
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

cidades | 5

brasil | 6

refis

parcerias

Ação para regularização 
de débitos municipais 
com desconto de até 
90% começa dia 30

Começa hoje a semana 
de educação financeira 

do Banco Central

aparecida 
de goiânia

economia

futebol

Brasileiro: 
Goiás supera 
Palmeiras 
com gol no 
apagar das 
luzes

jogo

esporte | 8
Goiânia - Go  |  nº 898

seGunda-feira, 23 DE NOVEMBRO DE 2020

www.diariocentral.com.br

política | 3

Oc
ta

cil
io

 Q
ue

iro
z

Ce
sa

r G
re

co
/P

al
m

ei
ra

s

Prefeitura já 
realizou mais de 
240 mil testes 
para a Covid-19

Ronaldo Caiado e Iris Rezende são homenageados pelo apoio ao setor produtivo
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n O deputado estadual Henrique Arantes, 
hoje no MdB, cresceu como um dos arti-
culadores da campanha de Maguito Vilela 
e está destinado a ter influência no Paço 
Municipal, em caso de vitória. O pai Jovair 
Arantes deve ganhar um lugar lá.

n O balanço das últimas eleições em 
Goiás indica que o governador Ronaldo 
Caiado elegeu 132 prefeitos da sua base 
partidária. Mas o número é maior por-
que essa conta só inclui os paridos que 
estiveram com ele na eleição de 2018.

n Maguito Vilela está internado no Hos-
pital Albert einstein desde 27 de outubro, 
portanto há 26 dias. Nesse período, só 
foram emitidos 14 boletins médicos ofi-
ciais sobre o seu estado de saúde, quan-
do o certo seria um por dia. 

n O senador Jorge Kajuru passou em 
brancas nuvens pelas eleições muni-
cipais em Goiás. Não apareceu nem 
para ajudar seu amigo Elias Vaz, can-
didato do PSB. Consta que Kajuru 
não anda bem de saúde e receia se 
expor à Covid-19.

n Reza a lenda que ninguém morre 
Hospital Albert einstein, dada a quali-
ficação da sua equipe e da tecnologia 
de ponta disponíveis para os seus pa-
cientes. O preço de tudo isso é astro-
nômico, geralmente sem cobertura de 
planos de saúde.

n O cronograma de entrega de obras da 
prefeitura de Goiânia entrou em colap-
so total. No caso do BRT, por exemplo, 
o que se fala agora é que nem em 2021 
será concluído. As pesadas dívidas que 
vencem no ano que vem vão atrapalhar.

n Ainda carece de explicação a virada de 
Roberto Naves, do PP, em cima do antes 
favorito Antônio Gomide em Anápolis. 
Para a maioria dos analistas, diante da fra-
queza da gestão de Naves, o que aconte-
ceu foi uma manifestação de antipetismo.

n Com o pai Amarildo Pereira cumprindo 
pena em casa por roubar o INSS, o filho 
delegado e deputado Humberto Teófilo, 
eleito com um forte discurso anticorrup-
ção, perdeu o rumo e desapareceu. Até 
suas atividades nas redes sociais caíram.

n O presidente estadual do PSD Vilmar 
Rocha perdeu o entusiasmo com as de 
chances de Vanderlan Cardoso no 2º turno. 
Tem repetido que o eleitorado vota pelo 
sentimento, não pela razão, e que o quadro 
eleitoral acabou desvirtuado.

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

Goiânia nunca teve uma eleição municipal tão atípica quanto a atual. No 
1º turno, foi batido o recorde histórico de abstenções: 300 mil eleitoras 
e eleitores não apareceram para votar. Enquanto isso, o grande número 
de candidatos inviabilizou os debates, adiados para o 2º turno, quando 
apenas Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD, os dois 
classificados, se enfrentariam e dariam para a população uma amostra 
do preparo que têm e do que pensam para o futuro da capital. Não está 
acontecendo nem vai acontecer, exatamente em razão da ausência de 
Maguito, internado em estado grave na UTI do Hospital Israelita Albert 

Einstein, em São Paulo. Esses três fatores inusitados – abstenção elevada, zero debates e Maguito hospitalizado – descaracterizaram 
totalmente o processo de escolha do no novo prefeito de Goiânia. E é irreversível. Faltam apenas sete dias para o comparecimento às 
urnas e nada mais pode ser feito. A recusa ao voto deve aumentar, com o reincremento da pandemia que os meios de comunicação 
confirmam numericamente a cada dia. E Maguito não receberá alta tão cedo nem se recuperará a tempo de mostrar a cara e participar 
de debates com Vanderlan. Provavelmente nem mesmo para assumir o mandato, se vencer no dia 29 de novembro.

