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O Programa Alego Ativa 
realizado na cidade de 
Itapuranga, no sábado, 
dia 29 de fevereiro, foi 
coroado de êxito, tendo 
mobilizado a população 
que teve acesso a serviços 
de cidadania como emissão 
de documentos pessoais, 
consultas médicas, cursos 
e oficinas de qualificação 
profissional

Força-tareFa

Mutirão beneficiará 
mais de 44 mil 
moradores esta semana
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30 pRé-candidatos no 
paREdão

Lincoln Tejota abriu, no sábado, a tem-
porada de adesões visando às eleições 
de outubro. É claro que o vice-governa-
dor não vai se candidatar, mas já acena 
para o seu grupo político. Em Goiânia, 
são três dezenas de nomes lançados em 
um processo que começa a se afunilar 
agora. Qualquer escolha partidária deve 
considerar as alianças e a possibilidade 
de coligação. 

íRis, a EsfingE
O atual prefeito é o grande personagem 
da eleição. Levantamentos feitos em 
dezembro mostram que há dificuldades 
para Íris Rezende garantir a maioria. Mas 
não há candidato mais lembrado do que 
ele. Tarefa para o marketing. O mesmo 
marketing que terá tarefa para traçar o 
perfil do contraponto ao prefeito, que 
tem chance de vitória. Mas quem é esse 
contraponto? Pode ser Vanderlan Car-
doso, Dra. Cristina, Vanderlan Cardoso, 
Elias Vaz ou um franco atirador. 

ElEitoR é EsfingE
O comportamento do eleitor tem de-
monstrado o efeito onda. Mas é um 
eleitor que está disposto a testar sem-
pre algo novo. Se os representantes da 
segurança foram a onda maior da elei-
ção de 2018, não há garantia nenhuma 
de que vá se repetir em 2020. 

sEm muita pEsquisa
A previsão é de divulgação de poucas 
pesquisas de intenção de voto, por 
uma mudança na legislação que abre 
campo para questionamento. Os mais 
tradicionais daqui, o Grupom e o Ser-
pes, não tem parceria nem firmada 
nem em vista para este ano. 

no psd
Apesar da lembrança, Vanderlan Crdo-
so deve anunciar nesta semana a nova 
filiação, mas sem muito ânimo para 
disputar de novo a prefeitura. Vander-
lan avaliar estar bem no Senado. Está 
guardando forças pra quando outro 
Carnaval chegar. 

psl pé no chão 
O partido conta com a permanência 
de Lucas Kitão e a filiação do Sargento 
Novandir. Uma aposta é Amarildo Pe-
reira Filho, irmão do deputado Hum-
berto Teófilo. Outro nome bem cota-
do é Carlos Sulim, nome forte para a 
Câmara. Major Araújo é o nome para 
concorrer à prefeitura. 

sEm choquE
Esfriou a vontade de expulsar a Enel 
de Goiás. Os projetos estão engaveta-
dos na Alego e há mais dúvidas do que 
certezas jurídicas sobre o processo de 
encampação. De Brasília, qualquer 
aceno em relação à cassação da con-
cessão só quando agosto chegar. 

unidos
O MDB assanhou uma onda de filia-
ções para fortalecer a chapa de ve-
readores, mas quem está agregando 
mais valores é o DEM do governador 
Ronaldo Caiado, que deve perder 
Paulo Daher para o PMN, ganhando 
quatro parlamentares. 

laRgada
Quinta-feira marca o início da ja-
nela partidária, quando vereadores 
podem trocar de partido sem per-
da de mandato por infidelidade. 
Metade dos 35 vereadores deve 
trocar de camisa. 

outRa via

Deputado em primeiro mandato, Coro-
nel Adailton (PP) aparece como opção 
para a disputa à prefeitura de Anápolis. 
Pode herdar insatisfações com possível 
polarização entre o atual prefeito Ro-
berto Naves e o ex, Antônio Gomide. 

pERdEu o tEmpo
Governo Bolsonaro demorou a se posi-
cionar em relação ao motim do Ceará. 
Isso fortaleceu o movimento no Estado 
e assanhou gente em mais uma dezena 
de unidades. Como Moro disse, policiais 
não podem ser tratados como bandidos, 
mas a greve sempre será ilegal, enquan-
to a lei não for mudada. E não deve ser. 
No episódio, um senador, mesmo em 
ato condenável, foi baleado, sem que o 
governo emprestasse solidariedade. 

saúdE dá show
Por outro lado, o mesmo governo mar-
ca ponto em relação ao coronavírus. A 
operação de resgate de brasileiros na 
China, com quarentena em Anápolis, foi 
sucesso total. As medidas para diagnós-
tico e controle dos casos detectados no 
Brasil é coisa de primeiro mundo. Por 
fim, a codificação do vírus em menos 
de 48 horas é a cereja do bolo de ações 
integradas que se refletem em mais se-
gurança sanitária para a população. 

