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n Boa proposta do senador Vander-
lan Cardoso:  o litro da gasolina pode 
custar no máximo R$ 3,20 nas bom-
bas, caso os tributos estaduais e fe-
derais passem a ser cobrados sobre 
o preço de refinaria e não o final.

n Fantástico, sensacional, extraordi-
nário: o prefeito Iris Rezende já assinou 
contratos com as empreiteiras que 
venceram a licitação e está iniciando a 
total recuperação asfáltica de 740 km 
de ruas e 110 avenidas em Goiânia.

n Vitória do governador Ronaldo 
Caiado: depois de anos descum-
prindo a norma constitucional que 
exige 25% do orçamento na Edu-
cação e 12,5% na Saúde, o governo 
do Estado fechou 2019 em dia com 
esses requisitos. 

n Está embaralhado o acordo entre o 
deputado federal Delegado Valdir e o 
presidente do MDB Daniel Vilela para 
que o PSL dê apoio à reeleição de Gus-
tavo Mendanha em Aparecida. O pro-
blema é a indicação do vice.

n Uma das consequências da filiação 
do vice-governador Lincoln Tejota ao 
Cidadania é a volta do único deputado 
estadual do partido, Virmondes Cruvi-
nel, para a base governista. Mais de 30 
cargos estão na negociação.

n Segundo o Instituto Mauro Borges, o 
1º ano do governador Ronaldo Caiado 
trouxe para Goiás uma redução no nú-
mero de famílias vivendo em situação de 
pobreza. Apenas 2 cidades, Simolândia e 
Buritinópolis, destoaram dos números.

n O presidente da FIEG Sandro Mabel 
está totalmente isolado depois das 
declarações contra a quarentena em 
Anápolis dos brasileiros repatriados 
da China em razão da epidemia de co-
ronavírus. Não há nenhum empresário 
ao lado dele.

n Os índices de criminalidade estão em 
queda em Goiás, mas falta atacar um 
tipo de ocorrência que afeta a popula-
ção de menor renda: a proliferação de 
batedores de carteiras na rua 44 e nos 
terminais do transporte coletivo.

n Independente da intenção de dispu-
tar a prefeitura de Goiânia, o titular da 
Secretaria de Infraestrutura e Comér-
cio, Wilder Morais, vai deixar o cargo 
em abril. Mesmo porque a pasta está 
esvaziada e sem poder nenhum.

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

A Assembleia Legislativa reabre os seus trabalhos nesta terça, 18 de fevereiro, dentro de uma 
realidade completamente diferente daquela que marcou o 1º ano do governador Ronaldo Caiado. 
Para começo de conversa, ao contrário da dissonância inicial com o Palácio das Esmeraldas, o pre-
sidente Lissauer Vieira está hoje muito bem alinhado com Caiado, porém dentro de uma espécie 
de autonomia e respeito mútuo que nunca se viu antes nas relações entre os dois Poderes. É fato, 
por exemplo, que o Executivo, pela primeira vez, não vetou nenhuma das emendas colocadas 
pela Assembleia ao Orçamento Geral do Estado para 2020, que acabou assegurando recursos im-
portantes para que a construção da nova sede do Legislativo seja acelerada neste ano e que, por 
outro lados, todos os parlamentares tenham asseguradas suas emendas dentro de valores, para 
cada um, que possam ter efeito político e eleitoral nas suas respectivas bases municipais. Na Era 
Marconi Perillo, nunca foi assim. São conquistas inéditas, portanto, que destacam Lissauer Viei-
ra dos seus antecessores, todos, nas últimas décadas, submissos ao governador de plantão sem 
nenhuma contrapartida. O que houve, verdadeiramente, é um avanço espetacular nas conexões 
institucionais que ligam o prédio do bosque dos Buritis à casa verde da Praça Cívica. 
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poDEMoS aVaNÇa: DEpoiS DE aDiB EliaS, É a VEZ DE DiViNo lEMES
O Podemos é a legenda que mais sairá fortalecida, em Goiás, após o fim da temporada de filiações de candidatos às 
próximas eleições municipais – a data fatal é 4 de abril. Depois de receber a ficha do prefeito de Catalão, Adib Elias, 
o partido vai agora anunciar a adesão do prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes, que deverá ser recepcionado 
com uma cerimônia especial no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, com a presença do governador 
Ronaldo Caiado, que, lembrando, também esteve na festa para a filiação de Adib Elias, que aconteceu em Catalão. 
A sinalização é que o DEM, em 2022, dará prioridade para a aliança com o Podemos. 