JoRcEliNo BRaGa coNSaGRa-SE coMo lENDa Do MaRKEtiNG ElEitoRal EM GoiÁS
A maioria dos candidatos para quem o marqueteiro e ex-secretário da Fazenda (governo Alcides Rodrigues) Jorcelino Braga trabalhou nas eleições deste, nos principais 
municípios do Estado, venceu. Braga não dá declarações e não revela para quem presta serviços, mas sabe-se que fez as campanhas vitoriosas de Maguito Vilela (1º 
turno em Goiânia), Roberto Naves (1º turno em Anápolis), Adib Elias (Catalão), Paulo do Vale (Rio Verde), Humberto Machado (Jataí), Marden Jr. (Trindade) e possivel-
mente mais alguns, anotando-se que perdeu somente em Senador Canedo, com Divino Lemes (derrotado por Fernando Pellozo). É um portfólio espetacular, não ape-
nas com relação às eleições deste ano, mas incluindo também um vasto acervo de vitórias passadas (como Iris Rezende em Goiânia, em 2016, e Alcides Rodrigues, em 
2006), que ninguém do ramo ostenta em Goiás. Maguito e Naves, que continuam contando com Braga, caminham para ganhar o 2º turno, engrossando ainda mais 
o conceito profissional do dono da produtora Kanal Vídeo, hoje a caminho de se transformar em uma lenda pelo volume de campanhas bem sucedidas que acumula.

paRa VENcER EM tRiNDaDE, JÂNio DaRRot EScoNDEU o pSDB, paRtiDo QUE pRESiDE
De certa forma, é mais um caso de manipulação eleitoral: para vencer a eleição com o vereador Marden Jr. em Trindade, o prefeito Jânio Darrot, também presidente 
estadual do PSDB, escondeu o partido e apresentou um candidato filiado ao Patriotas, de resto imposto pelo padre Robson - divindade todapoderosa da política 
trindadense, basicamente por um motivo: além dos fiéis do Divino Pai Eterno que acompanham a sua liderança, ele era dono de uma montanha de dinheiro, que, 
provavelmente, ainda controla por interpostos representantes na Afipe. A política em Trindade transformou-se em uma mixórdia, um mero desdobramento dos casos 
amorosos homossexuais do padre Robson e do seu poder financeiro. O nome inicial da sua preferência seria o atual vice-prefeito Gleyssom Cabrini - ele e mais dois 
irmãos mantinham relacionamento íntimo e negocial com o religioso, em uma espécie de ménage à quatre, mas, como ocorre entre namorados, entraram em desa-
vença, o que beneficiou o jovem rapagão Marden Jr., cuja esposa trabalhou como secretária e figura próxima do falso profeta da romaria. Em Trindade, tudo girava e 
ainda gira em torno do padre Robson, dos seus casos sexuais e dos das suas operações capitalistas e bem pouco católicas que movimentam bilhões de reais, conforme 
demonstrado pelo Ministério Público. O prefeito Jânio Darrot é e sempre foi um parceiro muito ativo de tudo isso.

