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tratar da redução do 
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n Olha a confusão em que o vice-go-
vernador Lincoln Tejota está se meten-
do: vai para o Cidadania, partido onde 
não terá nenhum comando e será obri-
gado a apoiar a candidatura furada de 
Virmondes Cruvinel em Goiânia.

n Alô candidatos: motoristas do Uber 
e e do 99 compõem o maior e melhor  
exército de cabos eleitorais de Goiâ-
nia. Eles circulam dia e noite trocando 
ideias com milhares de passageiros, 
inclusive sobre as próximas eleições. 

n Alvo de mais de 15 denúncias por 
assédio sexual, o prefeito de Luziâ-
nia Cristovão Tormin perdeu o rumo 
e não deve mais apoiar o deputado 
Wildes Cambão, do PSD, à sua suces-
são. Nem se sabe se terá candidato.

n Os ex-governadores Marconi Pe-
rillo e José Eliton só se movimen-
tam no tabuleiro político estadual 
pensando nas suas candidaturas a 
deputado federal em 2022. Mas, 
certeza de ganhar a eleição, só 
mesmo o primeiro. 

n O governador Ronaldo Caiado, de-
pois de almoçar com o presidente Jair 
Bolsonaro na semana passada, parece 
confiante de que a adesão de Goiás ao 
Regime de Recuperação Fiscal sairá em 
março. E aí o seu governo deslancha.

n Ex-deputado federal e presidente 
estadual do MDB, Daniel Vilela as-
sumiu, sem fazer qualquer barulho, 
a presidência de uma entidade na-
cional cujo objetivo é fazer lobby em 
defesa dos interesses das operado-
ras de telefonia. 

n A ex-secretária de Educação Raquel 
Teixeira está em São Paulo ouvindo o 
ex-governador Marconi Perillo sobre a 
sua candidatura a prefeita de Goiânia. 
Até 27 de fevereiro, ela pode se inscre-
ver ou não nas prévias do PSDB.

n Embora ainda tenha óbices para 
superar para registrar sua candida-
tura à reeleição em Senador Canedo, 
Divino Lemes deve mesmo deixar o 
PSD e se filiar ao Podemos até 4 de 
abril, data final da janela partidária.

n Rei das liminares que suspendem em 
1ª instância projetos de interesse do 
governador Ronaldo Caiado, na Assem-
bleia, o deputado Cláudio Meirelles, no 
entanto, não ganha nenhuma em 2º 
grau. Todas, até agora, foram cassadas.

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

A aproximação da eleição para prefeito de Goiânia está evidenciando que al-
guns pré-candidatos, em vez de aprender, estão esquecendo o pouco que sa-
bem em matéria de política. Ou então deixando claro que não aprenderam 
nada. Vejam só essa ideia estapafúrdia do senador Vanderlan Cardoso, para 
começo de conversa sem um partido tem para se candidatar (está indo para o 
PSD, já compromissado com o deputado federal Francisco Jr.): reunir todos os 
candidatos de oposição para formar uma frente e tentar derrotar Iris Rezende. 
Claro, o nome que sairia para representar esse grupo seria o dele mesmo, Van-
derlan. Isso só pode ser ingenuidade, em um momento em que está claro que 
o favoritismo de Iris é praticamente imbatível e que há uma plêiade de nomes 
se lançando apenas para buscar visibilidade, aproveitando os recursos que o 
bilionário fundo partidário vai disponibilizar de graça para as campanhas. Esse 
é o objetivo da maioria dos postulantes apresentados até agora. Não ganhar a 
eleição deste ano, mas tentar algum ganho para o futuro. Atenção: o eleitorado 
goianiense é inteligente e não costuma cair nesse tipo de patacoada, enxer-
gando muito bem quando uma candidatura é para valer ou então somente 
para fazer figuração. É por isso que a reeleição de Iris segue firme como a 
aposta mais segura para as urnas de outubro próximo. União contra ele não 
vai funcionar nem em um hipotético 2º turno, se houver. 
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caNDiDatURa DE WilDER MoRaiS EM GoiÂNia NÃo tEM NENHUMa SUBStÂNcia
A candidatura do ex-senador Wilder Morais a prefeito de Goiânia perdeu completamente o sentido com o apoio apaixonado que o governador Ronaldo 
Caiado está dando para a reeleição de Iris Rezende. Wilder encontra-se em um autêntico beco sem saída: comanda uma secretaria esvaziada – a de Indústria 
& Comércio -, que pode até ser incorporada à Secretaria de Desenvolvimento & Inovação, conforme se especula e com muita lógica e sentido, aliás. 
Como não tem chances de sair na capital como opção preferencial de Caiado, o ex-senador não consegue esconder que o seu relacionamento com o 
governador, se é que é especial, não produz quaisquer resultados práticos. Não tem como ficar onde está e muito menos ir para lugar algum.