liNcolN tEJota JÁ SaBE QUE NÃo EStaRÁ Na cHapa Da REElEiÇÃo DE caiaDo
A opção do vice-governador Lincoln Tejota pelo Cidadania mostra que ele perdeu desde já as esperanças de ser confirmado como companheiro de 
chapa do governador Ronaldo Caiado na campanha pela reeleição em 2022 – e que, a partir de agora, o seu projeto político é construir bases para se 
candidatar a deputado federal naquele pleito, o que não será fácil. Já existem candidatos fortes para ocupar a vice de Caiado, como, por exemplo, o 
prefeito de Catalão, Adib Elias, que se filiou ao Podemos exatamente com esse objetivo – claro, a depender do seu sucesso na renovação do seu man-
dato na eleição municipal que se avizinha. Lincoln Tejota, de resto, é hoje uma figura menos que decorativa no governo do Estado, que sequer recebe 
do titular do Palácio das Esmeraldas missões para atuar como seu representante, nem mesmo em ocasiões formais ou solenes, ainda que sem con-
teúdo político. Foi para o Cidadania, avisou que poderá estar em palanques opostos aos candidatos de Caiado neste ano... e ninguém se importou.

paUliNHo GRaUS, MaiS UM caNDiDato SEM altURa paRa GoiÂNia
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve em Goiânia na semana passada para anunciar a candidatura do vereador Paulinho Graus a 
prefeito de Goiânia. Olha só os disparates que ele disse: “Paulinho Graus é garantia de mudanças, seriedade, responsabilidade e experiência, 
atendendo aos anseios da população goianiense”. Tem cabimento, leitora e leitor?

HailÊ piNHEiRo SalVoU a ViDa DE MaRcoNi, EM BUENoS aiRES, EM 2010
O presidente do Goiás, Hailê Pinheiro, revelou à rádio Sagres um episódio da época da experiência internacional que o time teve em 2010, quando disputou a 
final da Copa Sul Americana contra o Independiente-ARG, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Hailé relatou diversos problemas com a 
delegação, contando que foi assaltado no hotel e roubado em tudo o que levava. Na chegada ao estádio, acompanhado pelo então senador Marconi  Perillo, 
quase aconteceu uma tragédia: “Eu estava dentro do ônibus, o senador junto. Se não dou um empurrão no Marconi, ele teria levado uma tijolada na cabeça 
e talvez nem estivesse vivo hoje. Se tivéssemos ganhado aquele jogo, não sairíamos vivo de lá”. O Goiás, “felizmente”, perdeu por 3 a 1.

caNDiDatURa ao SENaDo EM 2022 É a MEta DE JoSÉ NElto
O deputado federal José Nelto, do Podemos, trabalha para conquistar a vaga de candidato ao Senado na chapa da reeleição do governador Ronaldo 
Caiado, em 2022. Ele acredita que será favorecido pelo lançamento do ministro Sérgio Moro, com quem tem hoje grande proximidade, para a presi-
dência da República. Moro, segundo José Nelto, se disputar o Palácio do Planalto, sairá pelo Podemos.

aZaRÃo EM 2016, RoBERto NaVES É aGoRa cERtEZa DE FiaSco NaS URNaS
O que o prefeito de Anápolis Roberto Naves tem para apresentar ao eleitorado da cidade para justificar mais um mandato? Aparentemente, nada. 
Naves investiu tudo na possibilidade de implantar mais um distrito agroindustrial, que representaria, embora em outro local, uma espécie de ex-
pansão do bem sucedido DAIA. Não deu certo: o projeto ainda está em fase de discussão, diante dos problemas de legalização da área escolhida, ou 
seja, pouco mais da estaca zero. É de se registrar que o atual mandatário anapolino vai concluir os seus 4 anos de gestão sem conseguir atrair uma 
única empresa, mesmo de porte médio. Em resumo: ganhou como azarão em 2016, teve uma chance para mostrar serviço e falhou redondamente.

