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Comissão mista da reforma 
tributária é instalada

o presidente do Se-
nado, Davi Alco-
lumbre, instalou, 

na tarde de ontem (19), a 
comissão mista especial 
que discutirá a reforma 
tributária. Alcolumbre 
recebeu a informação de 
que todos os partidos já 
haviam indicado os 50 
membros (25 senadores 
e 25 deputados) do co-
legiado e, com isso, deu 
sinal verde para o início 
dos trabalhos, o que ocor-
re com a instalação.

A primeira reunião da 
comissão ocorrerá logo 
após o carnaval, de acor-
do com seu presidente, o 
senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA). Serão 45 dias 
para que os 50 parlamen-
tares cheguem a uma 
proposta única, utilizan-
do elementos de textos 
já existentes na Câmara e 
no Senado sobre o assun-
to. A palavra de ordem de 

Rocha e do relator da co-
missão, o deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB) é 
convergência.

Segundo o presiden-
te da comissão, a ideia é 
simplificar a tributação 
aos consumidores e tam-
bém para as exportações. 
“Nós temos que desone-
rar os mais pobres, deso-
nerar exportações e, ao 
mesmo tempo, fazer com 
que esse sistema ofereça 
ao Brasil competitividade 
no plano mundial”.

O senador tucano 
também afastou a pos-
sibilidade do governo 
mandar uma outra pro-
posta de reforma tribu-
tária. Seriam, nesse caso, 
três propostas na mesa. 
“Ao final, quem tem três 
não tem nenhuma”, dis-
se. Ele disse já ter con-
versado com o presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, e o orientado 

a apresentar sugestões 
de pontos interessantes 
ao governo.

Já Aguinaldo reforçou 
que os empresários tam-
bém precisarem fazer 
sua parte nas reformas, 
em alusão a uma de-
claração feita há alguns 
dias pelo presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia. 
Ao mesmo tempo, o de-
putado disse que ne-
nhum setor deve temer 
a proposta de reforma. 
“Ninguém tem o que 
temer. Quem tem o que 
temer é a sociedade bra-
sileira no sistema atual. 
Uma sociedade extre-
mamente desigual, onde 
quem é mais rico paga 
menos e quem é mais 
pobre paga mais”.

Após os 45 dias, a 
Proposta de Emenda da 
Constituição (PEC) já 
preparada pela comis-
são vai à Câmara dos 

Deputados, onde pas-
sará pelos trâmites tra-
dicionais: Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ), comissão especial 
e plenário. Caso aprova-
da, segue para o Senado, 
onde seguirá para CCJ da 
Casa e, em seguida, para 
o plenário.

Atraso
A comissão estava pre-

vista para ser instalada 
no começo deste mês, um 
dia depois do início do 
ano legislativo. Entretan-
to, a falta de acordo entre 
os representantes da Câ-
mara e do Senado atra-
sou o início dos trabalhos.

O presidente da co-
missão já adiantou que 
o tempo será curto. “Esse 
ano só tem até o meio. 
Porque na outra metade 
temos eleições munici-
pais e essa comissão vai 
concorrer com a agenda 

de pré campanha”. Ele, no 
entanto, afirmou que já 
existem discussões sobre 
a proposta e consensos já 
estão sendo formados.

Prioridade do governo 
no Congresso, em 2020, 
a discussão em torno de 
uma reforma tributária 
ganhou força no ano 
passado após a aprova-
ção da reforma da Previ-
dência. Tanto a Câmara 
dos Deputados quanto 
o Senado têm propostas 
de emendas à Consti-
tuição sobre a reforma 
tributária, a PEC 45/2019 
e a PEC 110/2019, res-
pectivamente.

Ambas propõem a ex-
tinção de diversos tribu-
tos que incidem sobre 
bens e serviços, que se-
riam substituídos por um 
imposto único sobre o 
valor agregado. Os textos 
serão discutidos agora na 
comissão mista especial.

