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govERno dE goiás

Começa na segunda-feira prazo para municípios 
apresentarem propostas habitacionais

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Agência Goiana de 

Habitação (Agehab), está 
preparado para receber 
a partir da próxima se-
gunda-feira (23/3) as pro-
postas de convênio com 
o Governo de Goiás para 
construção e reforma de 
moradias e equipamentos 
comunitários. Para aten-
der as medidas emergen-
ciais decretadas pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
para evitar a propagação 
do coronavírus, o recebi-
mento da documentação 
pela Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) será 
realizada exclusivamente 

pelo e-mail protocolo@
agehab.go.gov.br. A meta 
do Governo de Goiás com 
esse chamamento público 
é viabilizar a construção 
de 2 mil moradias nos mu-
nicípios que apresentarem 
as melhores propostas.

As prefeituras devem 
enviar os documentos 
escaneados ou certidões 
salvas em pdf até o dia 30 
de abril, às 23h59, com no 
máximo 5Mb e indicando 
no assunto Chamamento 
Público. Quem não apre-
sentar toda a documenta-
ção no período estabeleci-
do será desclassificado.

A relação de docu-
mentos necessários para 

análise da proposta de 
convênio está disponível 
no edital de chamamento 
público, publicado no Di-
ário Oficial do Estado do 
dia 4 de fevereiro e tam-
bém no site www.agehab.
go.gov.br, no link http://
www.agehab .go .gov.
br/files/chamamentos/
Edital_n_001.2020_MU-
NICIPIOS.pdf. O resultado 
do chamamento público 
será divulgado em maio. 
Em seguida, os municí-
pios com propostas de 
parceria aprovadas serão 
chamados para assinar 
os convênios para cons-
trução e reforma de mo-
radias e equipamentos 
comunitários.

O presidente da 
Agehab, Eurípedes do Car-
mo, determinou à equipe 
celeridade na análise dos 
documentos e assinatu-
ra dos convênios. Ele faz 
um alerta: quanto mais 
cedo as propostas forem 

apresentadas, melhor, 
pois a equipe de análise 
técnica terá tempo para 
detectar alguma falha e 
solicitar correção. Corre-
ções e complementação 
de documentação serão 
admitidas até o dia 30 
de abril, data de encerra-
mento para apresentação 
de propostas.

Outra medida adotada 
pela Agehab para con-
tenção à propagação do 
novo coronavírus, insti-
tuídas pelo Governo de 
Goiás, foi o cancelamento 
das oficinas de capacita-
ção técnica que estavam 
sendo realizadas no au-
ditório da agência. A ofi-
cina foi transformada em 
uma vídeo-aula disponí-
vel na internet no Canal 
do Youtube da Agehab e 
pode ser acessada em ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=IhXz4mEkr8w. 
Depois que assistirem 
ao vídeo, os técnicos das 

prefeituras podem tirar 
dúvidas pelos telefones 
(62) 3096-5014/5017 ou 
pelo e-mail projetos@
agehab.go.gov.br.

Eurípedes do Carmo 
explica que o edital prevê 
a construção de até 2 mil 
moradias em parceria dire-
ta com as prefeituras, com 
valor de até R$ 20 mil por 
unidade habitacional. O in-
vestimento na construção 
de moradias pode chegar 
a R$ 40 milhões. Deverão 
ser contemplados os mu-
nicípios com as melhores 
propostas e maior déficit 
habitacional relativamen-
te às famílias com maior 
carência. As prefeituras 
também podem solicitar 
convênios para equipa-
mentos comunitários e 
reforma de moradias. São 
R$ 55,8 milhões previstos 
para investimento neste 
Edital. Os recursos do Es-
tado são provenientes de 
três fontes distintas: Cré-

dito Outorgado do ICMS, 
Fundo Protege e emendas 
parlamentares.