aSSEMBlEia REaBRE tRaBalHoS DENtRo DE UMa NoVa
pERSpEctiVa NaS RElaÇÕES coM o GoVERNo Do EStaDo
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Governo entrega R$ 113 milhões em maquinário 
e anuncia liberação de mais R$ 72 milhões

ao entregar 96 re-
troescavadeiras a 
60 prefeitos nesta 

sexta-feira, dia 14,  em so-
lenidade realizada no pá-
tio da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), o governador 
Ronaldo Caiado anunciou 
que já estão liberados, 
por meio de emenda dos 
parlamentares goianos no 
Congresso Nacional, mais 
R$ 72 milhões, que tam-
bém serão utilizados para 
a compra de maquinários. 
Esse montante se junta 
aos R$ 113 milhões, que 
subsidiaram a entrega de 
545 retroescavadeiras, 
iniciada em março do ano 
passado e finalizada na 
data de hoje.

Durante entrevista 
coletiva, o governador 
destacou o empenho do 
secretário estadual de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Antônio 
Carlos Neto, em recupe-
rar esses R$ 113 milhões, 
que já estavam pratica-
mente perdidos, porque 
o recurso estava judicia-
lizado. “Isto é uma vitória 

da eficiência e da respon-
sabilidade do Estado, com 
essa verba que vem a 
custo zero, via emenda da 
nossa bancada”, declarou.

Em discurso, Ronaldo 
Caiado também disse que 
é necessário acabar com a 
tese de que, na política, so-
brevive-se com retaliação. 
“Então, em cada mandato, 
tem que massacrar quem 
está contra? Não é assim 
que eu governo. Somente 
14 prefeitos me apoiaram 
nas eleições, mas respei-
to e valido todos os que 
saíram vitoriosos. Faço 
parcerias com eles para 
contemplar, com bene-
fícios, toda a população 
goiana”, reforçou.

Sobre os novos R$ 72 
milhões conquistados, 
novamente pela bancada 
federal no Congresso, o 
secretário Antônio Car-
los Neto informou que já 
começa agora o processo 
de licitação. “Conseguimos 
também resgatar essa 
verba que, por capricho, o 
governo passado não assi-
nou o que era necessário 
no último dia do ano de 
2018. Mas, agora, ela está 
liberada por um agravo 
jurídico que impetramos, 
por meio da Procuradoria 
Geral do Estado. Vamos 
comprar o maquinário, 
mas a entrega se dará 
apenas depois do proces-
so eleitoral”, adiantou.

Ainda de acordo com 
o titular da Agricultu-
ra, estão incluídas nessa 
próxima aquisição mo-
toniveladoras, retroesca-
vadeiras, tratores, cami-
nhões pipas, caminhões 
de lixo, entre outros.

Superação
Vice-governador do Es-

tado, Lincoln Tejota ressal-
tou que já é possível ver os 
resultados de um governo 
que recebeu a “casa” toda 
bagunçada, mas que con-
seguiu colocar muita coi-
sa em ordem. Citou, como 
exemplos, os repasses es-
taduais nas áreas da Edu-
cação, Saúde e Transporte 
Escolar, feitos sempre em 
dia para os municípios, di-
ferente da gestão passada, 
que ficou 13 meses sem 
pagar os prefeitos; a aber-
tura de novas vagas de UTI 
e a primeira policlínica de 
Goiás, que será entregue 
no final do mês, em Posse. 
“E temos sempre recebido 
todos os prefeitos, princi-
palmente, aqueles das ci-
dades mais carentes”.

E quem pode testemu-
nhar da política implanta-
da pelo governo Ronaldo 
Caiado, de acabar com as 
desigualdades regionais, é 
o prefeito de Mambaí, jus-
tamente uma das cidades 
identificadas como uma 
das mais vulneráveis em 
Goiás pelo Instituto Mauro 

Borges (IMB). “Nosso muni-
cípio tem quase 10 mil ha-
bitantes e é muito carente, 
praticamente um assenta-
mento. Tínhamos apenas 
uma retroescavadeira, que 
já estava bastante desgas-
tada. Essa que recebemos 
do governador Caiado vai 
ser importante para os 
produtores e agricultores 
abrirem poços e criarem 
peixes”, exemplificou.  

A opinião é a mesma do 
prefeito de Cristalina. “Nos-
so município é extenso e 
tem sua economia voltada 
para o agronegócio e irri-
gação. O maquinário nos 
ajudará muito com esse tra-
balho que temos que fazer 
de limpeza da cidade, servi-
ços de drenagem de água, 
manutenção de estradas, 
transporte escola e escoa-
mento da safra”, listou.