SoBRaM pRoVaS Da MaNipUlaÇÃo ElEitoRal DaS iNFoRMaÇÕES SoBRE MaGUito
Em um furo de reportagem, a Televisão Brasil Central ouviu de um médico do Hospital Albert Einstein, cujo nome está mantido em sigilo, integrante da equipe que assiste 
o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela, que ele passou pelo seu momento mais difícil no domingo, 15 de novembro, quando “salvamos o Maguito na unha” – foi a 
expressão usada, o que denota o quanto perto se esteve de um desfecho trágico. No mesmo domingo, o filho Daniel Vilela tranquilizava as eleitores e os eleitores goianienses, 
em uma entrevista na rádio Sagres, por volta das 10 da manhã, assegurando que seu pai estava bem, apresentando melhoras e com indicativo de alta hospitalar a curto prazo. 
Enquanto transcorria o processo de votação, o candidato foi reintubado logo após essa fala de Daniel – o evento, contudo, só foi tornado público depois das 17 horas, horário de 
fechamento das urnas, claro, para atender aos interesses eleitorais do MDB e preservar as intenções de voto em Maguito de qualquer dúvida.  Ou seja: acumulam-se as provas 
da manipulação desumana e desonesta, além de antiética ao extremo, que o MDB e Daniel Vilela fizeram das informações sobre o real estado de saúde de Maguito ,montando 
uma farsa que foi corretamente denunciada pelo candidato do PSDB Vanderlan Cardoso. O que está havendo em Goiânia é um vergonhoso estelionato eleitoral.

DaNil ViEla, coM a GENÉtica Do pai, EStÁ SE EXpoNDo ao coNtÁGio Do coRoNaVíRUS
O presidente estadual do MDB Daniel Vilela recebeu, em nome do pai candidato, o apoio do PROS, do Solidariedade e parte do PRTB,em um 
evento sem respeito pelas regras recomendadas de distanciamento, que indicam 2 metros entre um e outro como o mais seguro. Houve uma 
aglomeração, uma das piores hipóteses de transmissão em tempos de pandemia ameaçando os brasileiros com uma 2ª onda. Isso significa que 
Daniel está cometendo os mesmos erros que levaram à infecção de Maguito Vilela e correndo um perigo desnecessário, além de expor tercei-
ros. Como a sua constituição física tem parte das características genéticas do pai, é óbvio que não pode ser contaminado pela Covid-19 e deveria 
estar obedecendo a um certo isolamento e obedecendo a cuidados preventivos rigorosos quando na rua ou em contato com quem quer que 
seja. Mas ele não está fazendo nada disso, bastando navegar pela sua conta no Instagram para verificar a profusão de situações porque está 
passando com chances teóricas de contágio. É uma temeridade e tanto, dado ao histórico dos seus genes, não fora também um mau exemplo, 
como a pequena multidão amontoada na reunião com os partidos. Uma tragédia, a de Maguito, não precisa ser transformada em duas.

300 Mil aBStENÇÕES, NENHUM DEBatE E DoENÇa
DE MaGUito DEScaRactERiZaRaM a ElEiÇÃo EM GoiÂNia
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agronegócio

Caiado e Iris são homenageados 
pelo apoio ao setor produtivo

o governador Ronal-
do Caiado foi reco-
nhecido, na tarde 

desta sexta-feira (20/11), 
pelo seu compromisso 
com o agronegócio, o prin-
cipal propulsor da econo-
mia goiana. A homenagem, 
que também se estendeu 
ao prefeito Iris Rezende, 
ocorreu durante visita dos 
governantes à 57ª Ex-
posição Agropecuária de 
Goiânia. “Governo tem que 
ter espírito público, com 
resultados para a popula-
ção, para quem produz e 
trabalha. Tenho a honra de 
participar desse grupo”, de-
clarou Caiado.

As homenagens partiram 
da Sociedade Goiana de Pe-
cuária e Agricultura (SGPA), 
da Associação Goiana do 
Nelore Goiás e da Exposi-
ção Interestadual do Gir Lei-
teiro (Expogir). O presidente 
da SGPA e anfitrião do even-
to, Eurico Velasco, declarou 
que Iris e Caiado são, além 
de grandes autoridades, 
figuras importantes na de-
fesa do produtor rural, em 
nível nacional. “Dois gran-

des homens, que sempre 
fizeram muito”, afirmou. Ele 
chamou o governador de 
ídolo e guerreiro, ao entre-
gar a escultura Desbravador. 
“[Caiado] é uma pessoa com 
quem aprendo muito, líder 
nato, que sempre protegeu 
e protegerá a agropecuária 
de Goiás e do Brasil.”