GUStaVo MENDaNHa É o pREFEito QUE MaiS GaSta coM SHoWS
Nenhum ente governamental gasta mais dinheiro com shows artísticos em Goiás que a prefeitura de Aparecida, na gestão de Gusta-
vo Mendanha, adepta do circo, porém sem pão. A última: o cantor Leonardo acaba de ser contratado para se apresentar no aniversá-
rio da cidade, no dia 10 de maio, sem licitação, é claro. O custo será de R$ 250 mil. Aparecida completará 98 anos de existência sem 
nunca ter visto antes tamanha prodigalidade com os preciosos recursos da sua população. 

FiliaÇÃo DE paUlo Do ValE SERÁ a pRiNcipal coNQUiSta Do DEM
O governador Ronaldo Caiado programou um grande evento de filiações ao DEM já no próximo mês de março, mas, por enquanto, sem maiores 
novidades. Até agora, o principal nome programado para assinar a ficha dos democratas é o do prefeito Paulo do Vale, de Rio Verde – e parece difícil 
que se consiga ir além dessa filiação, pelo menos em termos de impacto político.

RoBERto NaVES Vai pRotaGoNiZaR o MaioR VEXaME ElEitoRal Da HiStÓRia DE aNÁpoliS
Derrotado mais previsível na próxima eleição, o prefeito de Anápolis Roberto Naves surpreende seus interlocutores ao 
mostrar absoluta convicção de que será reinvestido em mais um mandato – esquecendo-se da força do seu principal 
adversário, o petista Antônio Gomide, senhor absoluto de todas as expectativas para o pleito vindouro na cidade. Um 
deputado que esteve com Naves disse a esta coluna que se surpreendeu com o “salto alto” do prefeito. Com um man-
dato medíocre e carente de avanços para convencer a população a renovar seu crédito, o prefeito caminha sem esboçar 
reação para protagonizar um dos maiores vexames eleitorais da história de Anápolis.

políticoS JoVENS, EM GoiÁS, SÃo pioRES QUE oS Da VElHa GUaRDa
Nunca se viu, como agora, uma safra de políticos jovens, na idade, mas envelhecidos, na cabeça e na prática, como a que se registra neste momento em Goiás. 
Não há um único destaque entre vereadores e deputados que, na casa dos vinte e poucos aos trinta e tantos anos, possam ser referenciados como lideranças 
que propõem ideias inovadoras ou uma ação diferenciada. Na verdade, parlamentares como Romário Policarpo, Virmondes Cruvinel, Humberto Teófilo, 
Gustavo Sebba, Adriana Accorsi, Eduardo Prado, Lucas Calil, Diego Sorgatto e mais alguns que nem merecem ser citados aqui contrastam a capa de juventude 
cronológica com um pragmatismo senil que sequer recicla a tradição política de que são herdeiros. É uma gente sem personalidade política ou ideológica que 
não tem a menor noção das mudanças sociais e do novo ambiente cultural instalado em Goiás e no Brasil. Rigorosamente falando, não representam uma 
mínima renovação no cenário estadual de confronto de propostas e debate de alternativas para o futuro das goianas e goianos. Vamos muito mal.

caNDiDatoS a pREFEito SE MUltiplicaM EM GoiÂNia
Na ESpERaNÇa DE GaNHaR ViSiBiliDaDE paRa o FUtURo
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Paulo Guedes diz que reforma tributária vai 
tratar da redução do ICMS dos combustíveis

o 8º Fórum de Gover-
nadores realizado 
nesta terça-feira 

(11/02), em Brasília, con-
tou com a presença do mi-

nistro da Economia, Paulo 
Guedes, que foi a convite 
do governador Ronaldo 
Caiado, para tratar sobre 
proposta de redução do 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) de combustíveis. 
Durante a reunião, Guedes 
destacou que Goiás, assim 
como os demais estados 
da Federação, não tem 
condições de abrir mão da 
receita oriunda do ICMS.