Os representantes da 
bancada federal no Con-
gresso e da Assembleia Le-
gislativa, respectivamente, 
Flávia Morais e Tião Caroço, 
avalizaram o trabalho muni-
cipalista que o governador 
Ronaldo Caiado tem feito, 
sempre preocupado com os 
municípios, principalmente 
com os mais carentes. “Pre-
cisamos dar importância 
ao espírito republicano de 
Caiado e a lisura deste go-
verno. O governador deu a 
contrapartida para a aqui-
sição das máquinas e como 
o secretário de Agricultura 

conseguiu economizar 
R$ 9 milhões na compra, 
esse dinheiro voltou para 
a bancada, que vai agora 
redistribuí-lo a outros mu-
nicípios”, atestaram.

Também participaram 
da solenidade os secre-
tários Fábio Cammarota 
(Governadoria), Marcos 
Silva (Comunicação), te-
nente-coronel Luiz Carlos 
de Alencar (Casa Militar), 
Lívio Luciano (Gabinete 
de Gestão da Governado-
ria); os presidentes José 
Essado Neto (Agrodefesa), 
Silvio Fernandes (Ipasgo), 
Marcos Roberto Silva (De-
tran), Pedro Sales (Goinfra), 
Pedro Leonardo (Emater); 
Lúcia Vânia (Desenvolvi-
mento Social); Wilder Mo-
rais (Indústria, Comércio 
e Serviços); o presidente 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios de Goiás (TCM-
-GO), Joaquim de Castro; os 
deputados federais Flávia 
Morais, José Mário Schrei-
ner, Lucas Vergílio, Rubens 
Otoni, Glaustin da Fokus, 
Professor Alcides, João 
Campos, Adriano do Baldy; 
o superintendente federal 
da Agricultura em Goiás, 
José Eduardo França; os 
deputados estaduais Tião 
Caroço, Jeferson Rodrigues, 
Rubens Marques; o supe-
rintendente da Caixa Eco-
nômica Federal Evandro 
Narciso; os ex-deputados 
Pedro Chaves, Marco Antô-

nio Ferreira, Misael Olivei-
ra; prefeito de Cachoeira 
Alta Kelson Vilarinho (re-
presentando a Associação 
Goiana dos Municípios); o 
prefeito de Águas Lindas, 
Hildo do Candango (repre-
sentando a FGM); além de 
outros prefeitos do interior, 
primeiras-damas, presi-
dentes de Câmara Munici-
pais, e vereadores.

Cidades 
contempladas

Abadiânia, Águas Lin-
das, Aloândia, Avelinópolis, 
Buriti Alegre, Caiapônia, 
Caldas Novas, Carmo do 
Rio Verde, Castelândia, Ci-
dade Ocidental, Colinas 
do Sul, Cristalina, Crixás, 
Damianópolis, Davinópo-
lis, Firminópolis, Formo-
sa, Formoso, Goianésia, 
Goianira, Goiás, Hidrolina, 
Iaciara, Inhumas, Ipameri, 
Israelândia, Itauçu, Jandaia, 
Jataí, Lagoa Santa, Luzi-
ânia, Mambaí, Matrinchã, 
Maurilândia, Minaçu, Mor-
ro Agudo, Nazário, Nerópo-
lis, Nova Crixás, Nova Gló-
ria, Nova Iguaçu de Goiás, 
Nova Roma, Nova Veneza, 
Ouvidor, Planaltina, Pos-
se, Rio Quente, Rubiataba, 
Santa Isabel, São Domin-
gos, São João d’Aliança, São 
Patrício, São Simão, Sítio 
d’Abadia, Trindade, Turve-
lândia, Uruaçu, Urutaí, Val-
paraíso e Vila Propício.

Sessenta 
prefeituras 
receberam 96 
retroescavadeiras
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aparecid a de goiânia

Equipe do Hospital Albert Einstein 
faz visita técnica ao HMAP

o maior construído 
por uma prefeitu-
ra em todo o Es-

tado de Goiás. O grupo 
exaltou a estrutura do 
Hospital, conheceu todas 
as alas, conversou com 
profissionais e também 
se informou sobre a rede 
municipal, o fluxo de pa-
cientes e as demandas e 
desafios locais. O secretá-
rio Alessandro Magalhães 
ressaltou que a Secreta-
ria de Saúde (SMS) está 
consolidando o HMAP 
como um hospital de re-
ferência para atrair e fixar 
profissionais qualificados. 
“Trabalhamos para fazer 
de Aparecida um pólo de 

Saúde”, afirmou ele, cate-
goricamente.