Atendimentos 
presenciais 
suspensos

Os atendimentos pre-
senciais na Agehab estão 
suspensos, em conformi-
dade com a declaração 
de Emergência em Saúde 
Pública de Importância 
Nacional. Atendimentos 
considerados impres-
cindíveis serão anali-
sados individualmente 
e realizados mediante 
agendamento prévio por 
telefone (62-30965000) 
ou outros canais de co-
municação. As atividades 
da Agência continuam 
sendo desenvolvidas com 
suporte tecnológico, sem 
quaisquer prejuízos ao 
público ou à execução 
das políticas de habita-
ção de interesse social. 

Envio deve ser feito exclusivamente por 
e-mail. Convênios com Agehab são para 
reforma e construção de moradias 
e equipamentos comunitários
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Ronaldo Caiado anuncia ampliação dos programas 
sociais para proteger população de baixa renda

o governador Ro-
naldo Caiado 
ressaltou nesta 

quinta-feira (19/03), em 
entrevista concedida à 
Rádio Sagres - 730 AM, 
que toda a estrutura do 
Governo de Goiás está 
mobilizada para mitigar 
os efeitos econômicos 
sobre a população de 
baixa renda diante das 
medidas necessárias 
para evitar o aumento 
da transmissão do novo 
coronavírus no Estado.

Caiado garantiu que 
ações efetivas estão sen-
do projetadas para que 
os goianos, especialmen-
te os mais carentes, não 
fiquem desassistidos nes-
te momento. “Tenho que 
reconhecer o apoio dos 
empresários, doações já 
têm sido feitas. Estamos 
conseguindo adquirir 
produtos, cestas básicas, 
colocar um o voucher do 
botijão de gás na cesta 
básica. Vamos começar 
uma distribuição orde-
nada”, adiantou.

Caiado ressaltou que 
não há necessidade de 
uma correria, tudo está 

sendo planejado pelo go-
verno para ser realizado 
da melhor e mais tran-
quila forma possível. “Es-
tamos programando tudo 
gradualmente”, esclare-
ceu. O governador des-
tacou ainda que está em 
contato direto com o mi-
nistro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, em busca por 
recursos e medidas que 
possam contribuir para 
ampliar ainda mais as 
ações sociais no Estado.

Durante a entrevista, 
o governador reafirmou 
a importância da solida-
riedade neste momento e 
conclamou a população a 
se mobilizar em prol da 
ampliação de doações à 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) e 
ao Sistema S, que serão 
destinadas a atender 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Em vídeo publicado, 
a presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), a primeira-
-dama Gracinha Caiado, e 
a diretora-geral da insti-
tuição, Adryanna Caiado, 

anunciaram a criação do 
Fundo de Combate à Pro-
pagação do Coronavírus. 
A iniciativa visa ampliar a 
rede de solidariedade no 
Estado, garantindo prote-
ção e prevenção social.

“Estamos passando 
por um momento difícil, 

que exige muita respon-
sabilidade, organização 
e colaboração de todos 
nós. O Governo de Goi-
ás tem tomado todas 
as medidas necessárias 
para combater o novo 
coronavírus. São medi-
das duras, mas funda-

mentais para garantir a 
proteção de todos 7 mi-
lhões de goianos. É ur-
gente trabalharmos jun-
tos”, declarou Gracinha.

O governador salien-
tou que três pontos são 
prioritários no comba-
te à ampliação da cur-
va de disseminação do 
novo coronavírus em 
Goiás: garantir acesso 
à alimentação a todos 
os cidadãos, assegurar 
a vacinação de idosos, 
profissionais da Saúde 
e integrantes das forças 
policiais do Estado con-
tra o vírus H1N1 – causa 
mais comum da gripe em 
humanos –, e diminuir 
ao máximo a circulação 
de pessoas nas ruas.

“Estamos antecipando 
as medidas. Goiás não 
aguardou o processo de 
contaminação comunitá-
ria. Nós tomamos medi-
das enérgicas, incompre-
endidas por muitos, mas 
não capitulamos um mi-
nuto sequer nas decisões. 
Agora tudo isso depende 
de todos nós termos o 
entendimento da gravi-
dade e cada um fazer a 
sua parte”, anunciou.