Quando o assunto veio 
à tona na reunião, Caiado 
ligou para o ministro, que 
se dispôs a imediatamen-
te dialogar com os go-
vernadores. No encontro, 
o ministro informou que, 

apesar das últimas se-
manas terem sido marca-
das pelas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre a redução do ICMS 
sobre os combustíveis, o 
debate será aprofundado 
dentro da reforma tribu-
tária e do Pacto Federa-
tivo. “Tudo isso tem que 
estar dentro da reforma 
tributária, vamos ter 
que analisar tudo. Estou 
aqui basicamente para 
dar uma mensagem de 
que vamos estar juntos 
nisso, nós vamos traba-
lhar juntos”, assegurou o 
Paulo Guedes.

Confiante na palavra do 
ministro, Ronaldo Caiado 

reconheceu que os estados 
precisam ser parceiros da 
União para que a reforma 
tributária e o Pacto Fede-
rativo contemplem todas 
as demandas dos governos 
estaduais e municípios. 
“Uma reforma tributária 
não se faz de forma fatia-
da, ela faz na inteireza de 
uma discussão num todo, 
não é pinçar um assunto 
ou outro e querer levá-lo 
como sendo um sucesso”, 
e completou: “A Reforma 
vem com mecanismos, 
peso e contrapesos, equi-
líbrios de compensações 
num todo. É o que está 
sendo previsto hoje pela 
proposta do Governo Fe-

deral e também do Con-
gresso Nacional”.

Caiado disse ainda que 
“quase a totalidade dos 
Estados não consegue sair 
da crise fiscal sem que 
haja uma parceria com a 
União, seja no Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF) 
ou dentro de um plano de 
estabilização, conhecido 
como Plano Mansueto”.

Fórum de 
Governadores

O primeiro encontro 
de 2020 teve como pauta 
também a segurança pú-
blica; renovação do Fundo 
de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb); Plano Mais 
Brasil, também conhecido 
como Plano Mansueto; se-
curitização; e distribuição 
de royalties do petróleo.

O encontro foi coorde-
nado pelo governador do 
Distrito Fedetal, Ibaneis 
Rocha, com auxílio do co-
anfitrião Wilson Witzel, go-
vernador do Rio de Janeiro. 
Ao lado de Ronaldo Caiado 
também participaram do 
encontro os secretários 
goianos Fábio Cammarota 
(Governadoria), Cristiane 
Schmidt (Economia) e Mar-
cos Silva (Comunicação).

A convite de 
Caiado, o ministro 
da Economia 
participou da 
primeira reunião 
do ano do 
8º Fórum de 
Governadores
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Secult GoiáS

Primeira-dama visita Centro Cultural Marietta Telles
A primeira-dama Graci-
nha Caiado visitou, na 
manhã desta terça-feira, 
dia 11, o Centro Cultural 
Marietta Telles, sede da 
Secretaria de Cultura (Se-
cult Goiás). Acompanha-
da pelo titular da pasta, 
Adriano Baldy, Gracinha 
conheceu a Biblioteca Es-
tadual Pio Vargas, a Gibi-
teca Jorge Braga, a Biblio-
teca Braille José Alvares 
de Azevedo e o Museu da 
Imagem e do Som, unida-
des situadas no prédio.