sEm paRtido
O Aliança Pelo Brasil não nasce a tempo 
de participar da eleição de outubro. São 
cerca de 300 mil assinaturas validadas, 
pouco mais da metade do número ne-
cessitado. A exigência de assinatura de 
eleitor não filiado para fazer a validação 
dificultou o trabalho. Isso vai valer para 
toda tentativa de formação de partido. 

nação sEm paRtido
Pelo mesmo motivo, a justiça eleito-
ral já negou neste ano registro para o 
Partido da Nação Corintiana. Pois é. 

fato novo
O envolvimento do conselheiro Ken-
nedy Trindade no suposto recebimen-
to de dinheiro desviado de publicida-
de oficial é um marco na história das 
investigações feitas em Goiás. 

no fat
Grupo de obesos e ex-obesos pro-
grama mais um encontro para tro-
ca de experiências, sob o comando 
do cirurgião bariátrico,  Leonardo  
Sebba. Será mais uma oportunida-
de para reforçar a importância da 
alimentação saudável e da prática 
de exercícios físicos. 
Para um melhor aproveitamento, está 
programada a formação de grupos de 
20 pessoas, com três encontros sema-
nais. O primeiro será no sábado, dia 
07, no Parque Vaca Brava.  Leonardo 
Sebba explica que outros profissionais 
ligados à área da saúde estarão com-
pondo a equipe.

dE molho
Depois de um aviso do coração, 
prefeito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha fez um pit stop 
forçado. Mesmo internado, conti-
nuou despachando. Continua como 
o mais lembrado na busca pela ree-
leição no segundo maior município 
de Goiás. 

XadREz
Lívio Luciano trabalha forte nos basti-
dores, para compor chapas governistas 
para as eleições municipais. 

dúvida
Há quem suspeite que o ex-governador 
Marconi Perillo vá permanecer quieto e 
calado durante o processo eleitoral. 

poR quE?
O bom filho à casa retorna. 

marcelohel@gmail.com

“Quanto menos se 
pensa, mais se fala”. 

(Montesquieu)
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no interior

Alego Ativa em Itapuranga tem 
grande participação popular

a oitava edição do 
programa Alego 
Ativa, em Itapu-

ranga, foi realizada no 
sábado, dia 29 de feve-
reiro, com sucesso graças 
à grande participação da 
população que lotou os 
estandes de atendimen-
to e as salas de oficinas. 
A iniciativa da Mesa Di-
retora da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) despertou 
o sentimento de gratidão, 
esperança e respeito na 
população itapuranguen-
se, que recebeu o evento 
como uma verdadeira 
ação de cidadania, demo-
cracia e respeito.

O evento foi realizado 
nas dependências do Co-
légio Estadual da Polícia 
Militar José Alves de Assis, 
no setor São José, e mobi-
lizou grande parcela da 
população durante todo 
o dia. As pessoas tiveram 
acesso a serviços de cida-
dania como: Carteira de 
Identidade, passe livre do 
deficiente, carteira do au-
tista, passaporte do idoso, 
segunda via de certidões 
de casamento, nascimen-
to e óbito, atendimentos 
jurídicos, corte de cabelo 
e recreação para crianças. 
Além de consultas com 
dermatologista, odon-
tólogo e clínico-geral, 
teste de glicemia e aferi-
ção de pressão; cursos e 
oficinas de qualificação 
profissional como: Exce-
lência em Atendimento; 
Como Empreender nas 
Redes Sociais; Introdução 
à Robótica (9 a 14 anos); 
Palestras do Senar/Faeg; 
Soluções Inovadoras para 
a Agricultura Familiar; 
Aulão do Pré-Enem com 
específicas em Português 
e Matemática; Noções Bá-
sicas de Primeiros Socor-

ros; Maquiagem Básica (a 
partir de 16 anos); Pres-
tação de Contas–TCM; 
A Cultura do Maracujá – 
Cultivo e Tecnologias.

Parceiros
Com apoio de 25 par-

ceiros, o programa ofere-
ceu também 11 cursos de 
qualificação em diferen-
tes áreas. “Estamos inte-
riorizando a Assembleia 
Legislativa, mas são os 
parceiros e colaboradores 
que fazem deste evento 
uma realidade, e sem 
o incentivo e suporte 
da equipe do deputado 
Wagner Neto (Pros) na 
organização não tería-
mos um evento de tama-
nha magnitude”, afirmou 
o presidente da Alego, 
deputado Lissauer Viei-
ra (PSB), ao abrir oficial-
mente o evento.