Emocionado, Iris co-
mentou que desde crian-
ça aprendeu a valorizar o 
agricultor e o pecuarista, 
responsáveis por garantir 
alimento na mesa das fa-
mílias. Nesse sentido, es-
tendeu os cumprimentos 
a Caiado que, em suas pa-
lavras, voltou as atenções 
para a agropecuária desde 
que assumiu o governo. 
“Vossa excelência vem 
dando um show adminis-
trativamente. Goiás está 
tranquilo com o seu futu-
ro nas mãos tão honradas 
e tão nobres como são as 
suas”, ressaltou.

Acompanhado da filha 
Anna Vitória Caiado, o go-
vernador agradeceu a opor-
tunidade de ser homenage-
ado ao lado do prefeito, que 

chega aos 62 anos de vida 
pública “sem nada que pos-
sa macular sua trajetória”. 
Lembrou da luta dos dois 
pelo agronegócio, que é de 
longa data. Iris foi ministro 
da Agricultura em um mo-
mento delicado para o País 
e, apesar disso, conseguiu 

“avanço extraordinário”, se-
gundo o governador. “Hoje, 
o pessoal respeita e reco-
nhece esse setor. Com toda 
essa crise [devido à pande-
mia], se não fosse o agro, 
o que seria da economia 
brasileira?”, questionou, 
informando que o setor 

alimenta 220 milhões de 
brasileiros e mais de 1 bi-
lhão fora do País.

Caiado resumiu algu-
mas ações realizadas no 
setor desde que assumiu 
o governo, no ano passado, 
como a criação da Secre-
taria de Estado de Agri-

cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), extinta 
pelas gestões anteriores. 
Também mencionou o for-
talecimento de entidades 
importantes para o agro, 
bem como a criação do Ba-
talhão Rural, por meio da 
Lei nº 20.488, de 2019. “O 
homem do campo hoje está 
podendo viver na sua pro-
priedade com segurança”, 
assegurou, em referência 
aos patrulhamentos realiza-
dos pela Polícia Militar.

A 57ª Exposição Agro-
pecuária de Goiânia é re-
alizada sem a participação 
de público, em função da 
pandemia. Fazem parte da 
programação oficial a 1ª 
Exposição Interestadual 
de Gir Leiteiro de Goiânia 
e a 15ª Expoinel Goiás, que 
reúnem cerca de 500 ani-
mais de elite das raças ne-
lore e gir leiteiro. Ao visitar 
as instalações, o gover-
nador colocou o Estado à 
disposição para receber, no 
ano que vem, uma edição 
nacional de exposição de 
gado gir. “Terá total apoio 
do governo”, assegurou.

Reconhecimento ocorreu durante visita à 57ª exposição Agropecuária de Goiânia, quando 
governador destacou força do agronegócio, que alimenta 220 milhões de brasileiros e mais de 1 
bilhão fora do País. Homenagens partiram da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), 
da Associação Goiana do Nelore Goiás e da exposição Interestadual do Gir Leiteiro (expogir)
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Em decisão inédita na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2020, 
Justiça Eleitoral censura pesquisa Grupom a pedido do MDB

Em decisão inédita na 
disputa pela Prefeitura de 
Goiânia em 2020, a Justi-
ça Eleitoral decidiu, neste 
domingo, 22/11, pela cen-
sura à pesquisa realizada 
pelo Instituto Grupom e 
que seria divulgada na 
segunda-feira, 23/11. Caso 
parecido ocorreu em São 
Paulo, quando o Instituto 
Datafolha foi proibido de 
apresentar os dados do 
levantamento para prefei-
tura da cidade.

O processo foi aberto 
pela Coligação Pra Goiâ-
nia Seguir em Frente, de 
Maguito Vilela (MDB), que 
alegou ter identificado 

“sérios vícios que macu-
lam tanto a lisura do re-
gistro quanto a confiabi-
lidade do resultado final 
que será divulgado” e que 
a divulgação do resultado 
possui “amplo poder de 
influência sobre o eleito-
rado e tem como objeto a 
entrevista de elevado nú-
mero de eleitores”.

Assim, o Juiz Reinaldo 
Alves Ferreira, da 134ª 
Zona Eleitoral de Goiânia, 
entendeu que a forma 
como seria realizado o 
levantamento poderia 
prejudicar o resultado. 
“Observa-se das infor-
mações do registro que 

a pesquisa será imple-
mentada em pontos pré-
-determinados, no âmbi-
to dos bairros indicados”, 
pontuou o magistrado.