Ao fim da visita, a dire-
tora médica dos hospitais 
municipais da rede Albert 
Einstein (AE), Fabiana 
Rolla, disse, entusias-
mada, que ficou “grata e 
surpreendida ao ver um 
equipamento desse porte 
e com essa qualidade de 
estrutura sendo ofertada 
para os pacientes. Isso é 
o que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os nossos 
pacientes merecem.” Na 
opinião do coordenador 
médico do AE, Artur Co-
deço, o HMAP é muito 
bem estruturado para a 
atenção à alta complexi-

dade e com capacidade 
para atender adequada-
mente à população.

Potencial 
para o ensino

Já a gerente assisten-
cial de apoio multiprofis-
sional do AE, Lucélia Bas-
tos, ficou impressionada 
com a instituição, tanto 
pela estrutura quanto 
pela alto nível da assis-
tência prestada. “O con-
trole de qualidade de 

segurança é excepcional, 
com profissionais prepa-
rados que traduzem tudo 
o que acontece nas ope-
rações e sem manipula-
ção nenhuma dos dados. 
Aqui há, também, um po-
tencial incrível para ser 
um hospital de ensino”, 
destacou ela.

Bem-estar 
da população

O gerente administra-
tivo de finanças do AE, Lí-

dio Moreira, afirmou que 
o HMAP é um “hospital de 
ponta, exemplo para vá-
rios municípios e Estados 
brasileiros. Parabenizo a 
SMS e a condução bem 
sucedida do dr. Alessan-
dro Magalhães. Vemos 
aqui algo de longo prazo, 
sustentável, o que de-
monstra preocupação com 
o bem estar da população.”

O HMAP
Inaugurado no fim 

de dezembro de 2018, o 

HMAP tem 230 leitos, sen-
do 30 UTIs, 20 leitos des-
tinados à urgência e 180 
apartamentos. Quando 
estiver em pleno funciona-
mento, ele terá capacidade 
para realizar, mensalmen-
te, cerca de 1,2 mil aten-
dimentos de urgência e 
emergência, mais de 900 
internações, 11 mil atendi-
mentos ambulatoriais e 25 
mil exames. Serão ofereci-
das, ainda, cirurgias geral, 
pediátrica, ortopédica, car-
díaca e urológica.

Na manhã desta sexta-feira, 14 de 
fevereiro, o secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães e gestores da 
pasta receberam quatro membros 
do Hospital Israelita Albert Einstein, 
de São Paulo, para uma visita 
técnica ao Hospital Municipal de 
Aparecida de Goiânia (HMAP)
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2º Mutirão de Retificação de registro 
de prenome e gênero das Pessoas Trans
A Prefeitura de Goiânia 
realiza nas próximas ter-
ça-feira (18/02) e quarta 
(19/02) um mutirão para 
auxiliar as pessoas trans 
que querem alterar pre-
nome e gênero no regis-
tro civil. A ação acontece 
na Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Políticas Afirmativas 
(SMDHPA), situada na Rua 
99, 66, Setor Sul, entre 
08h e 17h.  

Para participar do mu-
tirão de retificação de do-
cumentos, as interessa-
das e interessados devem 
apresentar as certidões 
originais e cópias de nas-
cimento ou casamento 
atualizadas, além da car-
teira de identidade, CPF, 
e comprovante de ende-
reço. Em 2019, foram reti-

ficados 133 prenomes na 
primeira edição. 

O atendimento é gra-
tuito. O mutirão é reali-
zado pela SMDHPA, por 
meio da superintendên-
cia LGBT com apoio da 
Defensoria Pública do 
Estado de Goiás e da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia (SMS), 
que disponibilizará vagas 
no atendimento odonto-
lógico na rede municipal. 
“A retificação do nome 
de registro para pessoas 
trans é o primeiro passo 
para uma vida plena de 
uma comunidade histo-
ricamente marginalizada, 
visibilidade e oportuni-
dade”, destaca o superin-
tendente Victor Hipólito.