Caiado lembrou que 
o momento não permite 
partidarismo ou egoísmo. 
“Neste momento não tem 
sigla partidária, não tem 
politização. Esse é um 
combate de todos nós, é 
um problema que atinge 
a todos os goianos. Todos 
nós temos agora um par-
tido único, um partido de 

combate ao coronavírus e 
pela vida”, ressaltou. Para 
Caiado, a situação exige 
consonância e consciên-
cia de todos. “Vamos cui-
dar do nosso Estado. Não 
cabe egoísmo, não cabe 
partidarismo nesse mo-
mento”, afirmou.

Sobre o Decreto nº 
9.637, que determina a 
partir desta quinta-feira a 
interrupção de atividades 
de estabelecimentos co-
merciais pelos próximos 
15 dias, Caiado destacou 
que a medida alcança 
todo o Estado e que o 
descumprimento das de-
terminações pode acar-
retar multas e até prisão 
pelo prazo de um ano. 
“Ele [o comerciante] será, 
em primeiro lugar, escla-
recido sobre a necessida-
de de fechar. Diante não 
fechamento, será multa-
do e, realmente se persis-
tir, sofrerá as penas pre-
vistas no Código Penal”.

O governador, que 
também é médico, defen-
deu a rigidez das medidas 
e garantiu uma forte atu-
ação do governo para que 
as determinações, que 
acompanham protocolos 
adotados em todo o mun-
do, sejam mantidas. “Acho 
que a ficha caiu, que todos 
entenderam sobre a rigi-
dez destas medidas. Serei 
extremamente enérgico. 
Estou governador, mas 
sou médico e minhas me-
didas serão tomadas com 
a rigidez que se exige na 
área da Saúde”, sublinhou.

A próxima fase do plano adotado 
pelo Governo de Goiás para a 
contenção do coronavírus inclui 
medidas como a distribuição de 
cestas básicas e de vouchers para 
compra de botijões de gás
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em aparecida de goiânia

A convite de Glaustin, Ozair José assume o PSC
Deputado federal avalia 
que ex-vice-prefeito tem 
credibilidade e preparo 
para estruturar uma cha-
pa competitiva de vere-
adores para as eleições 
de outubro  O deputado 
federal Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) confirmou o ex-
-deputado estadual e ex-
-vice-prefeito Ozair José 
como novo presidente 
do Partido Social Cristão 
(PSC) em Aparecida de 
Goiânia, com o desafio 
de organizar uma chapa 
competitiva de candida-
tos a vereador nas elei-

ções de outubro.
“Fomos atrás de uma 

pessoa capaz de cuidar 
do projeto do PSC em 
Aparecida de Goiânia e 
encontramos no nome do 
Ozair a credibilidade e a 
experiência necessárias 
para estruturar e forta-
lecer o partido no muni-
cípio”, comenta Glaustin. 
“Felizmente fechamos 
essa aliança, porque ele 
é uma figura importan-
te no cenário político da 
cidade, um líder sério e 
também muito preparado 
para, a qualquer momen-

to, assumir grandes res-
ponsabilidades.”

Na visão de Glaustin, 
a presença de Ozair ain-
da agrega valor eleitoral 
ao projeto do partido na 
segunda cidade mais po-
pulosa de Goiás. O ex-de-
putado estadual foi vice-
-prefeito nos mandatos 
de Ademir Menezes e Ma-
guito Vilela, comandou 
diversas secretarias mu-
nicipais e disputou duas 
eleições à prefeitura.

“Assumo esse desafio 
com muito otimismo”, 
diz o novo presidente da 

legenda em Aparecida. 
“Ao longo de décadas de 
trabalho por essa cida-
de, sempre mantive o 
propósito de promover 
transformações na vida 
das pessoas por meio 
da política. Agora, per-
cebi no PSC uma opor-
tunidade para colocar 
isso em prática.”

Segundo as regras 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o parti-
do precisa formar uma 
chapa com 38 candida-
tos a vereador, entre os 
quais 13 mulheres.
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Secretaria da Mulher adota novas 
medidas de prevenção ao coronavírus

a Secretaria Muni-
cipal de Políticas 
para as Mulheres 

(SMPM) comunica que 
atividades como pales-
tras, cursos de qualifica-
ção profissional, grupos 

reflexivos, além de aten-
dimentos psicossociais e 
jurídicos realizados pelo 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher 
Cora Coralina estarão tem-
porariamente suspensos.