A cerimônia oficial 
foi iniciada com a exe-
cução do Hino Nacional 
Brasileiro, sob a regên-
cia do maestro Pereira, 
primeiro-sargento da 
Polícia Militar. Na mesa 
de autoridades, além de 
Lissauer e Wagner Neto, 
os deputados Karlos 
Cabral (PDT) e Charles 
Bento (PRTB); diretor de 
Informação e Divulgação 
da presidência da Ale-
go, Jean Carlo; defensor 
público-geral do Estado, 
Domilson Rabelo; diretor 
de Assuntos Institucio-
nais da Alego, Simeyzon 
Silveira; presidente da 
Câmara Municipal de 
Itapuranga, Waldomiro 
Albino Mota; prefeito de 
Itaberaí, Carlos Roberto 
da Silva; vice-prefeitos 
de Faina, Fernando Cura-
do, e de Guaraíta, Nemias 
Silveira; vice-presidente 
da GoiásPrev, Heitor Ca-
margo; presidente da 

OAB-Itapuranga, Marcos 
Cardoso; ex-prefeitos de 
Itapuranga Tito Coelho 
e Júnior Camargo, ex-
-secretária de Assistência 
Social de Itapuranga Diva 
Camargo; ex-deputados 
Tiãozinho Costa e Isau-
ra Lemos; comandante 
do CEPMG, major Agmar 
Pereira; comandante da 
2ª CIPM, tenente Edmar 
José; comandante da Po-
lícia Rodoviária Estadual, 
tenente Elias; chefe de 
gabinete da Seagro, Adé-
lio Alves; representante 
do Lions Club de Itapu-
ranga, Edimar Ferreira; 
representante do Senar/
Faeg, Odilon Neto; pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Goiás, Adelson 
Gouveia; vereadora por 
Itapuranga Kelcy Jany; 
vereadores por Goiás Re-
ginaldo Adorno (Jacaré), 
Sidney do Master e Tiziu 
Dantas; e os diretores 
da Alego Wesley Bor-
ges (Geral), André Luiz 
Furquim (Comunicação), 
Teófilo Luiz (Escola do 
Legislativo), André Ariza 
(Planejamento Estraté-
gico), e Marcos Antônio 
Nogueira (Saúde).

Após a cerimônia de 
abertura oficial, Lissauer 
Vieria comandou o plan-
tio de mudas do Cerra-
do no pátio da escola, 
ao lado dos deputados 
Wagner Neto e Charles 
Bento e do presidente 
da Câmara de Itapuran-
ga, vereador Waldomiro 
Albino Mota (PP).

No decorrer do dia, 
além dos atendimentos, 

cursos e oficinas, a popu-
lação foi agraciada com 
apresentações artísticas 
e culturais de artistas 
locais no palco principal 
da Alego Ativa. A crian-
çada teve um espaço re-
servado para se divertir 
e se deliciar com pipoca 
e algodão doce.

Atendimentos
Quem visitava os es-

tandes de atendimento, 
além de colocar em dia 
a documentação pessoal 
e a saúde, pôde saborear 
pães e doces produzidos 
pelos inscritos no curso 
de panificação do Senai. 
Diante de tantas oportu-
nidades e ações em be-
nefício da população, os 
participantes demons-
traram satisfação e gra-
tidão pela iniciativa.

“Menina, esse negó-
cio aqui está resolvendo 
minha vida, vou fazer um 
check-up geral. Consegui 
consulta com oftalmolo-
gista, cardiologista e clí-
nico-geral”, comemorou 
a feirante Divina Nunes, 
em elogios à organização 
do evento e mostrando 
gratidão pelos serviços. 
“Hoje economizei uns 
mil reais, porque só uma 
consulta com meu car-
diologista em Goiânia é 
600 reais. Aqui não pa-
guei nada e pude mos-
trar os exames de igual 
forma”, completou.

A dona de casa Elia-
ne Gonçalves aproveitou 
para fazer a segunda via 
do RG e a segunda via da 
certidão de nascimento 

da filha. “Para aproveitar 
o tempo, enquanto eu 
faço os documentos, mi-
nha filha está fazendo o 
curso de excelência no 
atendimento. Se todo po-
lítico pensasse em ajudar 
o povo assim, o mundo 
seria melhor e as pesso-
as mais felizes, porque 
precisamos e merecemos 
atenção contínua, como 
estamos tendo aqui hoje.”

A satisfação popular 
percebida durante a 8ª 
edição do Alego Ativa 
é o combustível para 
as equipes envolvidas 
e para os parceiros do 
programa. “Esta edição 
foi especial e diferencia-
da. A população recebeu 
a ação de forma positiva 
e está satisfeita com os 
resultados”, avaliou o di-
retor Simeyzon Silveira.

O anfitrião da cidade, 
deputado Wagner Neto, 
esteve presente no even-
to durante todo o dia e 
percebeu o sucesso do 
programa enquanto en-
tregava certificados aos 
inscritos e acompanhava 
atendimentos nos demais 
estantes. “O gesto de es-
perança e confiança das 
pessoas em relação ao 
programa é perceptível 
no sorriso de cada um 
que teve seu problema 
resolvido”, afirmou.