Segundo o ativista 
militante John Maia, que 

também realiza um tra-
balho só com a popula-
ção trans, várias parcerias 
são realizadas com os 
direitos humanos de Goi-

ânia, incluindo o primei-
ro natal da diversidade 
para a população de rua. 
“O primeiro evento foi 
algo incrível, que nunca 

aconteceu em Goiânia. 
Foi um marco e esse se-
gundo mutirão feito para 
a população trans é im-
portante por se tratar de 

uma população invisível 
para muitos, mas que 
agora terão dignidade”, 
defende.

Para o secretário de 
Direitos Humanos, File-
mon Pereira, será mais 
uma ação concreta rea-
lizada pela atual gestão 
e que soma a outras que 
a prefeitura desenvolve. 
“Apesar de em muitos te-
mas sermos o meio para 
articular políticas volta-
das aos públicos em vul-
nerabilidade, em vários 
casos como este e outros 
como a Central de Libras, 
inaugurada em 2018, a 
conferência da Igualda-
de Racial e ações para 
Juventude em que conse-
guimos atingir a ponta no 
que tange os projetos de 
inclusão”, esclarece..
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o REi EM GoiÂNia
O cantor Roberto Carlos anunciou na sua rede digital, 
na tarde desta sexta feira (14/02), que virá à Goiânia 
comemorar o seu aniversário. Ainda sem data ou local 
divulgados. O anúncio pegou de surpresa os fãs do ídolo da 
música latino americana. A última vez que o rei cantou na 
capital goiana foi em 2018, no ginásio Goiânia Arena.

EMBaRQUE PREMiaDo
O Shopping Cerrado iniciou a promoção “Embarque 
Premiado”, que contemplará dois clientes com vale-viagens 
de R$ 5 mil. Para concorrer, basta efetuar compras nas 
lojas e quiosques participantes até 8 de março e efetuar o 

cadastro no balcão de trocas. A ação está concedendo um 
cupom de participação a cada R$ 150 em compras.

FEsTiVal GiNGa
De 22 a 28 de março, o Rio Quente realizará o Festival 
Ginga com a presença de Jaime Arôxa, sua partner Kiri 
Chapman e seus dançarinos, e ainda do Espaço D Centro 
de Artes e do coreografo e youtuber Daniel Saboya, 
que se apresentará no dia 28 na Praia do Cerrado. 
Outra atração que promete encantar os hóspedes é a 
estreia do espetáculo “Brasilidades”, que tem direção 
e coreografia de Jaime Arôxa e produção musical do 
maestro Beto Sproesser.

coNcURso cUlTURal
Em comemoração aos 15 anos do Programa “Para 
Mulheres na Ciência”, a L’Oréal Brasil lança concurso 
cultural para a criação da nova logo comemorativa. 
O concurso, voltado para mulheres acima de 18 anos, 
independente da sua área de atuação, está com 
inscrições abertas até o dia 27/02. A vencedora também 
ganhará um curso online em uma das mais renomadas 
escolas de criatividade do Brasil, a Perestroika. Nele, será 
possível aprender a desenvolver soluções, produtos e 
ideias mais criativas para o trabalho e vida pessoal, com 
conceitos teóricos e processos práticos diferenciados, 
inovadores e divertidos.
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Laís Tôrres e Ana Carolina Bianka Muniz e Juliana Teles Jan Mendanha
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Rafa Magalhães e Mirelle Pinheiro Matheus Parreira Aline Jajah e Manoel Álvares

Carlos Martins e Anna Perillo Yam Yunes Camila Almeida

Ana Paula Reis Fausi Humberto, Frank Martins, 
Erika Lettry e Rodrigo Alves

Israel Barreto

ESPECIAL PRÉ-CARNAVAL
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artigo

O aumento da cri-
minalidade nas 
grandes e mé-

dias cidades nas últi-
mas décadas tornou a 
segurança pública uma 
das principais preocu-
pações do povo brasi-
leiro, já que grande par-
te da população mora 
nessas localidades, que 
não param de crescer. 
Nas pesquisas sobre 
os principais clamores 
do cidadão, a seguran-
ça pública sempre está 

presente, ao lado de 
saúde e transporte co-
letivo. 