A medida adotada visa 
à segurança de todos os 
participantes, já que evita 
aglomeração de pessoas, 
e segue as recomenda-
ções das autoridades de 
Saúde para a contenção 
da disseminação do vírus.

A pasta ainda informa 
que, atendendo o Decre-
to 784, que dispõe sobre 
medidas complementa-
res de enfrentamento à 
pandemia, os serviços do 
órgão funcionarão em 

sistema de rodízio e se-
rão realizados apenas no 
âmbito administrativo. O 
atendimento ao público 
será com prestações in-
formativas e o órgão dis-
ponibiliza canais  como 
o e-mail: secmulhersm-
pm@gmail.com ou tele-
fone (62) 3524-2933/34.

O acolhimento de 
mulheres vítimas de 
violência doméstica na 
Casa Abrigo Sempre Viva 
não sofrerá nenhuma 

mudança, mas medidas 
preventivas ao vírus fo-
ram adotadas.

As mulheres vítimas 
de violência domésti-
ca encaminhadas pelas 
Delegacias Especializa-
das de Atendimento às 
Mulheres (Deams) serão 
abrigadas  normalmente 
pela instituição.

Entre as medidas pre-
ventivas estão a dispo-
nibilização de álcool em 
gel, papel toalha, refor-

ço diário na limpeza do 
abrigo e capacitação de 
funcionárias e abrigadas 
para o asseio das mãos, 
a higienização de talhe-
res, distância mínima 
entre pessoas, entre ou-
tras medidas.

Segundo a titular da 
pasta, Ana Carolina Al-
meida, assim que situa-
ção se restabeleça, serão 
retomados o atendimen-
to e as demais ativida-
des da secretaria.   

Apesar das mudanças, acolhimento 
de mulheres vítimas de violência 
doméstica na Casa Abrigo Sempre 
Viva não Será interrompido
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Fundo de combate 

GSA doa R$ 500 mil para ajudar no combate ao Covid-19
A GSA Alimentos, empre-
sa goiana com atuação 
em vários outros estados 
brasileiros e também no 
exterior, sensibilizada e 
preocupada com esse gra-
ve momento imposto pela 
pandemia do Covid-19, 
fez doação nesta quarta-
-feira (18) de R$ 500 mil 
para o Fundo de Combate 
à Propagação do Corona-
vírus da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
que foi criado ontem (18) 
pelo Governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado. A GSA é a 
primeira empresa a fazer 
doação para o Fundo. 

Os recursos financeiros 
serão destinados para aju-

dar a minimizar os impac-
tos econômicos e sociais 
gerados pela paralisação 
de diversas atividades eco-
nômicas com o objetivo de 
prevenir a doença.

Com o objetivo de ven-
cer este inimigo que faz 
tantas vítimas no mundo 
todo, Goiás criou o Fundo, 
que pode ser copiado por 
outros estados brasileiros. 
E a GSA se empenha nes-
ta grande mobilização dos 
governos e da sociedade. 
“Acreditamos que a soli-
dariedade e determinação 
são aliadas poderosas que 
fortalecem o ser huma-
no na luta para superar 
grandes obstáculos”, afir-

ma o diretor – presidente 
da GSA, Sandro Marques 
Scodro. O empresário acres-
centa que “a contribuição 
de outros empresários é 
fundamental para mitigar o 
impacto nas vidas das pes-
soas e com trabalho sério e 
comprometimento de todos 
a vitória virá. Tenhamos fé!”.

Como ajudar?
Qualquer pessoa pode 

fazer doações para o 
Fundo, que devem ser 
feitas por transferência 
para a OVG. Razão So-
cial: Organização das Vo-
luntárias de Goiás CNPJ: 
02.106.664/0001-65. Da-
dos bancários: Banco Bra-

desco- 237 / Agência 0244 
/ Conta 45059-6.