Primeira reunião 
da comissão 
ocorrerá logo 
após o carnaval
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CPI dos Incentivos Fiscais

o relator da Comis-
são Parlamentar 
de Inquérito (CPI) 

dos Incentivos Fiscais 
deputado estadual Hum-
berto Aidar (MDB) que 
também preside a Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
anunciou, em entrevista 
coletiva, durante a sessão 
plenária desta quarta-fei-
ra, 19, que irá apresentar 
o relatório dos trabalhos 
da CPI na terça-feira, dia 
03 de março. O parlamen-
tar assegurou que preten-
de se dedicar à finaliza-
ção do relatório durante 
o feriado prolongado de 
carnaval para que o do-
cumento esteja pronto 
para sua apresentação. 
“A minha ideia é fina-
lizar agora durante o 
carnaval. Os deputados 
devem pedir vistas, mas 
eu vou apresentar tanto 
na Casa, quanto para a 
imprensa”, revelou

Aidar argumentou ain-
da ter trabalhado durante 
o recesso parlamentar de 

final e início de ano para 
adiantar a composição de 
seu relatório da CPI. “Vo-
cês verão aí o calhama-
ço de papel. Tem cabido 
apenas a mim a verifi-
cação de linha por linha, 
as correções que quero 
fazer e aí não dá para fi-
car discutindo isso com 
os demais membros da 
comissão. Eu chamei para 
mim essa responsabili-
dade e vou apresentar o 
relatório. São oito etapas. 
Nós já finalizamos quatro 
e está tudo bem encami-
nhado para até quarta ou 
quinta-feira da próxima 
semana eu finalizar para 
a gente poder encadernar 
e apresentar”, explicou.

O relator não quis reve-
lar detalhes mais aprofun-
dados do teor do relatório, 
embora tenha dito que a 
questão dos Incentivos Fis-
cais se constitui uma “caixa 
preta” no Estado e que por 
falta de fiscalização e con-
trole, segundo ele, trouxe 
prejuízos para Goiás. “Nós 
vamos mostrar, por exem-
plo, quanto custou cada 

emprego. Temos casos que 
um emprego custou mais 
de noventa mil reais por 
pessoa. O Estado perdeu 
muito e deixou de ganhar 
muito. A forma como se dá 
esses incentivos está total-
mente equivocada. Nós va-
mos mostrar isso tecnica-
mente no nosso relatório 
e indicar novos caminhos 
para o Governo do Estado, 
inclusive, melhorando a 

fiscalização que ela prati-
camente inexistiu ao lon-
go desses anos”, disse.

Assim que houver a 
aprovação do relatório 
pela Assembleia Legis-
lativa o documento será 
encaminhado ao Ministé-
rio Público Estadual (MP-
-GO) que poderá adotar 
medidas pela correção de 
irregularidades levanta-
das pela Comissão Parla-

mentar de Inquérito.
A CPI que está em sua 

reta final investiga pos-
síveis irregularidades na 
concessão de incentivos 
fiscais a empresas que op-
taram por se instalar em 
Goiás ou àquelas que já 
funcionavam no Estado e 
que obtiveram benefícios 
do Fomentar ou do Produ-
zir para instalar ou ampliar 
seu parque industrial.

Projetos aprovados 
após instauração 
da CPI

Assim que iniciaram as 
atividades da CPI, no iní-
cio do ano passado, Hum-
berto Aidar começou a 
tomar ciência dos proble-
mas na concessão de in-
centivos fiscais. Com isso, 
o parlamentar prometeu 
que durante o andamento 
da comissão iria propor 
projetos para corrigir as 
distorções encontradas. 

Nesse contexto, o de-
putado apresentou sete 
projetos que têm como 
objetivo principal proteger 
o interesse público diante 
de possíveis distorções. 
Três deles já foram san-
cionados pelo Executivo, 
outros três estão em fase 
final de tramitação, além 
de um que foi vetado.