Segundo ele, a indi-
cação dos locais, que 
limitariam o espaço de 
movimentação dos en-
trevistados, “tem o poten-
cial de produzir o gran-
de comparecimento, por 
força do conhecimento 
prévio do local, de entre-
vistados com intenção de 
manifestar interesse em 
específico candidato, o 
que, sem sombra de dú-
vida, poderá distorcer os 
resultados da pesquisa”.

O magistrado conclui a 
decisão dizendo que, dian-
te da presença da relevân-
cia do direito afirmado e 
o perigo de dano ao pro-
cesso eleitoral, concedeu 
a liminar. “Na confluência 
do exposto, defiro, inaudi-
ta altera parte, a liminar 
requerida na inicial, para 
o fim de determinar aos 
Representados que se 
abstenham, até ulterior 
decisão, de divulgar os re-
sultados da pesquisa elei-
toral registrada sob o nº nº 
01023/2020. A assessoria 
jurídica da coligação Goiâ-
nia em um novo Momento 
vai recorrer da decisão.
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educação

Professor Alcides toma posse 
como reitor nesta segunda

o deputado federal 
Professor Alcides 
(Progress i s tas ) 

toma posse como reitor 
do Centro Universitário 
Alfredo Nasser - Unifan 
nesta segunda-feira 
(23). A solenidade será 
realizada às 19h, no 
Auditório da Unifan, si-
tuado na Avenida Bela 
Vista, nº 26, Jardim das 
Esmeraldas, em Apare-
cida de Goiânia.

Os centros universi-
tários são instituições 
de ensino superior plu-
ricurriculares, caracteri-
zando-se pela excelên-
cia do ensino oferecido, 
pela qualificação do seu 
corpo docente e pelas 
condições de trabalho 
acadêmico oferecidas à 
comunidade escolar.

Essas instituições são 
crecredenciadas pelo 
Ministério da Educação 
e têm autonomia para 
criar, organizar e extin-
guir cursos e programas 
de educação superior.

Instituição
O Centro Universitá-

rio Alfredo Nasser foi a 

Instituição de Apareci-
da de Goiânia com mais 
cursos estrelados pelo 
Guia da Faculdade Que-
ro/Estadão, considerado 
por especialistas como 
de grande credibilidade 
nacional. Ao todo, onze 
cursos da Unifan recebe-

ram selo de qualidade, 
3 estrelas na avaliação 
geral. São eles: Pedago-
gia; História; Farmácia; 
Ciências Contábeis; 
Biomedicina; Direito; 
Enfermagem; Matemá-
tica; Letras; Adminis-
tração e Fisioterapia.

“Agradeço imensa-
mente o empenho de 
todos e aproveito para 
ressaltar o objetivo de 
nossos cursos que é 
promover a formação 
de profissionais que de-
senvolvam a capacidade 
de raciocínio lógico, re-

flexão sobre a hetero-
geneidade das deman-
das sociais, avaliação 
do contexto geral dos 
negócios, comprometi-
mento com a sociedade 
e com o ambiente das 
futuras gerações. Es-
pero que todos os alu-

nos estejam orgulhosos 
como nós por mais esta 
conquista, e que ela sir-
va de motivação para 
nossos próximos desa-
fios”, manifestou o rei-
tor do Centro Univer-
sitário Alfredo Nasser, 
Professor Alcides.

evento será 
realizado às 
19h no Auditório 
da Unifan 
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PRTB tem compromisso 
com a base do governador”, 
diz Denes Pereira
Presidente do PRTB em 
Goiás, Denes Pereira re-
afirma o apoio do parti-
do ao candidato da base 
do governador Ronaldo 
Caiado neste segundo 
turno em Goiânia.

Segundo ele, o parti-
do, como todos, tem sua 
pluralidade de ideias, 
mas que as decisões em 
nome da legenda sem-

pre serão anunciadas 
pela direção, após con-
sulta com os membros. 
“E a maioria segue o go-
vernador, inclusive nos-
so deputado estadual 
Charles Bento e o vere-
ador eleito Bruno Diniz.”