Na oportunidade, 
Adriano Baldy apresen-
tou à primeira-dama 
projetos da Secult, entre 
eles o Parque de Inova-
ção Cultural e Criativida-
de (PIC) e o projeto Arte 
na Praça. Sobre as pro-
postas, Gracinha Caiado 
expressou otimismo. “O 
que o secretário está 
fazendo é dar oportuni-
dade para que todos os 
goianos e as pessoas de 
fora possam conhecer o 
que nós temos aqui em 

Goiás”, salientou. “Eu es-
tou saindo daqui muito 
feliz, sabendo que todos 
os projetos vão realmen-
te acontecer”, afirmou.

Baldy agradeceu ao 
apoio e colaboração de 
Gracinha. “Já tive a opor-
tunidade de me reunir 
outras vezes com a pri-
meira-dama Gracinha e 
em todas elas definimos 
ações e avançamos com 
projetos, sobretudo de 
caráter social, para levar 
cultura a todo os goianos. 

Ra
vy

 M
ar

m
or



4 quarta-feira, 12 DE FEVEREIRO DE 2020cidades

a entrega dos boletos 
do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 

(IPTU) deve ser concluída 
até quinta-feira, dia 13, 
segundo previsão do Cor-
reios. O cronograma inicial 
estimava que a distribui-
ção seria encerrada no dia 
05 de fevereiro. No entan-
to, as fortes chuvas que 
atingiram a Capital afe-
taram o cumprimento do 
prazo, a cargo da empresa. 
Até agora, cerca de 557 mil 
propriedades já recebe-
ram o Documento Único 
de Arrecadação Munici-
pal (Duam). Ao todo, o 
Correios trabalha na en-
trega de 587 mil guias de 
pagamento. O IPTU vence 
na quinta-feira, 20.

Ao receber a carta, o 
contribuinte deve optar 
pelo pagamento de ape-
nas um dos boletos. A Pre-

feitura de Goiânia envia 
duas opções ao cidadão. 
Uma delas refere-se ao pa-
gamento à vista do valor 
total do tributo. A guia de 
pagamento já é enviada 
considerando os 10% de 
desconto ofertados nes-
sa modalidade. A outra é 
para os cidadãos que vão 
pagar parcelado. É pos-
sível dividir em até 11 
vezes, desde que o valor 
mensal não seja inferior a 
R$ 26,28. A data de ven-
cimento é a mesma em 
ambos os casos.

Este ano o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano foi 
corrigido em 2,66% tendo 
como base a inflação ofi-
cial do Brasil, medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Não 
houve aumento real no 
valor do imposto de imó-
veis cujas características 

não foram alteradas. Para 
pagamento, além da guia 
que está sendo entregue 
pelo Correios, o Documen-
to Único de Arrecadação 
Municipal (Duam) também 
pode ser emitido no site 
da Prefeitura de Goiânia, 
o www.goiania.go.gov.br, 
ou retirado nas unidades 
Atende Fácil, central de 
relacionamento presencial 
com o município insta-
ladas no Paço Municipal, 
Park Lozandes; Cidade 
Jardim, bairro homônimo; 
Antiga Estação Ferroviá-
ria, Setor Central; e Man-
galô, Setor Morada do Sol. 
Há ainda um posto avan-
çado no Conselho Re-
gional de Contabilidade 
(CRC-GO), Setor Sul, cujo 
foco é o atendimento de 
contabilistas.

O site e as unidades de 
atendimento também são 

os locais onde os cidadãos 
que vão pagar o imposto 
de forma parcelada devem 
obter os boletos a partir da 
segunda parcela. Segundo 
o calendário fiscal divul-
gado pela Secretaria de 
Finanças, as parcelas do 
IPTU vencem nos dias 20 
de março, 22 de abril, 20 
de maio, 22 de junho, 20 
de julho, 20 de agosto, 21 
de setembro, 20 de outu-
bro, 20 de novembro e 21 
de dezembro. Desde 2016 
a Prefeitura de Goiânia en-
via aos cidadãos apenas a 
primeira parcela e a guia 
para pagamento à vista.