Uma das leis propostas 
pelo deputado Humberto 
Aidar e sancionada pelo 
Governo se refere à con-

cessão de incentivos fis-
cais pelo estado de Goiás 
a grupos econômicos. A 
lei sancionada prevê que 
o benefício fiscal agora 
está condicionado à gera-
ção mínima de 2 mil em-
pregos e ao recolhimento 
de carga tributária efe-
tiva de pelo menos 2%. 
“Com essa lei de minha 
autoria, o Estado passa 
a ter um incremento de 
receita de cerca R$ 140 
milhões já neste ano”, 
diz o deputado.

Também está ligado 
à CPI o projeto que põe 
fim ao crédito moeda. 
Na prática, essa era uma 
ferramenta utilizada por 
empresas que recebiam o 
benefício fiscal para tro-
car por dinheiro, por meio 
da venda de créditos 
outorgados para outras 
instituições, sem preci-
sar dar contrapartida aos 
cofres públicos. A lei foi 
sancionada em dezembro 
do ano passado.

Outra mudança implan-
tada a partir da iniciativa 
do deputado foi um pro-
jeto que impõe mudanças 
na lei que concede incen-
tivos fiscais ao setor sucro-
alcooleiro. Apesar de algu-
mas mudanças no decorrer 
da tramitação, a nova lei, 
segundo Humberto Aidar, 
garante mais equilíbrio, 
uma vez que obriga as in-
dústrias a darem algumas 
contrapartidas ao Estado.

Relatório final da CPI dos Incentivos 
Fiscais será entregue dia 3 de março, 
diz Humberto Aidar. O parlamentar é 
o relator da Comissão que investigou 
a concessão dos benefícios em Goiás
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Glaustin é o único deputado goiano na 
Comissão Mista da Reforma Tributária
Glaustin da Fokus (PSC) é 
o único deputado federal 
goiano na Comissão Mista 
da Reforma Tributária, ins-
talada nesta quarta-feira 
(19) com o desafio de ela-
borar um texto de consen-
so a partir das propostas 
que tramitam desde 2019 
nas duas casas legislativas 
federais. Ao todo, 25 depu-
tados e 25 senadores inte-
gram o grupo.

As discussões devem 
começar com as propostas 
de Emenda à Constitui-
ção (PECs) 110/2019, em 
tramitação no Senado, e 
45/2019 – objeto de co-
missão especial na Câma-
ra dos Deputados, da qual 

Glaustin já fazia parte.
O colegiado recém-

-instalado tem o senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
como presidente e o de-
putado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB) como relator. Os 
parlamentares estabele-
ceram o prazo de 45 dias 
para concluir um texto 
conjunto para ser votado 
na Câmara e, em seguida, 
no Senado. O primeiro de-
bate do grupo deve ocorrer 
em março, logo após o fe-
riado de Carnaval.

Contrário à recriação de 
qualquer imposto sobre 
transações financeiras nos 
moldes da extinta CPMF, 
Glaustin defende que a 

proposta leve em conside-
ração o equilíbrio federa-
tivo e o desenvolvimento 
regional. “Temos um dos 
modelos tributários mais 
complexos do mundo, 
confuso e obsoleto”, disse. 
“Estamos diante da refor-
ma mais importante para 
o Brasil e um verdadeiro 
desafio histórico, cujos 
resultados certamente se-
rão recompensadores, seja 
para destravar a economia 
brasileira ou para gerar 
mais justiça social.”

Na solenidade de ins-
talação, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), reforçou o coro 
por mudanças que possi-

bilitem o desenvolvimento 
econômico e um sistema 
mais simples e justo. “O 
Brasil não vai crescer ape-
nas com a [reforma] previ-
denciária e com a adminis-
trativa”, afirmou. “O que vai 
devolver renda é uma atu-
alização tributária, inves-
tindo e gerando emprego.”

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
destacou que o trabalho da 
Comissão Mista consolida 
a relação institucional de 
harmonia e independência 
do Congresso Nacional, mas 
envolve ainda a conciliação 
de diversos atores, como o 
Ministério da Economia e os 
governos estaduais.
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Prefeitura inicia reforma e 
ampliação do Cais Guanabara III

o prefeito Iris Rezen-
de e a Secretária 
de Saúde, Fátima 

Mrué, assinaram nesta 
quarta-feira (19/02) a 
ordem de serviço para 
início das obras de re-
forma e ampliação do 
Cais Guanabara III, que 
será transformado em 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) .