Apesar de seguran-
ça pública ser tarefa 
constitucional histori-
camente vinculada aos 
estados, o fato é que as 
polícias estaduais, ape-
sar de todo o esforço, 
enfrentam severas difi-
culdades para atender 
à crescente demanda. 
Nos últimos anos as 
Guardas Municipais 
passaram a somar for-
ças no indispensável 
trabalho de prevenir e 
reprimir práticas ilíci-
tas, protegendo a socie-
dade, contribuindo para 
a paz social.

Ainda que na Cons-
tituição Federal a segu-
rança pública, enquan-
to dever do Estado, seja 
obrigação das polícias 
(Federal, Civil, Militar), 
o fato é que todos estes 
entes não conseguem 

manter a ordem públi-
ca e a incolumidade das 
pessoas e do patrimô-
nio. Surge então a figu-
ra da Guarda Municipal, 
originariamente des-
tinada à proteção dos 
bens, serviços e instala-
ções do município. 

Como a segurança 
pública é responsabi-
lidade de todos, não 
há empecilho para que 
as Guardas Municipais 
exerçam também auxí-
lio a qualquer pessoa 
que esteja em uma si-
tuação emergencial, 
pois qualquer do povo 
pode intervir em casos 
de flagrante delito. As-
sim é que a Guarda Ci-
vil Municipal de Apare-
cida de Goiânia, cidade 
com cerca de 600 mil 
habitantes, se tornou 
uma das instituições in-
dispensáveis para a se-
gurança da população, 
especialmente pessoas 

em situação de vulne-
rabilidade social.

Atuando em ações 
pontuais e campanhas 
permanentes, como 
no combate ao uso do 
cerol e da linha chile-
na, a Guarda Municipal 
de Aparecida de Goiâ-
nia tem desenvolvido 
ações que contribuem 
diretamente para a se-
gurança pública. Além 
de seu trabalho no 
monitoramento das es-
colas municipais, uni-
dades de saúde, espa-
ços de lazer e prédios 
administrativos, a GCM 
vem atuando cada vez 
mais nas ocorrências 
policiais registradas na 
cidade e está se moder-
nizando, sendo equipa-
da para atender melhor 
e mais rapidamente à 
demanda da prefeitu-
ra e da população que, 
eventualmente, não 
consegue a pronta res-

postadas demais ins-
tituições da segurança 
pública. 

A presença da guar-
da se tornou garantia 
de tranquilidade para 
o cidadão, porque a 
GCM tem prestado diu-
turnamente relevantes 
serviços à sociedade 
aparecidense, seja nas 
suas bases comuni-
tárias espalhadas por 
todo o município seja 
preservando o patrimô-
nio público e particular, 
garantindo mais segu-
rança para frequenta-
dores de áreas públicas 
e comerciantes. 

Além desse indis-
pensável serviço os-
tensivo, a GCM também 
é fonte de inspiração 
para as crianças e ado-
lescentes de nosso 
município, por meio da 
Guarda Mirim, que aju-
da a moldar o caráter 
e o comportamento de 

nossos jovens. Nesse 
esforço, merecem des-
taque a competência 
dos homens e mulheres 
integrantes da Ronda 
Ostensiva Municipal 
(Romu), a tropa de elite 
da GCM, grupo especia-
lizado no controle de 
distúrbios civis, segu-
rança de autoridades, 
patrulhamento tático e 
combate ao tráfico de 
drogas. Sob o comando 
do inspetor Weber Jú-
nior, a Guarda Civil de 
Aparecida de Goiânia, 
criada em 1993 e atu-
almente com mais de 
500 servidores, tem um 
futuro brilhante que 
apenas começou.

* Maione Padeiro 
é presidente da ACIR-

LAG – Associação Comer-
cial, Industrial e Empre-

sarial da Região Leste de 
Aparecida de Goiânia

Guarda Civil Municipal: patrimônio de Aparecida de Goiânia

imposto

Receita paga hoje restituição do lote 
residual do IRPF de 2008 a 2019

o crédito bancário 
será feito para 
116.188 contri-

buintes, somando mais 
de R$ 297 milhões.  Des-
se total, R$ 133,467 mi-
lhões serão liberados 
para os contribuintes 
com preferência no re-
cebimento: 2.851 ido-
sos 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 o 
crédito liberado, o con-
tribuinte deverá acessar 
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 inconsistên-
cias de dados identifica-
das pelo processamento. 
Nessa hipótese, o con-
tribuinte pode avaliar 
as inconsistências e 
fazer a autorregulari-
zação, com entrega de 
declaração retificadora.