A não quitação ou o não 
pagamento da primeira 
parcela até o dia 20 de fe-
vereiro automaticamente 
configura inadimplência. 
Como efeito, o atraso gera 
multa de 2%, acréscimo 
de 0,33% por dia corrido, 

além de juros de 1% ratea-
do pela quantidade de dias 
em situação de inadim-
plência, de acordo com o 
que determina o Código 
Tributário Municipal (CTM). 
Atrasos superiores a 90 
dias, sejam consecutivos 
ou não e independente do 
número de parcelas em 
aberto, ainda acarretam 
em protesto da dívida em 
cartório, negativação do 
nome dos devedores em 
serviços de proteção ao 
crédito e até discussão ju-
dicial de débitos. Em caso 
de parcelamento, o não 
pagamento do imposto 
até a data de vencimento 
de cada parcela também 
provoca a antecipação 
do vencimento das que 
ainda não venceram, fato 
que consequentemente 
adianta a cobrança de 
multas e juros.

Arrecadação
Em 2020, proprietários 

de imóveis devem à cida-
de mais de R$ 680,2 mi-
lhões. A expectativa é de 
recebimento espontâneo 
de aproximadamente 75% 
desse valor. À vista, segundo 
projeção da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças (Sefin), 
deve entrar nos cofres da 
Prefeitura de Goiânia mais 
de R$ 500 milhões. Desse 
valor, R$ 230 milhões de-
vem quitados à vista e R$ 
270 milhões devem ser pa-
gos em até 11 parcelas. Há, 
ainda, aproximadamente 
R$ 180 milhões que serão 
alvo de ações de cobrança, 
como protesto da dívida 
em cartório, inscrição dos 
devedores junto a servi-
ços de proteção ao crédito, 
como SPC e Serasa; e na 
Dívida Ativa, além da dis-
cussão judicial de débitos.

Unidade atenderá na Prefeitura de Goiânia a partir de 17/02

Di
vu

lg
aç

ão

eXÉRciTO

Junta Militar de Goiânia 
tem novo endereço
A Junta de Serviço Militar de 
Campinas será transferida 
para o Paço Municipal, loca-
lizado na Avenida do Cerra-
do, n° 999, Park Lozandes.

A partir da próxima se-

gunda-feira (17/2), para fa-
zer o alistamento ou regu-
larizar pendências com o 
Serviço Militar, os cidadãos 
devem procurar a Junta no 
novo endereço.

O horário de atendi-
mento na Junta é das 7h às 
17h. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
dos telefones: (62) 3524 
2414 ou 3524 5621.

impOsTO

Entrega dos boletos IPTU 
deve ser concluída até dia 13

Cronograma de distribuição traçado pelo Correios foi afetado em decorrência das fortes chuvas 
que atingiram a Capital. Empresa já entregou 557 mil das mais de 587 mil guias de pagamento
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caRNaVal
Para o público curtir a folia de 
forma mais consciente e com 

todo o glamour e diversão que 
merece, o Boticário apresenta 
a coleção Intense de Carnaval, 
com produtos 100% veganos 

e eco-friendly. A campanha 
que divulga a nova coleção 

está no ar, totalmente digital. 
Quem lança o conceito do 

#CarnavalConsciente é a 
influenciadora vegana e modelo 

Yasmin Brunet (@yasminbrunet1), 
após experimentar os produtos 

da linha por meio do filtro de 
Instagram de Intense Carnaval, 

que também permite ao público 
interagir com os itens da coleção.

aNiVERsÁRio
O CityBus 2.0 acaba de completar 

um ano e comemora 80 mil 
clientes cadastrados.

Primeiro transporte público 
coletivo sob demanda da 

América Latina, implantado como 
inovação em Goiânia, já atende 

a quase 40 bairros e promete 
nova expansão. Experiência já 

deu frutos em Fortaleza e serviço 
prepara sua entrada no Distrito 

Federal, em abril.