A unidade terá a área 
ampliada em 600m2 pas-
sando dos atuais 1.700 
m² para 2.280 m². Serão 
construídos uma sala 
de urgência, enferma-
ria pediátrica, banheiros 
nas salas de observação 

e sala de repouso para 
funcionários, além da 
ampliação da recepção. 
A nova estrutura vai am-
pliar e melhorar o atendi-
mento para cerca de 5,5 
mil pessoas por mês, en-

tre urgência, ambulatório 
e saúde da família.

A empresa MVA Cons-
trutora Eireli-EPP, vence-
dora da licitação, deverá 
executar os serviços no 
prazo máximo de 180 dias. 

Para a realização da obra, 
os 226 funcionários e os 
serviços oferecidos no lo-
cal foram transferidos para 
outras unidades da região.

“A UPA passa a aten-
der as normativas sa-

nitárias e como é uma 
unidade muito expres-
siva para a região Norte 
, a população vai estar 
contemplada do ponto 
de vista de humanização 
de ambiente , conforto e 

segurança.”- explicou a 
Secretária Municipal de 
Saúde Fátima Mrué. 

O Cais Guanabara 
será a terceira unidade 
transformada em UPA 
pela atual gestão. A UPA 
Novo Mundo já foi con-
cluída e está em pleno 
funcionamento, o Cais 
Chácara do Governador 
está em reforma e a obra 
tem previsão de entrega 
em julho. Goiânia ainda 
conta com outras duas 
UPAs: Itaipú e Noroeste, 
reconhecidas pelo Mi-
nistério da Saúde (MS).

“A prefeitura está pre-
parada para a realização 
dessas obras. Nós fica-
mos dois anos reduzindo 
despesas e aumentando 
a arrecadação, então va-
mos realizar nesse ano 
as obras equivalentes a 
quatro anos de adminis-
tração. Será um ano de 
muitas obras de todas as 
áreas da administração 
municipal”- anunciou o 
prefeito Iris Rezende.

A unidade vai ser 
transformada 
em Unidade 
de Pronto 
Atendimento 
(UPA)
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Prefeitura de Trindade oferece desconto de 15% 
para pagamento à vista do IPTU até 31 de março
A Prefeitura de Trindade 
já disponibiliza os carnês 
do IPTU 2020. Não perca 
a oportunidade. O contri-
buinte poderá optar pelo 
pagamento em cota úni-
ca, com desconto de 15% 
até 31 de março de 2020, 
ou em até 10 parcelas, 
dependendo do valor e 
observados os prazos de 
vencimento. Os carnês es-
tão sendo entregues dire-
tamente nas residências. 

Os recursos arrecada-
dos com o IPTU/ITU são 
transformados em obras 
e serviços que melhoram 
a qualidade de vida dos 
moradores. Em caso de 
pagamento fora do pra-
zo, procure o Vapt Vupt 
do município para emis-
são de uma nova guia ou 
por meio do site www.
trindade.go.gov.br. 

Sobre reclamação do 
IPTU 2020, confira as in-
formações sobre o imóvel 
no carnê. Caso estejam 

desatualizadas, apresente 
as alterações, por escrito, 
justificadas, no protocolo 
municipal. Faça o pedido 
de revisão no prazo de 
20 dias do recebimento 
(art.125 do TCM). 

Os débitos do exercício 
2019 serão inscritos em 
dívida ativa, caso o pa-
gamento não seja efetu-
ado no prazo de 20 dias. 

Posteriormente, haverá 
encaminhamento para 
cobrança judicial, acresci-
dos de custas, honorários 
e demais despesas. 

Estamos em pleno ano 
do centenário. Com sua 
contribuição, a Prefeitura 
Municipal avançará rumo 
à conclusão de obras e 
ampliará a prestação de 
serviços de qualidade na 

educação, saúde, assistên-
cia social, meio ambiente, 
cultura, esportes e lazer. 
São 100 anos de fé e de 
muito trabalho.