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 nes-
se prazo, deverá fazer 
requerimento por meio 
da Internet, mediante o 
Formulário Eletrônico 
- Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou dire-
tamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Pro-

cessamento 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.

A Receita Federal paga hoje (17) o lote 
residual de restituição multiexercício 
do Imposto sobre a Renda Pessoa 
Física (IRPF), referente aos 
exercícios de 2008 a 2019 M

ar
ce

llo
 C

as
al

 Jr
Ag

ên
cia

 B
ra

sil

Maione Padeiro



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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supercampeão!

Flamengo vence o Athletico Paranaense 
e fatura a Supercopa do Brasil

pode soltar o grito tor-
cedor do Mengão! O 
título da Supercopa do 

Brasil 2020 é do Rubro-Ne-
gro carioca! Dono do Bra-

sileirão 2019, o Flamengo 
venceu o duelo de campe-
ões diante do Athletico Pa-
ranaense, detentor da Copa 
do Brasil 2019, e faturou 

a primeira taça do ano. No 
Mané Garrincha, o Fla bateu 
o Furacão por 3 a 0, na tar-
de deste domingo (16), com 
gols de Bruno Henrique, Ga-

bigol e Arrascaeta. 

O jogo
O duelo dos campeões 

rubro-negros começou com 
a equipe carioca controlan-
do a posse de bola. Logo 
aos três minutos, Arão ta-
belou com Gabigol e bateu 
forte para boa defesa de 
Santos. O Athletico tentou 
responder em jogadas de 
Léo Cittadini e Rony. Mas 
ainda com maior domínio 
do jogo, o Flamengo trans-
formou a pressão em bola 
na rede. Novamente apare-
cendo como garçom, Gabi-
gol cruzou na medida para 
Bruno Henrique cabecear 
certeiro e abrir a contagem 
no Mané Garrincha, aos 14. 

No embalo da torcida, 
o Fla continuou no ata-
que. Aos 19, Arrascaeta 
colocou a bola na área e 
Rodrigo Caio fez o desvio 
por cima da meta para-

naense. E assim como em 
2019, hoje também teve. 
Gabigol, na marca dos 28, 
aproveitou uma falha da 
defesa adversária após 
cruzamento de Felipe 
Luís e com oportunismo 
de artilheiro ampliou a 
vantagem carioca: 2 a 0. 

Correndo atrás do pre-
juízo, o Athletico criou 
boas chances de gol na 
parte final do primeiro 
tempo. Aos 34, Marquinhos 
Gabriel cobrou falta que 
passou rente à meta. Na 
sequência, o camisa 10 da 
equipe paranaense chegou 
de novo e dessa vez parou 
em grande defesa de Die-
go Alves, aos 40. Dois mi-
nutos depois, Rony apare-
ceu pela esquerda, cruzou 
rasteiro, Erick se esticou 
todo, mas por centíme-
tros não conseguiu em-
purrar para a rede. 

Na etapa complemen-

tar, o jogo ganhou em 
equilíbrio. Nikão e Erick 
assustaram para o Fura-
cão. Enquanto Bruno Hen-
rique, aos 15, teve grande 
oportunidade de fazer o 
terceiro do Flamengo, mas 
viu Santos fazer ótima de-
fesa. Já aos 24, Arrascaeta 
foi quem apareceu para 
os cariocas. Bruno Henri-
que saiu em velocidade, 
invadiu a área e tentou o 
toque para o meio, a bola 
desviou no meio do cami-
nho e sobrou limpa para o 
meia fazer 3 a 0. 

Na base do tudo ou 
nada, o Athletico acertou 
o travessão em finaliza-
ção de Bissoli, aos 29. Nos 
minutos finais, o atacante 
arriscou mais um chute, 
mas parou em Diego Al-
ves. Com o 3 a 0 no placar, 
o Fla soube controlou o 
jogo para garantir a pri-
meira taça do ano. 

Primeira taça 
do ano vai de 
Brasília direto 
para o Rio 
de Janeiro. 
Rubro-Negro 
carioca venceu 
o Furacão e 
conquistou o 
título inédito 
da Supercopa 
do Brasil
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