Denes lembra que 
o PRTB fez parte da 
base do governador na 
campanha estadual de 

2018. “E estamos com 
o candidato dele no 
segundo turno aqui na 
capital”, diz ele.

Conforme ressalta 
Denes, foram apenas 
alguns membros do 
partido que manifesta-
ram apoio ao MDB. “E 
essa decisão não é a do 
PRTB”, finaliza o presi-
dente regional.
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goiânia

Prefeitura já realizou mais de 
240 mil testes para a Covid-19

no enfrentamento 
ao novo corona-
vírus, a Prefeitu-

ra de Goiânia, por meio 
da Secretaria de Saúde 
(SMS), já realizou mais 
de 240 mil testes desde 
o início da pandemia da 
Covid-19. Além de testes 
nas unidades de saúde e 
de pacientes com sinto-
mas e seus contactantes 
em casa, houve também 
os inquéritos populacio-
nais e as testagens de 
antígeno na população.

“Desde o início da 
pandemia nossa meta 
foi salvar vidas, por isso, 
não medimos esforços 
para testar o máximo de 
pessoas possível. Com 
os testes temos a opor-

tunidade de retirar de 
circulação aquelas pes-
soas que não apresen-
tam sintomas, evitando 
assim que passem o ví-
rus para outras, e enca-
minhar para tratamento 
quem precisa. Somos 
umas das únicas capitais 
a utilizar o teste de an-
tígeno, onde o resultado 
sai em poucos minutos 
e isso faz a diferença no 
controle da doença. A 
testagem tem, sem dú-
vida nenhuma, refletido 
na queda dos números 
de internações e óbitos”, 
explica a secretária de 
Saúde, Fátima Mrué. 

Do total, 109.407 pes-
soas realizaram o teste 
de antígeno, tanto nas 

modalidades drive-thru 
e pedestre, como as cole-
tas domiciliares. 100.287 
testes foram feitos nas 
unidades de saúde para 

identificar o vírus, além 
de 33.447 testes de an-
ticorpos para identificar 
quem teve ou não a do-
ença, através dos inquéri-

tos populacionais.
A SMS continuará rea-

lizando os testes na po-
pulação para identificar 
os casos positivos e, com 

isso, quebrar a cadeia de 
transmissão e encami-
nhar para tratamento, de 
maneira rápida e eficien-
te, aqueles que precisam.

entre os testes aplicados estão 
os de antígeno, realizados na 
população, as testagem de 
pacientes nas unidades de saúde, em 
domicílio e os inquéritos populacionais
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Refis

Ação para regularização de débitos municipais 
com desconto de até 90% começa dia 30
O Programa de Recupera-
ção Fiscal 2020 (Refis) da 
Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia oferece aos con-
tribuintes e empresas em 
débito com o município, 
condições especiais para 
pagamento de impostos 
e tributos. Para participar 
da campanha neste ano, o 
contribuinte deve agendar 
atendimento no endereço 
eletrônico www.aparecida.
go.gov.br/servicos/on-line, 
escolher a opção Agen-
damento SAC e em segui-
da clicar em Refis 2020.  
Quem optar pelo paga-
mento à vista não precisa 
agendar atendimento, pois 
o boleto estará disponibili-
zado na internet.

A negociação será re-
alizada nas unidades do 
Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) espalha-
das em diversas regiões da 
cidade, unidades do Vapt-

-Vupts do Setor Garavelo, 
Buriti e Araguaia Shopping 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h30, a partir 
do dia 30 de novembro. 
O agendamento pode ser 
solicitado até o dia 19 de 
dezembro deste ano.

O Refis oferece desconto 
de 90% sobre juros e mul-
tas para quitação à vista de 
Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI), Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Territorial 
Urbano (ITU), Imposto Sobre 
Serviço (ISS) e outras taxas. 
O programa também prevê 
a redução de até 60% em 
multas formais decorrentes 
de infrações ambientais, 
consumeristas, obras e edifi-
cações, posturas, tributárias 
e vigilância sanitária para 
pagamento à vista.