Conquistas
Trindade se transforma 

num verdadeiro canteiro 
de obras em todos os seto-
res. A pavimentação chega 
a todos os bairros, os ser-
viços diários de limpeza, 
sinalização, jardinagem e 
troca de lâmpadas estão 
presentes nas diversas re-
giões do município. 

As ações sociais se in-
tensificam no amparo aos 
que mais precisam. Os ser-
viços públicos ampliaram 
a qualidade. A educação 
em Trindade saltou de 7 
mil para 15 mil alunos ma-
triculados na Rede Muni-
cipal de Ensino. Os alunos 
recebem todos os anos kits 
com materiais escolares e 
uniformes gratuitos. A va-
lorização dos professores 

é permanente. Todas as 
escolas foram reformadas, 
modernizadas e equipa-
das. As crianças têm acesso 
à merenda com alimenta-
ção balanceada. 

Na saúde, foram cons-
truídos cinco novos Cmeis 
e mais quatro estão sendo 
edificados. Foram edifi-
cados dois Centros de Es-
pecialidades Médicas nas 
regiões Central e Leste e 
a UPA Dilson Alberto de 
Souza, com atendimento 
de qualidade. Todas as UBS 
foram reformadas e am-
pliadas. O projeto Melhor 
em Casa garante atendi-
mento médico a pacientes 
com dificuldades de loco-
moção diretamente em 
suas residências.  

No setor de infraestru-
tura, a cidade passa por 
grandes transformações. A 
Prefeitura de Trindade já 
implantou mais de 1 mi-
lhão de metros quadrados 
de pavimentação asfáltica 

e 1,5 milhão de metros 
quadrados de recapea-
mento asfáltico. Esse be-
nefício chega a 30 bairros. 

Na habitação, famílias 
de baixa renda têm o so-
nho da casa própria reali-
zado e centenas de outras 
já receberam escrituras e 
estão com propriedades 
regularizadas.  A Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social ampliou todos os 
atendimentos, com prote-
ção e acolhida para os que 
mais precisam. Os progra-
mas de inclusão estão pre-
sentes em todos os bair-
ros, garantem dignidade e 
bem-estar para famílias.

Na cultura e nos espor-
tes, o pleno funcionamen-
to do CEU das Artes, as 
reformas e revitalizações 
dos espaços para práti-
cas artísticas e esportivas, 
bem como um intenso 
calendário de atividades 
movimenta os dois setores 
durante todo o ano. 
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BloQUiNHo DE caRNaVal
A alegria vai tomar conta do Bougainville com a 

2ª edição do Bloquinho de Carnaval. Entre os dias 
22 e 25 de fevereiro, o público poderá conferir uma 
programação especial gratuita para toda a família 
entrar no clima da folia com as crianças.  Entre as 

atrações estão desfiles de fantasias, momento 
de pinturas, camarim fashion para os pequenos, 

apresentação de dança com a 6ª Art e o som 
contagiante da banda Brincar Como Antigamente. 

O Bloquinho será realizado no piso 3, a partir das 
16h.

ciNEMa 
O diretor de cinema Bruno Barreto chega à capital 

neste domingo (23) para a divulgação e um bate 
papo sobre o longa “Flores Raras”. O evento 

ocorre durante a 13ª edição da Mostra “O Amor, A 
Morte e As Paixões”, às 20h, no Cinema Lumière 

do Banana Shopping. O filme narra a história 
da poetisa norte-americana Elizabeth Bishop, 
interpretada por Miranda Otto, que viveu um 

intenso romance com a brasileira Lota de Macedo 
Soares (Glória Pires), arquiteta idealizadora 

do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro.  A 
produção ganhou o prêmio de Melhor Direção e 
Melhor Atriz no Festival de Cinema Brasileiro de 

2014. A mostra segue até o dia 26 de fevereiro. 
Mais informações: www.cinemaslumiere.com.br/

mostra.