TioBÁK
Na contramão da ‘gourmetização’, 

a franquia tioBák atingiu um 
crescimento de quase 30% 
em 2019 em relação ao ano 

de 2018. Com 21 unidades no 
estado de Goiás, a meta da rede 

é chegar a Brasília neste ano e 
abrir novas praças. Para isso, 

assumiu a estratégia de reforçar 
os sanduíches clássicos em seu 
cardápio, feitos à mão, frescos, 
e sem conservantes. “Com um 

investimento de R$ 150 mil 
é possível abrir uma unidade 

tioBák. Além dos sanduíches, a 
marca tem investido em pratos 

tradicionais com o Strogonoff e o 
Picadinho, que foram muito bem 

aceitos pelos nossos clientes. 
Outra novidade é a abertura de 

algumas lojas da rede também no 
horário do almoço, aumentando 

o número de clientes”, afirma 
Rafael Campos, Diretor Financeiro 

da rede tioBák.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Confrarias Old Parr - O agente artístico Rapha Eduardo, o médico Marquinho Gedda e o arquiteto Pedro Ernesto Gualberto 
serão anfitriões de três noites da Confraria Old Parr, que comemora o lançamento do Grand Old Parr 18 anos, em Goiás. Rapha 
recebe 50 convidados, na noite do dia 13 de fevereiro, com um pocket show sertanejo, na sua casa no Alphaville Goiás.

Treinador - Nael Lancelott, anapolino, influenciador de 
esportes, atleta praticante e professor da modalidade 
Street workout Calistenia Funcional. Desenvolvendo 
treinamentos individuais em grupo da modalidade.

3

4

Política - O assessor especial da prefeitura de Anápolis, 
Erivelson Borges esteve com o Bispo Dom João para falar 
sobre a importância dos cristãos envolvidos na política.
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Estilista – A nova coleção do atelier Fernando Peixoto, 
“Litorânea”, já está no atelier em Brasília, no Lago Sul 
e, em breve, chega à Goiânia.

2
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Coronavírus: repatriados mantêm 
rotina tranquila em Anápolis

O cinegrafista da Em-
presa Brasil de Co-
municação (EBC) 

Warley Andrade afirmou 
ontem (11) que as pessoas 
repatriadas de Wuhan, na 
China, epicentro do surto 
de coronavírus, estão tran-
quilas e colaborando com 
os procedimentos da qua-
rentena na Base Aérea de 
Anápolis, em Goiás.

“Eles entenderam a 
situação, não há qual-
quer tipo de discussão 
sobre isso. Claro que 
[eles] não estão na zona 
de conforto, mas estão 
bem cientes, colaboran-
do muito e agradecendo 
o trabalho do governo 
brasileiro nesse retorno 
ao país”, disse Warley 
Andrade, que viajou em 
um dos aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB) 
para registrar o resgate 
dos brasileiros e suas fa-
mílias, e também passa 

pelo período de quaren-
tena no hotel de trânsito 
da unidade militar.

As duas aeronaves par-
tiram de Brasília no dia 5 
deste mês e pousaram 
na cidade goiana no úl-
timo domingo (9) com 58 
pessoas a bordo – 34 que 
estavam em Wuhan e 24 
que participaram da ope-
ração de resgate.

Segundo Andrade, por 
causa do tempo de viagem 
e da diferença de fuso ho-
rário, ontem (10), a maioria 
passou o dia descansando 
nos quartos. Os repatria-
dos também receberam 
orientação sobre a rotina, 
as áreas permitidas e os 
principais cuidados a se-
rem adotados durante os 
próximos dias.

“A única coisa realmen-
te militar são os horários 
pontuais da alimentação. 
Temos total liberdade de 
circular na área delimita-

da por eles. Pode sair, dar 
uma corrida, a internet 
está liberada. As pessoas 
já estão interagindo, fa-
zendo amizades, as crian-
ças estão brincando”, dis-
se Warley sobre a rotina 
na base aérea.

De acordo com o cine-
grafista, uma das orien-
tações é evitar a aglo-
meração. Os repatriados 
também foram alertados 
quanto ao uso das másca-
ras nos espaços comuns 

e sobre a higienização 
recorrente das mãos. As 
refeições são servidas no 
restaurante, mas consu-
midas nos quartos para 
evitar qualquer tipo de 
contaminação, por saliva, 
por exemplo.

Todos estão em aparta-
mentos individuais ou, no 
caso dos que são pais ou 
mães de crianças menores, 
ficam no mesmo quarto. O 
grupo inclui crianças de 2 
e 3 anos e de 7 a 12 anos. 