A sensação de desco-
berta e inovação ficou por 
conta da turma inscrita no 
curso de introdução à ro-
bótica. “Sou muito curiosa, 
sempre fui. E este curso 
aflorou minha imaginação 
e aguçou minha curiosi-

dade”, afirmou a estudante 
Isabela Caroline, que pro-
duziu seu primeiro avião-
zinho eletrônico ao lado 
dos amigos Maria Clara e 
José Victor, que também 
fizeram o curso. “A gente 
olha as coisas achando 
que é impossível fazer, 
mas, é mais simples do 
que parece. Hoje tivermos 
uma experiência inédita, e 
a partir disso, desenvolver 
novas habilidades. Tudo é 
possível na robótica”, rela-
taram os jovens enquanto 
exibiam seus aviões movi-
dos à pilha alcalina.

Segundo o deputado, 
o resultado positivo é 
fruto do engajamento e 
dedicação dos parceiros 
e servidores da Alego que 
se mobilizaram para fazer 
desta edição um marco na 
vida dos itapuranguen-
ses. “O povo de Itapuran-
ga não presenciava uma 
ação cidadã como essa há 
mais de 20 anos. Atender 
a demanda da sociedade, 
especialmente na área 
da saúde e na emissão 
de documentos, me mo-
tivaram a trazer o Alego 
Ativa para Itapuranga”, 
disse Wagner Neto.

O parlamentar afirmou 
que o evento superou ex-
pectativas de todos. “Foi 
um sucesso total, supe-
rou minhas expectativas, 
e com certeza, da popu-
lação também. É muito 
bom promover ações de 
resultado imediato como 
esta, porque as pessoas 
se sentem valorizadas e 
respeitadas como cida-
dãos”, concluiu.

O Programa Alego Ativa realizado na 
cidade de Itapuranga, no sábado, dia 
29 de fevereiro, foi coroado de êxito, 
tendo mobilizado a população que 
teve acesso a serviços de cidadania 
como emissão de documentos 
pessoais, consultas médicas, cursos e 
oficinas de qualificação profissional
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Secretaria Municipal de Saúde 
acolhe novos médicos residentes

a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de 
Goiânia (SMS) deu 

as boas-vindas aos novos 
médicos residentes, nes-
ta segunda-feira (02/03), 
às 8h, no Salão Nobre do 
Paço Municipal. Na sole-
nidade de acolhimento, 
estiveram presentes o 
prefeito Iris Rezende, a 
secretária de Saúde de 
Goiânia, Fátima Mrué, a 
coordenação da Escola 
Municipal de Saúde Pú-
blica, superintendentes, 
diretores e gerentes da 
SMS, além dos coordena-
dores e preceptores dos 
Programas de Residência 
Médica oferecidos pela 
secretaria.

Ao todo, foram recep-
cionados 26 médicos 
aprovados para as vagas 
das seguintes especialida-
des médicas: mastologia 
(1), neonatologia (3), pe-
diatria (6), ginecologia e 
obstetrícia (7) e Medicina 
de Família e Comunidade 
(PRMMFC) (9). Todos os re-
sidentes receberão bolsa 
no valor de R$ 3.200 reais 
financiada pelos Ministé-
rios da Educação e Saúde 
para desenvolverem as ati-
vidades teóricas e práticas 

com carga horária de 60 
horas semanais.

Na conversa que teve 
com os novos residentes, 
o prefeito Iris Rezende 
anunciou um complemen-
to à bolsa. “Vamos definir o 
valor com a secretária Fá-
tima Mrué, o importante é 
que vocês sejam valoriza-
dos como merecem”, disse 
o prefeito Iris Rezende.

O programa de Medici-
na de Família e Comuni-
dade é a grande novidade 
este ano, acontece em 
Goiânia pela primeira vez. 
Para a secretária Fátima 
Mrué, a nova modalida-
de de residência é uma 
grande conquista para a 
saúde na capital, vai for-
mar médicos para atendi-
mento nas unidades bási-
cas de saúde.

“É um programa que 
vem dando certo em ou-
tros países e tem sido 
priorizado pelo Ministério 
da Educação porque é vol-
tado para o atendimento 
a todos os ciclos de vida 
de uma família, desde a 
criança até os avós desses 
criança, ou seja, é um aten-
dimento que independe de 
idade, sexo ou problema 
de saúde. Além disso, com 

esse atendimento, pode-
mos resolver até 90% dos 
problemas de saúde de 
uma família”, enfatizou a 
secretária.