Sobre a GSA 
Especializada na fa-

bricação de macarrão 
instantâneo, refrescos 
em pó, mistura para so-
pão, pipoca para micro-
-ondas, misturas para 

bolo e salgadinhos. Em 
2018, a empresa entrou 
no ramo de snacks, com 
a produção dos salgadi-
nhos Sanditos.

Fundada em 1984, a 
GSA é administrada por 
Sandro Marques Scodro. 
Neste período, a empresa 
cresceu e adquiriu no-
vas marcas e produtos. A 
GSA é responsável pelos 
produtos das marcas Re-
freskant, Sandella, Velly, 
Produtos Paulista, Icebel, 
Yolle, Sanditos, SanChips 
e Dona Raiz. O Grupo GSA 
conta com duas distri-
buidoras - a Vetor e o CV 
Goiás Distribuição. Mais: 
www.grupogsa.com.br
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coViD-19 – influenciadores anapolinos, se organizaram para gravar um vídeo em alerta ao coViD-19 
para que a população faça o isolamento social e se conscientizem que o atual momento é preventivo

NoVa REaliDaDE
Em função da pandemia do Covid-19 e 
atendendo a recomendação da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado de Goiás 
(SES-GO), todos os bares e restaurantes 
de Goiânia fecham e pelos próximos 15 
dias, prazo que, no entanto, poderá ser 
prorrogado pelas autoridades sanitárias. 
Por causa disso e para evitar ainda 
mais prejuízos que a falta de clientes no 
ambiente físico causa, os estabelecimentos 
têm tentado se adaptar à nova rotina por 
meio de entregas e retiradas em locais 
que evitam ao máximo o contato com 
atendentes. Além disso, algumas casas 
incentivam o cliente a consumir através de 
ações diferenciadas que o colocam à frente 
dos concorrentes.

caNal oFF
O Canal OFF procura amenizar os efeitos 
do isolamento social e promove, em todas 
as suas plataformas digitais, conteúdos 
exclusivos destinados ao bem-estar, 
tranquilidade e hábitos saudáveis. 
Atletas do canal irão incentivar o cuidado 
com a saúde física e mental e a série 
#RespiraeSeInspira, com a yogini Milla 
Monteiro, levará práticas e exercícios 
simples de meditação, respiração e Yoga 
que podem ser realizadas de forma segura 
dentro de casa. Serão videoaulas no 
aplicativo do Canal OFF, IGTVs explicativos 
no Instagram, meditação guiada no 
YouTube e lives e stories com a Milla para 
dúvidas, sugestões e interação com o 
público.

cREME MEl
A Creme Mel Sorvetes, diante da situação 
de Emergência em Saúde Pública no 
estado de Goiás, em função do novo 
coronavírus, considerando a saúde de seus 
colaboradores como principal preocupação, 
informa que está com 100% do seu 
departamento administrativo trabalhando 
em home office, em atendimento às 
medidas de precaução recomendadas pelas 
autoridades sanitárias do Estado. Medidas 
de controle extras foram adotadas na 
fábrica da empresa, onde foi implantado 
um regime de contingência, com turnos 
alternados e espaçamento obrigatório de 2 
metros de distância entre os funcionários. 
Equipamentos de proteção individual já são 
comumente utilizados. O serviço interno 

de segurança e saúde do trabalho está em 
alerta para maior observação e cuidado 
quanto ao quadro de recursos humanos.

DoaÇÃo
Sensibilizada e preocupada com esse 
grave momento imposto pela pandemia 
do Covid-19, a indústria goiana GSA 
foi à primeira empresa a doar recursos 
financeiros para o Fundo de Combate à 
Propagação do Coronavírus da Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG), criado pelo 
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A 
quantia de R$ 500 mil será destinada para 
ajudar a minimizar os impactos econômicos 
e sociais gerados pela paralisação de 
diversas atividades econômicas com o 
objetivo de prevenir a doença.