As visitas estão proibidas.
As equipes de saúde 

e da vigilância sanitária 
também fazem o moni-
toramento clínico diário 
dos resgatados. Caso haja 
suspeita de infecção, eles 
serão isolados e leva-
dos para outro setor da 
base aérea. Se o quadro 
de saúde se agravar, eles 
serão transportados, em 
aeronave preparada, para 
o Hospital da Forças Ar-
madas, em Brasília.

No dia 30 de janeiro, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou o 
surto de coronavírus como 
emergência em saúde pú-
blica de importância in-
ternacional. Mais de mil 
pessoas já morreramna 
China e 42 mil foram in-
fectadas pelo novo vírus. 
No Brasil, sete pacientes 
são monitorados por sus-
peita de terem sido infec-
tados. Até agora, nenhum 
caso foi confirmado. 

Relato é de cinegrafista que 
acompanhou resgate de brasileiros
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Serviço Não Perturbe dos bancos 
começa a funcionar nesta quinta-feira
Os aposentados e pensio-
nistas que não quiserem 
mais receber ligações 
com ofertas de crédito 
consignado podem se 
cadastrar no serviço Não 
Perturbe dos bancos, que 
passa a funcionar a partir 
de hoje (12).

Para isso, é preciso ca-
dastrar no site do serviço 
os telefones fixos ou mó-
veis vinculados ao número 
do CPF. O bloqueio pas-
sa a valer 30 dias após o 
procedimento, quando os 
bancos que aderiram ao 
sistema param de fazer 
chamadas telefônicas com 
as ofertas de empréstimos.

Ao todo, 23 bancos 
aderiram ao serviço, que 
integra uma iniciativa de 
autorregulação do setor 
bancário promovida pela 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e a 
Associação Brasileira de 

Bancos (ABBC), em parce-
ria com a Secretaria Na-
cional do Consumidor.

Segundo a Febraban, 
as instituições financeiras 
que aderiram à iniciativa 
correspondem a cerca de 
98% da carteira de crédi-
to do país. Uma vez feito 
o cadastro, o bloqueio de 
chamadas abrange tam-
bém os correspondentes 
bancários, ampliando o al-
cance da medida.

Além do Não Perturbe 
outras medidas de autor-
regulação do crédito con-
signado incluem a criação 
de uma base de dados 
para o monitoramento 
de reclamações causadas 
pela oferta inadequada de 
empréstimos, que conta-
bilizará as queixas feitas 
nos canais internos dos 
bancos, no Banco Central 
ou por meio da plataforma 
consumidor.gov.br.

Também serão contabi-
lizadas as ações judiciais e 
feito um mapeamento da 
governança e da gestão de 
dados de correspondentes 
bancários, com o objetivo 
de produção de um índice 
de qualidade a ser divul-
gado pela Febraban e a 
ABBC a partir de fevereiro.

“Teremos um termôme-
tro de qualidade da atua-
ção do correspondente, e 
com base no indicador de 
reclamações, os bancos 
irão adotar medidas admi-
nistrativas, que vão desde 
advertência, suspensão, 
até o fim do relacionamen-
to com o correspondente”, 

disse Amaury Oliveira, di-
retor de autorregulação 
da Febraban.

No caso de alguma 
infração por parte de al-
gum correspondente, os 
bancos são obrigados 
a aplicar sanções, caso 
contrário ficam sujeitos a 
multas que variam de R$ 

45 mil a R$ 1 milhão, se-
gundo a Febraban.

Fraudes
O aposentado ou pen-

sionista deve também fi-
car atento a fraudes. No 
momento do cadastro, a 
plataforma do serviço Não 
Perturbe ressalta que não 
oferece aplicativos para 
smartphones, não envia 
e-mail com arquivos exe-
cutáveis ou solicita dados 
pessoais ou bancários di-
retamente aos usuários.