“Às vezes a pessoa está 
doente, mas a doença veio 
do meio onde ela vive, se 
trato somente a doença e 
não olho pra família, que 
também está adoecida, 
não consigo resolver o 
problema de forma satis-
fatória. Por isso, a impor-
tância dessa especialida-
de. Temos como olhar pra 
todos e conseguir prevenir 
que adoeçam”, reforçou a 
coordenadora do Progra-
ma de Residência Médica 
em Medicina da Família e 
Comunidade que é espe-
cialista na área.

O curso tem a duração 
de dois anos e a cada ano 
serão incluídos nove novos 
residentes. Assim, em mar-
ço de 2021, a SMS contará 
com 18 residentes nesta 

modalidade – nove entram 
agora e nove no início do 
segundo ano. Vanessa Pe-
droso Lemos está entre 
médicos aprovados para 
a nova residência. Ela diz 
que escolher ser especia-
lista em saúde da família 
por que se identifica com o 
tipo de atendimento e por-
que é uma área que está 
se expandindo no mun-
do todo e sendo, cada vez 
mais, valorizada.

Amanda Alves Pereira 
já atua na saúde da fa-
mília e agora aposta na 
especialização para apri-
morar os conhecimentos 
na área que se realiza. 
“Temos um retorno muito 
positivo da relação com o 
paciente e isso nos traz 
uma satisfação pessoal 
muito grande”, relata.

A especialista em ciên-
cias comportamentais, Nú-
bia Almeida, fez a palestra 
motivacional para o grupo. 

“Passamos pra eles que 
precisam compreender 
que a profissão de médico 
requer dedicação exclusi-
va, que são seres humanos 
e que estão nesta profis-
são para servir às pesso-
as com todos os talentos 
que lhes foram atribuídos, 
as competências técnicas, 
emocionais, mas que pre-
cisam saber que não estão 
sozinhos nessa caminhada 
longa, mas prazerosa”, des-
tacou.

PRMMFC
O PRMMFC/SMS está 

de acordo com a Reso-
lução do Ministério da 
Educação Nº 01 de 25 de 
maio de 2015, que regu-
lamenta os requisitos mí-
nimos dos programas de 
residência e consiste em 
uma modalidade de ensi-
no de pós graduação latu 
sensu, destinada a médi-
cos, sob a forma de curso 

de especialização e se ca-
racteriza por treinamento 
em serviço.

 Programa possui o ob-
jetivo de formar Médicos 
de Família e Comunidade 
(MFC) com competência 
para atuar na atenção pri-
mária à saúde (APS) que é 
parte importante da Área 
de Atenção à Saúde (RAS). 
A assistência às famílias 
e comunidade é feita em 
consonância com o meio 
ambiente, com o compro-
metimento da construção 
e consolidação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

A iniciativa tem como 
base os princípios da vi-
gilância em saúde, da éti-
ca médica e o modelo de 
atenção da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF). As 
atividades teórico-práticas 
do programa terão a maior 
parte da carga horária con-
centrada nas unidades de 
saúde da família.

Na solenidade de acolhimento, 
prefeito Iris Rezende anunciou 
complemento ao valor da bolsa 
que os Ministérios da Saúde (MS) e 
Educação (ME) pagam aos residentes
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Força-tareFa

Mutirão beneficiará mais de 44 mil 
moradores de Aparecida esta semana
Mais de 44 mil morado-
res de Aparecida devem 
ser beneficiados nesta se-
mana por um mutirão de 
serviços públicos que está 
percorrendo 21 bairros da 
Região Leste da cidade. A 
força-tarefa é da Prefeitura 
de Aparecida, e foi iniciada 
nesta segunda-feira (02) 
com um arrastão de com-
bate ao mosquito trans-
missor da dengue, zika ví-
rus e chikungunya.

A iniciativa ocorre atra-
vés do programa de gover-
no Prefeitura em Ação. De 
hoje até sábado (7), as equi-
pes da Prefeitura de Apa-
recida atuarão em várias 
frentes de trabalho. Além do 
combate ao Aedes Aegypt, 
haverá operação tapa bu-
racos, revitalização da sina-
lização de trânsito, troca de 
lâmpadas e poda de árvores, 
entre outros serviços.

No arrastão de combate 

à dengue, a meta da Co-
ordenadoria de Vigilância 
Ambiental da Secretaria 
de Saúde de Aparecida é 
visitar mais de 10 mil imó-
veis. A estimativa é de que 
pelo menos 20 mil carca-
ças de pneus sejam reco-
lhidas nesta semana em 
toda a cidade.

Na sexta-feira (6) e no 
sábado, a Prefeitura de 
Aparecida atenderá os 
moradores pessoalmente, 

das 8h às 12h, na Escola 
Municipal Nova Olinda, lo-
calizada na Avenida Inde-
pendência. Serão presta-
dos mais de 100 serviços, 
todos eles gratuitos.