Nayara Lima Mika Freitas Filipe Soares Sarah Oliveira

Danielly Chaves Lucio Sicero Leticia Barbosa Deborah Brito

Luciana Novais Natalia Teixeira Kelly Pires Marcos Piki – Criador e editor de vídeo
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Covid-19: ministério muda protocolo 
de atendimento em posto de saúde

o Ministério da Saú-
de anunciou nesta 
quinta-feira(19) 

mudanças nos protocolos 
adotados nos postos de 
saúde em razão da epide-
mia do novo coronavírus. 
As novas regras dizem 
respeito ao atendimento 
dos pacientes com sinto-
mas da doença e ao en-
caminhamento de casos 
mais graves.

De acordo com o pro-
tocolo, pessoas com sin-
tomas respiratórios de-
vem comunicar a situação 
assim que chegarem aos 
postos. Quem estiver nes-
sa condição terá um tra-
tamento específico, com 
prioridade para idosos 
acima de 60 anos, pes-
soas com doenças crôni-
cas, gestante e mulheres 
dentro do prazo de até 45 
dias após o parto.

Parte do protocolo en-
volve um sistema de tria-
gem mais rápido (fast tra-
ck, no termo em inglês), no 
qual o paciente com sinto-
mas é levado para um local 

específico e profissionais 
levantam as informações, 
mantendo distanciamen-
to adequado. A orientação 
do ministério é que esses 
espaços sejam ventilados, 
de modo a evitar os riscos 
de contágio.

Os casos com sintomas 
leves de gripe, sem difi-
culdades respiratórias ou 
doenças preexistentes, 
serão atendidos no pró-

prio posto de saúde. Em 
cidades com transmissão 
comunitária, a síndrome 
gripal será tratada como 
infecção pelo novo co-
ronavírus e o paciente 
será encaminhado ao 
isolamento domiciliar do 
paciente e dos familiares 
por 14 dias.

Nas demais regiões, 
também vale o isolamento, 
com monitoramento pelos 

profissionais de saúde a 
cada 48h. Caso familia-
res também apresentem 
sintomas, o que pode ser 
indicação de infecção, 
devem utilizar máscaras, 
inclusive quando forem 
procurar atendimento na 
unidade de saúde.

Já os casos mais graves 
serão encaminhados para 
hospitais. Isso envolve 
pessoas com dificuldade 

de respirar e com doen-
ças cardíacas, respiratórias 
crônicas, renais ou cro-
mossômicas.

Postos de saúde
Em entrevista coletiva 

para atualizar a situação 
da epidemia no país con-
cedida hoje (19), a equipe 
do Ministério da Saúde 
voltou a enfatizar que 
pessoas com sintomas 

sem complicações não 
devem sobrecarregar o 
sistema de saúde.

“Pessoas não devem 
procurar portas de urgên-
cia ou hospitais. O local 
para ser procurado são os 
postos de saúde de todo 
o Brasil”, explicou o secre-
tário de atenção primária 
à saúde do Ministério da 
Saúde, Erno Herzheim.

Testes
Na entrevista coleti-

va, os representantes do 
Ministério da Saúde tam-
bém argumentaram que, 
diante da impossibilidade 
de testar todas as pesso-
as, os exames serão rea-
lizados prioritariamente 
em situação grave, como 
em internação. Em diver-
sas cidades vêm havendo 
reclamações de dificulda-
de para efetuar o teste.

“Nossa prioridade é 
poder ter garantia do tes-
te para casos graves. Nin-
guém vai ser prejudicado 
por não fazer o teste. Ele 
serve para saber quem tem 
coronavírus e entrar em 
isolamento. Já estamos re-
comendando que pessoas 
com sintomas entrem em 
isolamento. Os assintomá-
ticos não fariam teste. Não 
tem como fazer teste ago-
ra”, pontuou o secretário 
executivo da pasta, João 
Gabbardo dos Reis.

Regras dizem 
respeito ao 
atendimento 
de pacientes 
sintomáticos W
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imposto de renda

Mais de 5,8 milhões contribuintes entregaram a declaração
A Receita Federal infor-
mou que que até as 17h 
desta quinta-feira (19) 
foram entregues 5,8 mi-
lhões de declarações do 
Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) 2020, 
ano-base 2019. O prazo 
começou no último dia 
2 de março e termina 
em 30 de abril.