As instituições finan-
ceiras que aderiram ao 
Não Perturbe dos bancos 
são: Agibank, Alfa, Banco 
do Brasil, Banco do Nor-
deste, Banrisul, Barigui, 
Bradesco, BMG, BRB, Cai-
xa, Cetelem, CCB, Dayco-
val, Estrela Mineira, Inter, 
Itaú, Mercantil, Pan, Para-
ná Banco, Safra, Santan-
der, Sicredi e Votorantim. 
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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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futebol

A importância dos Estaduais

os olhos do torcedor 
brasileiro, em sua 
maioria, se voltam 

para as disputas do Brasi-
leirão e da Copa do Bra-
sil. São as que reúnem as 
principais equipes do país, 
pagam maiores prêmios 
e que classificam para as 
competições internacio-
nais. Antes delas, no aper-
tado calendário do futebol 
brasileiro, acontecem os 
Campeonatos Estaduais, 
que contam com a tradi-
ção e a rivalidade local 
para se manterem vivos. 
São conhecidos de for-
ma carinhosa – o Carioca, 
o Paulistão, o Gauchão, 
o Parazão. Pois é. Lá no 
Norte do país existe um 
campeonato que contri-
bui para a história do fu-
tebol mundial.

Domingo passado a TV 
Brasil transmitiu mais uma 
edição do clássico Remo 
x Paysandu, o Re-Pa. Ele 
simplesmente é o clássico 
mais disputado do mundo, 
com 752 edições, por vá-
rias competições, incluin-
do as Séries A, B e C do 
Brasileirão. O “Clássico 

Rei da Amazônia”, como é 
conhecido, começou a ser 
disputado em 1914, com 
direito a um gol marcado 
por um jogador inglês 
– Matthews fez para o 
Paysandu, na vitória do 
Remo por 2 a 1.

A rivalidade é longa e 
surgiu de uma troca de do-

cumentos. Nem precisou 
ter disputa política, como 
Barcelona x Real Madrid, 
o “El Clásico” espanhol; 
de rivalidade social, como 
Boca Juniors x River Plate, 
o “Superclásico” argentino; 
nem de uma guerra reli-
giosa, como Celtic x Ran-
gers, “The Old Firm Derby”, 

na Escócia. Uma ou outra 
palavra mal escrita e a 
amizade entre o Fenôme-
no Azul (Remo) e a Fiel Bi-
color (Paysandu) terminou.

Qual dos dois tem a 
maior torcida é uma dis-
cussão que nem vale a 
pena comentar. Cada ins-
tituto diz que é um, então 
é melhor falar dos dois 
juntos. No ano passado, 
a dupla teve o maior e o 
terceiro maior público da 
Série C. Um dos clássicos 
registrou 30.242 torce-
dores presentes, público 
maior que, entre outros, 
Palmeiras x Santos, Co-
rinthians x Bahia e Grê-
mio x Flamengo, todos 
pelas Série A de 2019.

Do Pará já saíram joga-
dores de sucesso, aqui e no 
exterior. Dos mais famosos, 
o Doutor Sócrates defen-
deu a Seleção em Copa do 
Mundo, idealizou a Demo-
cracia Corintiana e foi ído-
lo no Flamengo; Giovanni 
brilhou no Barcelona da 
Espanha, foi para a Seleção 

e ainda descobriu Paulo 
Henrique Ganso, que sur-
giu no Santos ao lado de 
Neymar e hoje está no Flu-
minense. Além deles, po-
demos citar Quarentinha, 
um dos maiores artilheiros 
da história do Botafogo; 
Paulo Vítor, goleiro tri-
campeão pelo Fluminen-
se; Charles Guerreiro, que 
caiu nas graças da torcida 
do Flamengo; Rosemiro,  
do Palmeiras, do Vasco e 
medalha de ouro no Pan, 
com a Seleção; Pikachu, 
lateral com mais gols na 
história do Vasco.

Como se vê, o estado 
do Pará nos dá motivos 
de sobra para termos 
atenção com os Estadu-
ais. Não fossem esses tor-
neios, não haveria rivali-
dade, novos valores nem 
história. Os críticos vão 
chiar, mas com certeza até 
eles criaram paixão pelo 
futebol nas arquibancadas 
de um Grenal, um Fla-Flu, 
um Ba-Vi, um San-São e, 
por que não, de um Re-Pa.

Matéria-prima 
do futebol sai das 
disputas locais
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