasil, expande seu 
portfólio de produtos e serviços e lança Creditas Store, sua loja online para colaboradores 
das empresas conveniadas da fintech no produto empréstimo consignado privado. O obje-
tivo é possibilitar o acesso a produtos de qualidade utilizando a folha de pagamento como 
viabilizador. Os primeiros produtos a serem vendidos na Creditas Store serão smartpho-
nes. Mais de 100 mil colaboradores das empresas poderão acessar a loja online e escolher 
o modelo que desejarem. O valor será parcelado em 24 vezes e o processo é concluído 
online. As parcelas serão descontadas diretamente da folha de pagamento do colabo-
rador. Nos próximos meses, a Creditas Store aumentará o leque de produtos e soluções 
oferecidos. A empresa também está testando programas de educação, como pós-gradua-
ção e intercâmbios. A plataforma foi desenvolvida pelo hub de tecnologia que a Creditas 
inaugurou recentemente em Valência (Espanha), que já conta com 25 desenvolvedores.

eUa
No mês de janeiro, os Estados Unidos geraram 225 mil postos de trabalho, segundo rela-
tório de emprego (Payroll). O número é maior que a estimativa do mercado, que previa a 
criação de 165 mil vagas de trabalho no mês. Em dezembro do ano passado, foram criados 
145 mil postos de emprego. Já a taxa de desemprego teve leve variação positiva, de 3,5% 
para 3,6%, ante estimativa de manutenção.

real
O Brasil ficou em 9º lugar no ranking dos países com maiores juros reais desde dezembro. 
Hoje, o Brasil mantém uma taxa abaixo de 1% (0,91% ao ano). A lista do Comitê de Política 
Monetária (Copom) reúne os 40 países mais relevantes. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

Nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, Goiânia entra de vez no universo das star-
tups com a chegada da Associação para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro (Softex), que se instala na Capital através da Gyntec Academy e da 
Associação das Empresas de Tecnologia da Informação de Goiás (Assespro-GO). 
O lançamento será no Hub Gyntec. A Softex é uma Organização Social Civil de 
Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, com propósito de promover a 
formação de mão-de-obra no setor da Tecnologia da Informação (TI), tanto dos 
empreendedores quanto de seus times. Os cursos serão ministrados em parce-
ria com a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio).

irpf

Receita Federal abriu ontem consulta 
a lote residual de Imposto de Renda
a Receita Federal 

abre hoje (10), às 
9h, a consulta ao 

lote residual de resti-
tuição multiexercício do 
Imposto sobre a Renda 
Pessoa Física (IRPF), re-
ferente aos exercícios de 
2008 a 2019.

O crédito bancário 
para 116.188 contribuin-
tes será feito no dia 17 de 
fevereiro, somando mais 
de R$ 297 milhões.

Desse total, R$ 
133,467 milhões serão 
liberados para os contri-
buintes com preferência 
no recebimento: 2.851 
idosos acima de 80 anos, 
14.541 entre 60 e 79 
anos, 1.838 com alguma 
deficiência física, mental 
ou doença grave e 6.052 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o 
magistério.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o 
contribuinte deverá aces-
sar a página 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. Nessa hipótese, o 
contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer 
a autorregularização, com 
entrega de declaração re-
tificadora.

A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para ta-
blets e smartphones, que 
facilita consulta às decla-
rações do IR e à situação 
cadastral no Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

Com o aplicativo, é 
possível consultar dire-
tamente nas bases da Re-
ceita Federal informações 
sobre liberação das resti-
tuições do IRPF e a situ-
ação 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 re-
querimento por meio da 
Internet, mediante o For-
mulário Eletrônico - Pedi-
do de Pagamento de Res-
tituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Ex-
trato do Processamento 
da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pesso-
almente qualquer agên-
cia do Banco do Brasil 
ou ligar para a Central de 
Atendimento, por meio do 
telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos) 
para agendar o crédito 
em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.
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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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partiu, tóquio!

Seleção brasileira domina Argentina 
e se classifica para a Olimpíada

passaporte carimba-
do! A Seleção Bra-
sileira está garanti-

da na disputa dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Nes-
te domingo (9), a equipe 
comandada por André 
Jardine venceu o clássi-
co com a Argentina por 
3 a 0, pela última rodada 
do Torneio Pré-Olímpico, 
na Colômbia, e confir-
mou vaga na competi-
ção que será disputada 
em julho deste ano. Pau-
linho e Matheus Cunha 
(duas vezes) marcaram 
os gols do triunfo.

O Brasil termina a 
campanha do Torneio 
Pré-Olímpico invicto. Na 
fase de grupos, quatro 
vitórias: diante de Peru, 
Uruguai, Bolívia e Para-
guai. No quadrangular 
final, empates com Co-
lômbia e Uruguai, e a vi-
tória desta noite diante 
dos argentinos. Com cin-
co pontos, a Canarinho 
ficou no segundo lugar.

Brasil e Argentina 
são os representantes 
da Conmebol no futebol 
masculino das Olimpía-
das. Além dos sul-ameri-

canos, outras 12 seleções 
já estão classificadas: 
Japão (anfitrião), França, 
Alemanha, Espanha, Ro-
mênia (representando a 
Europa), Nova Zelândia 
(da Oceania), Egito, Costa 
do Marfim e África do Sul 
(representando a África), 
Arábia Saudita, Coreia 
do Sul e Austrália (repre-

sentando a Ásia). Faltam 
apenas duas vagas para 
completar os 16 países 
participantes, que serão 
conhecidos após o Pré-
-Olímpico da Concacaf, 
no fim de março.

O jogo
Logo após o apito ini-

cial da partida, a Argen-

tina ensaiou um controle 
das ações, com Mac Allis-
ter cobrando falta com 
perigo aos dois minutos. 
Mas, na sequência, a Se-
leção Brasileira mostrou 
que estava bem prepa-
rada para buscar a vaga 
em Tóquio. A equipe de 
André Jardine se lançou 
ao ataque e o primeiro 

gol saiu aos 12 minutos. 
Pedrinho deu ótimo pas-
se para Paulinho, que do-
minou bem e finalizou no 
canto direito do goleiro 
Cambeses para fazer 1 a 
0. Aos 22, após boa troca 
de passes no ataque, Caio 
Henrique cruzou rastei-
ro para Matheus Cunha, 
que chutou de primeira 
no travessão dos herma-
nos. Mas, seis minutos 
depois, o camisa 9 não 
deixou a chance passar. 
Após Nehuén Pérez er-
rar o recuo de cabeça do 
meio do campo, Matheus 
Cunha encobriu o goleiro 
e tocou para o gol. Pérez 
voltou e conseguiu salvar 
em cima da linha, mas a 
bola sobrou limpa para 
o brasileiro fazer 2 a 0. 
Antes do intervalo, o arti-
lheiro quase marcou mais 
um ao chutar cruzado e 
ver a bola sair rente à tra-
ve esquerda argentina.

Pela última rodada do quadrangular 
final do Torneio Pré-Olímpico, 
Brasil bate os argentinos por 3 a 0, 
com gols de Paulinho e Matheus 
Cunha (duas vezes)
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