RoUPa NoVa
A banda “Roupa Nova” apresentará a “Turnê 40 

anos - Especial Mês das Mães”, às 22h de sábado, 
dia 16 de maio, no Centro de Convenções da PUC–
GO. No repertório, um novo show com 4 décadas 

de sucessos e muitas histórias. Os ingressos de 
1º lote estão à venda no site www.furandoafila.

com.br, nas Óticas Diniz, no República da Saúde e 
variam de R$ 100,00 a R$ 200 (valores de meia 

entrada, mediante doação de 2kgs de alimentos). 
Haverá um happy hour (após as 18h) no local do 

evento organizado pelo empresário Alexandre 
Bisinotto.

DEsFilE DE oFERTas
Na sexta-feira (21 de fevereiro), às 15h, o Araguaia 

Shopping promove a Parada de Carnaval, com 
apresentação especial da escola de samba Beija-

flor de Goiânia. Os integrantes da escola, entre 
passistas, ritmistas e destaques,  percorrerão os 

corredores do mall, com muita energia e vibração, 
arrastando os visitantes para a diversão. A ação 

abrirá a campanha “Desfile de Ofertas” do centro 
de compras, com promoções de até 50% nas lojas. 

Personagens lúdicos também estarão presentes 
para encantar a criançada.  O público infantil 

também poderá fazer pintura artística facial, na 
loja Pura Essência Natura, a partir das 14h.  Venha 

se divertir e economizar no Araguaia Shopping!

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos
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EsPEcial BBQ MiX

Fausi Humberto e Rafael Silvério Mariana Hipolito

Gilmar Jr. e Larissa do Vale Guilherme Monteiro, Cadu Fedato, Maysa Soares, 
Fernando Santos e  Humberto Costa

Jaciana Gonçalves e Leonardo Livio Camila Borenstain, Anselmo Troncoso e Lara Macedo

Marília Feitosa, Juliana Teles e Bel Junior Flávia Leite, Davidson Marques e Lilian Leite 
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Receita antecipa pagamento de lotes 
de restituição do Imposto de Renda

a partir deste ano 
a Receita Federal 
antecipará o pa-

gamento dos lotes de 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF). Tradicionalmente 
paga em sete lotes, de ju-
nho a dezembro, a resti-
tuição será paga em cin-
co lotes, do fim de maio 
ao fim de setembro.

Pelo cronograma anun-
ciado ontem (19) pela Re-
ceita Federal, o primeiro 
lote será pago em 29 de 
maio. Os lotes seguintes 
serão pagos em 30 de ju-
nho, 31 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

Também a partir deste 
ano, o próprio programa 
gerador da declaração do 
Imposto de Renda for-
necerá a declaração pré-
-preenchida para os con-
tribuintes com certificação 
digital. As informações da 
base de dados da Receita 
vão diretamente para o 
programa gerador, caben-
do ao contribuinte apenas 
validar os dados e transmi-
tir a declaração.

Em vigor desde 2014, a 
declaração pré-preenchida 
estava disponível no Cen-
tro de Atendimento Vir-

tual (e-CAC) da Receita, e 
o contribuinte com certi-
ficação digital precisava 
gerar um arquivo, salvá-
-lo no computador e so-
mente então o importar 
para o programa gerador.

Doações
Outra novidade é a rea-

lização de doações de até 
3% do imposto devido a 
fundos controlados pelos 
conselhos municipais, es-
taduais e nacionais do ido-
so diretamente na declara-
ção anual. Instituída pela 
Lei 13.797/2019, a novida-
de vale para declarações a 
partir de 2020. Até agora, 
as doações poderiam ser 
feitas no ano corrente, mas 
não diretamente na decla-
ração, como ocorre com os 
fundos para os direitos da 
criança e do adolescente.

Por causa da perda de 
validade da lei que regu-
lamentava o benefício, as 
contribuições dos patrões 
para a Previdência Social 
de empregados domésti-
cos não poderão ser mais 
deduzidas. De 2006 até 
o ano passado, o contri-
buinte poderia abater R$ 
1.251,07, correspondente 
à contribuição para o Ins-

tituto Nacional do Seguro 
Social dos trabalhadores 
domésticos corresponden-
te ao salário mínimo.