“O benefício do des-
conto à vista será válido 
somente para aqueles que 

comparecerem nas uni-
dades do SAC dentro do 
período da negociação”, 
explica o secretário da 
Fazenda, André Luís Rosa. 

O contribuinte que optar 
pelo pagamento parcela-
do de ITBI, IPTU, ITU e ISS 
também terá redução so-
bre juros e multas. Quem 

dividir os débitos em até 
seis vezes, terá 70% de 
desconto. Para pagamen-
tos divididos de sete a 12 
vezes, o desconto concedi-

do será de 60%.
Para quitação de mul-

tas formais, os percentuais 
serão de 50 e 40%, respec-
tivamente. As empresas 
inadimplentes poderão 
ainda realizar a negocia-
ção de ISS em até 36 
vezes com desconto de 
60% sobre juros e mul-
tas moratórios. “Em caso 
de não cumprimento do 
parcelamento o contri-
buinte ficará impedido 
de participar do Refis por 
60 meses, ou seja, cinco 
anos”, alerta a secretário.

O Refis foi instituído 
pela Lei Complementar nº 
133, em 24 de novembro 
de 2017, nas edições re-
alizadas desde então, em 
2017, 2018 e 2019 o pro-
grama foi um sucesso. Com 
a arrecadação, a Prefeitura 
de Aparecia investe em di-
versas áreas como Saúde, 
Infraestrutura e Educação.
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Parcerias

Começa hoje a semana de educação 
financeira do Banco Central

com tema Resiliên-
cia Financeira: como 
Atravessar a Crise?, 

o Banco Central (BC) deu 
início hoje (23) à 7ª Sema-
na Nacional de Educação 
Financeira (Semana Enef). 
Mais de 6,3 mil ações es-
tão previstas até o próximo 
domingo (29). A agenda 
completa está disponível 
no site semanaenef.gov.br.

Para o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, o 
acesso a conteúdos sobre 
educação financeira gera 
um aprendizado contínuo 
e é especialmente impor-
tante neste momento em 
que as famílias ainda so-
frem os efeitos da pande-
mia de covid-19. “Mais do 
que nunca é importante 
falar do planejamento, da 
poupança e do uso cons-
ciente de seus recursos fi-
nanceiros”, disse, durante a 
cerimônia virtual de aber-
tura da semana.

Segundo ele, a educa-
ção financeira é importan-
te não apenas para a boa 
organização das finanças 
pessoais e a tomada de 
decisão bem informada 
por parte do cidadão, mas 
também para a eficiência 
do Sistema Financeiro 
Nacional, “que se benefi-
cia com o maior nível de 
conhecimento e preparo 
de clientes e usuários, 
abrindo portas para pro-
dutos e serviços mais so-

fisticados, e com a dimi-
nuição da inadimplência”.

O evento é uma iniciati-
va do Fórum Brasileiro de 
Educação Financeira cria-
do em junho desse ano, 
em substituição ao Comitê 
Nacional de Educação Fi-
nanceira (Conef), para pro-
mover ações sobre o tema 
no país, no âmbito da Es-
tratégia Nacional de Edu-
cação Financeira (Enef). 
A Enef foi instituída em 
2010 visando à educação 

financeira e previdenciária 
dos brasileiros. Em junho, 
ela foi reformulada com 
a incorporação da educa-
ção securitária e fiscal e 
criação do fórum.

“Esperamos que esta 
semana de discussões 
contribua com soluções 
para nos auxiliar a supe-
rar este momento de crise. 
Mais do que isso, espera-
mos que as ações desta 
semana nos ajudem a con-
jugar as lições que a crise 

nos trouxe com conheci-
mentos que nos prepa-
rem para enfrentar outros 
desafios no futuro”, disse o 
diretor de Relacionamento, 
Cidadania e Supervisão de 
Conduta do BC, Maurício 
Moura, que também é o 
presidente do fórum.

Parcerias
O fórum é composto por 

oito órgãos e entidades di-
retamente relacionados 
aos aspectos educacionais 

da Enef: Banco Central, 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), Superinten-
dência Nacional de Pre-
vidência Complementar 
(Previc), Superintendência 
de Seguros Privados (Su-
sep), Ministério da Educa-
ção, Secretaria Nacional do 
Consumidor do (Senacon) 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e secre-
tarias do Tesouro Nacional 
e de Previdência do Minis-
tério da Economia.