O 24º Prefeitura em Ação 
foi lançado hoje na Avenida 
Santana, setor Célia Maria, 
pelo prefeito em exercício, 
Vilmar Mariano. “De hoje até 
sábado, nós vamos traba-
lhar incansavelmente para 
entregar a essa comunidade 

[do Nova Olinda e redonde-
zas] uma região transforma-
da, em todos os sentidos”, 
declarou Vilmar.

Setores atendidos
Nesta edição, o Prefeitura 

em Ação alcançará os seto-
res Nova Olinda, Expansul, 
Vila Souza, Jardim das Acá-
cias, Jardim Palmares, Célia 
Maria, Jardim Itamarati, Jar-
dim Miramar e Jardim Eldo-
rado. E também os bairros 

Parque Montreal, Alvorada 
do Norte, Alvorada do Sul, 
Retiro do Bosque, Rosa dos 
Ventos, Jardim Casa Gran-
de, Planície, Real Grandeza, 
Setor Continental, Interna-
cional Park, Diag, Dimag e 
Industrial Aparecida.

“É uma das maiores regi-
ões de Aparecida, que pre-
cisa ser assistida, para que 
os moradores tenham mais 
qualidade de vida”, observou 
o vereador Rosildo (PP).
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JaNTaR JaPoNÊs
O Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, receberá na noite 

deste sábado, 7 de março, o “78° Jantar Típico 
Japonês”. Os convidados poderão curtir o melhor 

da cultura e da culinária japonesa num evento com 
serviço all inclusive. Haverá apresentações de Taikô 

(os tambores japoneses e muito Karaokê) e open 
food de sushis, sashimis, niguri, ceviche, tempurá, 

gyoza, yakisoba, temaki (e muitos outros 
pratos típicos), bem como open bar de cerveja, 

água, refrigerante e degustação de sakê. Os 
ingressos limitados já estão à venda no local 

(Secretaria do Kaikan), Missê Produtos Orientais 
e Loja Mayumi Presentes. A organização é da 

Associação Nipo-Brasileira de Goiás.

RENoVaÇÃo
O serviço Transfer Flamboyant segue de 2 a 31 de 

março. A oferta de horários foi modificada com 
opções de segunda a sexta, sempre das 11h às 

15h. Além de isento de cobrança, o projeto vem 
conquistando cada vez mais adeptos ao oferecer mais 

facilidade à rotina de profissionais e executivos que 
trabalham em grandes empreendimentos comerciais 

na região do Jardim Goiás. Os oito pontos de 
embarque estão  disponíveis nos empreendimentos 

Brookfield Towers, JK New Concept Business, 
Metropolitan Business, New Business Style, Trend 

Office, K Hotel, Hotel Quality e QS Tower Office. 
Nas dependências do shopping, o embarque e 
desembarque são feitos no Vallet descoberto, 

localizado no Garden Flamboyant.

iNaUGURaÇÃo
Com três andares e procedimentos inéditos, 

a esteticista Pollyana Nascimento, realizará o 
coquetel de inauguração da sua nova clinica no 

dia 03, terça-feira. O espaço, no Setor Bueno, com 
terraço, amplas salas e mais conforto foi projetado 

especialmente para proporcionar bem-estar aos 
clientes. O coquetel terá o buffet do Chef Evaristo 

e a boa música do Dj Thiago Jesus.

PRoMoÇÕEs
Neste ano, os clientes da AVIVA poderão escolher 

algumas promoções de acordo com os seus 
desejos de viagem. A estratégia da companhia 
dententora dos destinos Costa do Sauípe (BA), 

Rio Quente e Hot Park (ambos em Goiás) é que a 
Semana do Consumidor seja construída por quem 

mais importa: o cliente. De 02 a 06 de março, o 
cliente poderá votar em enquetes com descontos 

nas suas redes sociais (@rioquenteresorts, 
@costadosauipe e @hotpark) e pelos sites 
(rioquente.com.br/semanadoconsumidor, 

costadosauipe.com.br/semanadoconsumidor, 
rioquente.com.br/hot-park/semanadoconsumidor). 
Já de 09 a 15 de março, todas as promoções eleitas 
serão reveladas e outros descontos também serão 

disponibilizadas para compra.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Carnaval - A cantora Maristela Müller levou toda energia do Carnaval de Salvador para Goianésia (GO). A diva 
proporcionou para seu público um show empolgante ao som do Carnafunk- estilo musical que une a paixão da artista 
goiana pelo Carnaval da Bahia ao ritmo carioca do Funk.

DVD - O cantor e compositor sertanejo Igor Ferraz recebe 
convidados para o lançamento do seu novo DVD, que 
se chama “Uma Nova História”. A festa de lançamento 
acontece na sexta-feira, 6 de março no Sky Garden.