A Receita também am-
pliou o prazo para o con-
tribuinte agendar o débito 
automático da primeira 
cota ou cota única do im-
posto. Até agora, quem en-
tregava a declaração até o 
fim de março tinha direito 
ao agendamento. A partir 
deste ano, a funcionalida-
de estará disponível para 
quem transmitir o docu-
mento até 10 de abril.

Obrigatoriedade
O prazo de entrega 

da declaração começa-
rá às 8h de 2 de março e 

irá até as 23h59min59s 
de 30 de abril.

A Receita Federal espe-
ra receber 32 milhões de 
declarações do Imposto de 
Renda. O programa gera-
dor poderá ser baixado na 
página da Receita na inter-
net a partir das 8h desta 
quinta-feira (20).

Deve entregar a declara-
ção 2020 (ano-base 2019) 
o contribuinte que recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 
no ano passado, o equi-
valente a R$ 2.196,90 por 
mês, incluído o décimo ter-
ceiro. Também deve apre-
sentar o documento quem 
teve receita bruta de ati-
vidade rural superior a R$ 

142.798,50; contribuintes 
com rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fon-
te de mais de R$ 40 mil, e 
contribuintes com patrimô-
nio de mais de R$ 300 mil 
em 31 de dezembro.

Também deve entregar 
a declaração quem obteve, 
em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos ou fez ope-
rações na bolsa de valores; 
quem passou à condição 
de residentes no Brasil em 
qualquer mês no ano passa-
do e quem optou pela isen-
ção de Imposto de Renda 
incidente sobre o ganho de 
capital na venda de imóveis 
residenciais e comprou ou-

tro imóvel até 180 dias de-
pois da venda.

Deduções
Exceto no caso das con-

tribuições de empregadas 
domésticas e de fundos 
para direitos de idosos, 
os valores de deduções 
não mudaram em relação 
a 2019. O limite de aba-
timentos na declaração 
simplificada continuará 
em R$ 16.754,30. As dedu-
ções por dependente, em 
R$ 2,275,08. As deduções 
de gastos com educação, 
em R$ 3.561,30. As contri-
buições para a previdência 
complementar poderão 
totalizar até 12% do rendi-
mento tributável.

A partir deste ano, contribuinte 
receberá declaração pré-preenchida
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Grupo em quarentena tem exames 
negativos para novo coronavírus
Exames específicos para o 
novo coronavírus feitos no 
grupo de 54 pessoas em 
quarentena na Base Aérea 
de Anápolis (GO) deram 
negativo. “Os resultados 
foram concluídos, todos 
negativos todos conti-
nuam assintomáticos. 
Era o que esperávamos, 
era o que desejávamos”, 
disse em coletiva à im-
prensa o secretário exe-
cutivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo, 
na tarde de ontem (19).

Segundo o secretário, 
ainda será feito um novo 
exame, no próximo sába-

do (22), para uma última 
avaliação, antes que todos 
sejam liberados da qua-
rentena de 18 dias, conta-
dos a partir da entrada na 
aeronave brasileira, no dia 
5 de fevereiro.

Ao todo, 34 pessoas fo-
ram resgatadas de Wuhan, 
cidade chinesa conside-
rada epicentro da doença. 
Além deles, também estão 
em quarentena 24 pessoas 
que participaram da repa-
triação, pilotos e outros tri-
pulantes da aeronave usa-
da no resgate.A liberação 
destes profissionais antes 
dos 18 dias da quarentena 

chegou a ser cogitada, mas 
o Ministério da Saúde já 
descartou a hipótese.

Pacientes 
monitorados

O Ministério da Saúde 
também descartou entre 
ontem e hoje três suspei-
tas de infecção pela doen-
ça. Boletim divulgado hoje 
mostra que agora são duas 
pacientes monitoradas, 

uma no Rio Grande do Sul, 
que teve amostra coletada 
para exame específico do 
novo coronavírus, e uma 
do estado de São Paulo, 
que ainda será testada 
para outros vírus. 