A presidência e a secre-
tária executiva são rotati-
vas, cada órgão assumindo 
as funções por dois anos. 
No primeiro biênio, elas 
são do BC e, em 2022, pas-
sarão para a CVM.

Moura destacou que a 
primeira Semana Enef foi 
realizada em 2014 e, em 
sua última edição, ano 
passado, atingiu núme-
ros recordes, “graças ao 
trabalho e à dedicação 
dos nossos inúmeros par-
ceiros”. Foram quase 15 
mil iniciativas realizadas 
em formatos presencial, 
online ou de divulgação 
em mídias de massa, com 
alcance de mais de 910 
mil pessoas, chegando 
potencialmente a 70 mi-
lhões de brasileiros com 
as campanhas na mídia.

Mais de 6,3 mil 
ações estão 
previstas até 
o próximo 
domingo
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Guedes diz que país vai perder menos 
empregos que na última recessão
O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
hoje (23) que o país deve 
perder cerca de 300 mil 
vagas formais de traba-
lho neste ano. Apesar da 
retomada de criação de 
novos postos de traba-
lho nos últimos meses, o 
ministro prevê que haja 
uma desaceleração na 
geração de empregos até 
o fim de 2020.

“Nós vamos possivel-
mente chegar ao final 
deste ano perdendo 300 
mil empregos, que dizer, 
20% do que perdemos 
nos anos de 2015 e 2016. 
No ano que enfrentamos 
a maior crise da nossa 

história, uma pandemia 
global, vamos perder en-
tre um quinto e um terço 
dos empregos perdidos 
na recessão anterior”, 
disse Guedes durante o 
seminário virtual Visão 
do Saneamento – Brasil 
e Rio de Janeiro, promo-
vido pela Federação das 
Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan).

Segundo o ministro, 
houve uma perda mé-
dia anual de cerca de 
1,3 milhão de empre-
gos nos anos de reces-
são de 2015 e 2016.

“O Brasil criou 500 
mil empregos em julho, 
250 mil em agosto e 

313 mil em setembro. 
Está para sair a qual-
quer momento [os da-
dos de] outubro. Eu nem 
acredito que vá continuar 
nesse ritmo tão acelera-
do. É natural que dê uma 
desacelerada”, disse.

De acordo com o mi-
nistro, todas as regiões 
brasileiras e setores eco-
nômicos estão criando 
empregos. “A economia 
voltou em V como espe-
rávamos. O FMI [Fundo 
Monetário Internacio-
nal] previa uma queda 
de 9,5% do PIB [Produto 
Interno Bruto] brasileiro. 
Vai ser bem menos que a 
metade”, disse Guedes.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLeTO 4 POR-
TAS ÚNICO dONO ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+dH ÚNICO dONO ACeITO 
TROCAS e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICO dONO 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTO 2008 AU-
TOMÁTICO PNeUS NOVOS ACeI-
TO TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLeTA ACeITO TROCA e FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe dUPLA ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHO 
2003 COMPLeTO 2 POR-
TAS 1.0 SOLeIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RUA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TROPICAL VeRde 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVeL PQ INd. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Brasileiro: Goiás supera Palmeiras 
com gol no apagar das luzes

Com um gol nos 
acréscimos do se-
gundo tempo, o 

Goiás conseguiu arrancar 
uma vitória de 1 a 0 so-
bre o Palmeiras em jogo 
válido pela 22ª rodada 
do Campeonato Brasilei-
ro disputado no estádio 
da Serrinha, em Goiânia.

Mesmo com o impor-
tante triunfo, o Goiás 
permanece na lanterna 
da competição com 15 
pontos. Já o time paulista 
perdeu a oportunidade 
de entrar no G4, perma-
necendo na quinta posi-
ção com 34 pontos.

O único gol da par-
tida saiu apenas aos 47 
minutos da etapa final, 
quando Miguel Figueira 
arriscou de longe para 
marca um golaço.

Mesmo 
com triunfo, 
esmeraldino 
permanece na 
lanterna da 
competição
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