2 3

4

Sunset prime - Pe Dro Sam Pa Iô!! O cantor e 
Dj Pedro Sampaio é atração confirmada na Sunset 
Prime Goiania. O evento será realizado no dia 14 
de março, a partir das 15h, na Casa Masterat.
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Polpetone do Cerrado - O 1890 Bistrô, localizado 
no shopping Mega Moda Park, promoveu, o projeto 
“Em todo lugar, há espaço para comer bem”, um almoço 
especial montado ao vivo pelo chef de cozinha Marcelo 
Cotrimque recepcionou os proprietários do loca, Layani 
Costa e Paulo Henrique Costa.
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Receita recebe 372 mil declarações 
do IR no primeiro dia de entrega

no primeiro dia de 
entrega da decla-
ração do Imposto 

de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2020, 372.493 con-
tribuintes acertaram as 
contas com o Leão. Esse é 
o número de documentos 
enviados das 8h, horário 
em que começou a entre-
ga, até as 16h de hoje (2).

O total equivale a 1,16% 
das 32 milhões de declara-
ções esperadas para este 
ano. O prazo de entrega vai 
até as 23h59 de 30 de abril. 
Quem declara no início do 
prazo tem prioridade para 
receber a restituição, 
caso não a preencham 
com erros e omissões. 
Pessoas com mais de 60 
anos, com moléstias gra-
ves ou deficiência física 
também recebem a res-
tituição primeiro.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal. 
Quem optar por dispositi-
vos móveis, como tablets 
ou smartphones, poderá 
baixar o aplicativo Meu 

Imposto de Renda nas lo-
jas Google Play, para o sis-
tema operacional Android, 
e na App Store, para o sis-
tema operacional iOS.

A declaração do Impos-
to de Renda é obrigatória 
para quem recebeu rendi-
mentos tributáveis supe-
riores a R$ 28.559,70 no 
ano passado, o equivalente 
a R$ 2.196,90 por mês, in-
cluído o décimo terceiro. A 
multa por atraso de entre-
ga é estipulada em 1% ao 
mês-calendário até 20%. O 

valor mínimo é R$ 165,74.

Mudanças
As novidades para a en-

trega da declaração neste 
ano estão disponíveis na 
página da Receita. Entre as 
principais mudanças, estão 
a antecipação no crono-
grama de restituição, cujo 
pagamento começará no 
fim de maio e terminará no 
fim de setembro, e o fim da 
dedução do INSS dos tra-
balhadores domésticos.

Pela primeira vez, os 

contribuintes com certifi-
cação digital receberão a 
declaração pré-preenchi-
da no programa gerador. 
Até agora, eles tinham de 
entrar no Centro Virtual 
de Atendimento da Recei-
ta (e-CAC), salvar o formu-
lário pré-preenchido no 
computador e importar 
o arquivo para preencher 
a declaração. Neste ano, 
também está disponível 
a doação, diretamente na 
declaração, de até 3% do 
imposto devido para fun-

dos de direito dos idosos.

Obrigatoriedade
Precisa ainda declarar 

o Imposto de Renda quem 
recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tri-
butados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi su-
perior a R$ 40 mil; quem 
obteve, em qualquer mês 
de 2016, ganho de capital 
na alienação de bens ou 
direitos sujeito à incidên-
cia do imposto ou realizou 
operações em bolsas de 

valores, de mercadorias e 
de futuros.

Quando se trata de ati-
vidade rural, é obrigado 
a declarar o contribuinte 
com renda bruta superior 
a R$ 142.798,50; quem 
pretende compensar pre-
juízos do ano-calendário 
2016 ou posteriores ou 
quem teve, em 31 de de-
zembro do ano passado, a 
posse ou propriedade de 
bens ou direitos, inclusive 
terra nua, com valor total 
superior a R$ 300 mil.

Cerca de 
32 milhões de 
contribuintes 
devem acertar 
contas com 
o Fisco
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Brasil tem 433 casos suspeitos de infecção pelo Covid-19
O Brasil tem, atualmente, 
433 casos suspeitos de co-
ronavírus. O número de ca-
sos confirmados continua 
sendo dois, ambos em São 
Paulo. Todas as regiões do 
país têm casos suspeitos, 
sendo São Paulo o estado 
com o maior número de 
casos suspeitos, com 163. 
Até o momento, são 162 
casos descartados, sendo 
que a maioria tinha In-
fluenza A e Influenza B.

Ontem eram 252 casos 
suspeitos. O aumento do 
número de suspeitos tem 
relação com a mudança de 
metodologia do Ministério 
da Saúde para considerar 
um paciente suspeito. Des-

de o final de fevereiro, o 
ministério decidiu não fa-
zer reanálise dos casos no-
tificados como suspeitos 

pelas secretarias estaduais 
de saúde. Assim, a avalia-
ção local é considerada 
pelo governo federal.

Fase de contenção
Os estados continuam 

sendo capacitados pelo 
ministério para fazer 

as notificações correta-
mente, mas, segundo o 
secretário de Vigilância 
em Saúde do ministério, 
Wanderson de Oliveira, 
metade das notifica-
ções dos estados não 
se encaixa na definição 
de casos de Covid-19. 
Atualmente, o Brasil se 
encontra na fase de con-
tenção da doença.