Repatriação
No dia 5 de fevereiro, 

duas aeronaves da Força 
Aérea Brasileira foram à 
China buscar brasileiros 
em Wuhan, epicentro da 
doença. Entre brasileiros e 
familiares de outras nacio-
nalidades, 34 vieram che-
garam ao Brasil no dia 9 
de fevereiro. A quarentena 

de 18 dias é um protocolo 
internacional para evitar a 
disseminação da doença no 
Brasil. Além dos repatriados, 
24 profissionais que fizeram 
parte do resgate também 
estão em quarentena.

No dia 30 de janeiro, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou o 
surto de novo coronavírus 
como emergência em saú-
de pública de importân-
cia internacional. Mais de 
duas mil pessoas morre-
ram na China e mais de 70 
mil foram infectadas pelo 
novo vírus. No Brasil não 
há casos confirmados.
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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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Gustavo Kuerten

Guga elogia nova geração do tênis brasileiro

um dos maiores no-
mes da história do 
tênis brasileiro, Gus-

tavo Kuerten avaliou nesta 
quarta-feira que o País está 
próximo de voltar a ter um 
jogador com reais condi-
ções de vencer um torneio 
de simples no circuito da 
ATP. Em entrevista coletiva 
durante o Rio Open, que 
está sendo disputado no 
Jockey Club Brasileiro, o 
tricampeão de Roland Gar-
ros disse acreditar que em 
três anos o País terá um jo-
gador brigando pelo título 
do torneio carioca, que é o 
mais importante da Améri-
ca do Sul.

“Daqui a pouco a gen-
te vai ter uma safra com 
maiores pretensões. Na dé-

cima edição - a gente está 
na sétima agora - pode 
ter certeza que vamos ter 
brasileiro brigando pelo tí-
tulo”, considerou, acrescen-
tando que “se der este ano, 
será um acontecimento”.

Guga teceu muitos elo-
gios a Thiago Wild, para-
naense de 19 anos que, na 
segunda-feira, salvou três 
match points e venceu e 
virada o espanhol Alejan-
dro Fokina, na primeira ro-
dada do Rio Open.

“Ano passado eu até fa-
lei que o Thiago tinha tudo 
para ser o grande protago-
nista dessa nova geração, 
e isso vai se concretizar. O 
Wild passou por todas as 
etapas, foi campeão em to-
das as categorias que par-

ticipou, vem num processo 
de crescimento contínuo, e 
com essa idade está tendo 
experiências muito preco-
ces”, pontuou Guga.

“Vejo o Tiago Wild mui-
to seguro. A personalida-
de dele às vezes é motivo 
de notícia, acham que é o 
lado mais crítico, mas eu 
vejo que ele precisa acre-
ditar nele, muito. Vejo que 

ele está disposto a supor-
tar todas as etapas.”

A participação de Wild e 
de outros tenistas brasilei-
ros no Rio Open é vista por 
Kuerten como “fundamen-
tal” para o País voltar a 
ter jogadores no primeiro 
escalão do tênis mundial. 
“Funciona como uma ca-
tapulta pra dar velocidade, 
estímulo”, avaliou. “Esse 

torneio dá a sensação (aos 
novos jogadores) de que 
o tênis mundial não é tão 
impossível assim.”

O “não é tão impossível 
assim” foi exemplificado 
por Guga com a atuação 
de outro brasileiro da nova 
geração, Felipe Meligeni, 
que na terça conseguiu 
vencer um set sobre Domi-
nic Thiem, quarto colocado 

no ranking mundial.
“Não vai transformar, 

mas seguramente ante-
cipa e auxilia para se ter 
convicções, acreditar mais. 
Parece um abismo, mas de 
repente o Felipe Meligeni 
ganha um set do Thiem 
num momento de oscila-
ção...”, disse Guga, “O tênis 
é isso: trabalhar bastante e 
acreditar muito.” 

Ele teceu muitos elogios a Thiago 
Wild, paranaense de 19 anos que, 
na segunda-feira venceu e virada 
o espanhol Alejandro Fokina
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