O serviço para envio da 
declaração fica disponível 
20 horas por dia. A indis-
ponibilidade ocorre entre 
1h e 5h para manutenção 
de rotina. O programa ge-
rador da declaração está 
disponível no site da Re-
ceita Federal. Quem optar 
por dispositivos móveis, 
como tablets ou smar-

tphones, poderá baixar o 
aplicativo Meu Imposto 
de Renda nas lojas Goo-
gle Play, para o sistema 
operacional Android, e na 

App Store, para o sistema 
operacional iOS.

Quem declara no início 
do prazo tem prioridade 
para receber a restituição, 

caso não a preencha com 
erros e omissões. Pessoas 
com mais de 60 anos, com 
doenças graves ou defici-
ência física também rece-

bem a restituição primeiro.
A Declaração do Im-

posto de Renda é obriga-
tória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 
no ano passado, o equi-
valente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o dé-
cimo terceiro salário. A 
multa por atraso de en-
trega é estipulada em 
1% ao mês-calendário 
até 20%. O valor míni-
mo é R$ 165,74.

Também declara o Im-
posto de Renda quem re-
cebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamen-
te na fonte, cuja soma 
foi superior a R$ 40 mil; 

quem obteve, em qual-
quer mês de 2016, ganho 
de capital na alienação 
de bens ou direitos sujei-
to à incidência do impos-
to 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.
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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



8 sexta-feira, 20 DE MARÇO DE 2020esporte

Jogos Universitários

Fisiculturismo será disputado nos JUGs

goiás é o pioneiro a 
inserir o fisiculturis-
mo entre as moda-

lidades dos Jogos Univer-
sitários. A 56ª edição dos 
Jogos Universitários de 
Goiás (JUGs) receberão os 
atletas desta modalidade 
nos naipes masculinos e 
femininos. Os participan-
tes dos Jogos poderão par-
ticipar, em junho, do cam-
peonato estadual.

Entre os homens serão 
disputadas as categorias 
Men´s Physique e IFBB 
Classic Physique e já entre 
as mulheres, a Wellnes Fi-
tness e Bikine Fitness. De 

acordo com  Federação 
Goiana Fitness e de Fisi-
culturismo (IFFBB), antes 
de participar da compe-
tição estadual, os atletas 
devem se inscrever na 
divisão de estreante e os 
JUGs terão este peso.

De acordo com o pre-
sidente da IFFBB, Márcio 
Rezende Soares Correia, 

os JUGs representam uma 
porta para apresentar 
melhor  a modalidade es-
portiva para a população. 
O Fisiculturismo foi re-
centemente reconhecido 
pela Federação Interna-
cional do Esporte (Fisu) 
como esporte e, no ano 
passado, foi disputado no 
nos Jogos Pan-Americano 

de Lima.  Os fisiculturistas 
têm uma rotina puxada 
com muita musculação e 
alimentação balanceada.

Para o presidente da 
Federação Goiana de 
Desportos Universitários 
(FGDU), Lusimar Santos, 
a prática trabalha todo o 
corpo. “O fisiculturismo é 
o esporte base para todos, 

a maioria dos bons atletas 
é fisiculturista em um grau 
maior ou menor”, afirma.

JUGs
Os Jogos são realizados 

pela FGDU em parceria 
com a UniCerrado, com 
apoio da Prefeitura de 
Goiatuba, Superbolla, da 
Confederação Brasileira 

do Desporto Universitário 
(CBDU) e da Câmara Muni-
cipal de Goiatuba.

Entre os dias 17 e 21 
de abril serão disputa-
dos os jogos de basquete, 
futsal, futevôlei, hande-
bol, rugby, vôlei, vôlei de 
praia, natação, basquete 3 
X 3, acadêmico, fisicultu-
rismo e baterias.

Jogos 
Universitários 
de Goiás serão 
realizados entre 
os dias 17 e 21 
de abril
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