“Estamos no nível 3, na 
fase de contenção, onde 
o nosso objetivo é evi-
tar a dispersão [do vírus]. 
Obviamente, entendendo 
que há uma transição que 
se inicia para uma fase de 
mitigação, onde vamos 
trabalhar para evitar ca-

sos graves e óbitos”, disse 
Wanderson de Oliveira.

O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
considerou precipitada a 
decisão de escolas sus-
penderem as aulas se não 
houver nenhum caso sus-
peito dentro da instituição. 
“As escolas não se emba-
sam em nenhum critério 
técnico. Imagino que elas 
tenham reunião de pais e 
o princípio da autoridade 
parental prevalece. Mas, 
do ponto de vista de saú-
de pública, se uma pessoa 
não chega de um local, não 
tem febre, não tem coriza, 
não tem nenhum sinal, ela 
não tem porque ser retida”.
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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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Boxing for you: brasileiros confirmam 
e fazem projetos para 2020

Dois dos maiores no-
mes do boxe olím-
pico brasileiro nos 

últimos ciclos foram es-
trelas da oitava edição, a 
primeira do ano, do Boxing 
for You de 2020, nesse fi-
nal de semana em São 
Paulo. Esquiva Falcão, o 
primeiro pugilista nacional 
a conquistar uma prata em 
Jogos Olímpicos, na edição 
de Londres 2012, na cate-
goria peso médio (até 75 
kg), venceu por nocaute o 
argentino Jorge Daniel Mi-
randa por nocaute técnico 
no início do quinto round. 

Miranda desistiu da luta 
depois de ser castigado 
pelo brasileiro.

Comemorando essa que 
foi a vigésima sexta vitória 
em 26 lutas na carreira, 
Esquiva deixou um reca-

do para a equipe que vai 
buscar as vagas nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no 
Pré-Olímpico das América, 
entre os dias 26 de março 
e 3 de abril, em Buenos Ai-
res, na Argentina. “ Temos 

vários nomes excelentes. 
Todos precisam confiar em 
si mesmos. Nunca desistir. 
O próprio Robson Concei-
ção foi a duas olimpíadas 
sem sucesso. E na terceira 
foi ouro. Eu mesmo saí da 
comunidade humilde e 
fui medalhista olímpico e 
hoje sou um dos nomes 
fortes do Brasil para con-
quistar um cinturão de 
campeão mundial no boxe 
profissional”, lembrou o ca-
pixaba, que está na quinta 
colocação no ranking do 
Conselho Mundial de Boxe.

Em Buenos Aires, esta-
rão em jogo, em todas as 
categorias olímpicas, 33 
vagas no masculino e 16 
no feminino. Após o Pré-
-Olímpico das Américas, 
haverá ainda uma última 
possibilidade de qualifica-
ção para Tóquio. Será no 

Pré-Olímpico mundial, en-
tre os dias 13 e 20 de maio, 
em Paris, na França.

Desde 2012, além da me-
dalha do próprio Esquiva, 
o Brasil conquistou mais 
três medalhas (Yamaguchi 
Falcão - bronze nos 81 kg 
- e Adriana Araújo - bronze 
nos 60 kg -, em Londres, e o 
ouro de Robson Conceição 
nos 60 kg, no Rio de Janei-
ro, em 2016).

Questionado sobre o fu-
turo no boxe profissional, 
Esquiva Falcão deixou no 
ar a possibilidade de a luta 
pelo título mundial acon-
tecer já no mês de abril. “ 
Ouvi alguns boatos, mas 
sem a confirmação oficial, 
de que, vencendo o com-
bate aqui em São Paulo, 
a minha próxima luta se-
ria pelo cinturão mundial. 
Mas, estou tranquilo. Pre-

firo fazer o meu trabalho, 
vencer as lutas e aguardar 
o momento certo. Ainda 
feliz com o décimo sétimo 
nocaute da sua trajetó-
ria, ele também relevou o 
desejo de conversar com 
o empresário Bob Arum 
(dono da empresa Top 
Rank). “Só preciso de uma 
oportunidade. Ele sabe que 
se eu lutar contra qualquer 
um do meu peso (até 73 
quilos - peso médio), vou 
ganhar. Mas, se eu pudesse 
escolher, gostaria que fos-
se o cinturão do Conselho 
Mundial de Boxe, a mesma 
organização pela qual o 
Éder Jofre e o Miguel de 
Oliveira foram campeões”. 
No momento, o adversário 
do brasileiro seria o norte-
-americano Jermall Charlo, 
invicto depois de 30 lutas, 
com 22 nocautes.

Esquiva Falcão e 
Adriana Araújo 
foram estrelas da 
8ª edição
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