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51 mil famílias podem ser dispensadas do pagamento
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n Tem uma panelinha da família vilela 
mandando na prefeitura de Goiânia. Já 
são vários parentes em cargos bem re-
munerados. A patota deve ser reforçada 
pela nomeação da viúva de Maguito 
vilela, flávia, para uma secretaria social.

n O prefeito de Anápolis Roberto 
Naves encomendou um plano de 
marketing para estadualizar o nome 
e se preparar para futuros voos 
como candidato a deputado estadu-
al ou federal ou até como integrante 
de chapas majoritárias.

n os dois irmãos – Adriano e Joel – 
do ex-ministro Alexandre Baldy de-
mitidos do governo do estado e da 
Assembleia não são os únicos nomes 
indicados por ele para cargos estadu-
ais. Há muito mais. e provavelmente 
vão ser todos exonerados.

n A maior obra do governador Ronaldo 
Caiado, que vai inscrever seu nome em 
lugar de destaque na história de Goiás, 
é provar que a criminalidade pode ser 
contida. Ele conseguiu: Goiás hoje é o 
Estado com maior índice de paz social. 

n A entrevista do ex-ministro Alexandre 
Baldy cobrando apoio do governador 
ronaldo Caiado à candidatura de Arthur 
Lira e ameaçando não apoiar a reeleição 
em 2022 foi uma prova de absoluta e ir-
restrita imaturidade política.

n O “conselho” com 9 membros criado 
pelo prefeito Rogério Cruz para orien-
tar a sua gestão é uma fantasia políti-
ca e uma inviabilidade administrativa. 
Ninguém consegue governar com tan-
ta gente dando palpite.

n duas das 17 Policlínicas prometidas 
pelo governador ronaldo Caiado na 
campanha já estão funcionando. Até o fi-
nal do ano, entre 7 a 9 serão entregues. e 
as restantes no ano que vem. elas serão 
a vitrine para a campanha de 2022.

n Tudo indica que somente o DEM e o 
MDB terão chapas competitivas para 
eleger deputados federais e estaduais 
em Goiás, em 2022. Com a proibição 
das coligações, para os demais parti-
dos será um Deus nos acuda.

n o que o prefeito rogério Cruz e seu 
staff chamam de “cidade inteligente” é 
apenas um sistema de videomonitora-
mento de ruas como o já existente em 
Aparecida, que até hoje não mostrou 
para que serve ou que utilidade tem.

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

Se chover forte, na região do Hospital Municipal de Aparecida, UTIs são ala-
gadas e leitos molhados. Considerado e exibido como o diamante da vitrine 
administrativa do prefeito Gustavo Mendanha, o estabelecimento, na verdade, 
está repleto de problemas graves e até hoje não consegue funcionar a contento, 
apesar da suposta parceria anunciada com o Hospital Sírio-Libanês, de São Pau-
lo. Uma extensa matéria publicada pelo jornal o Hoje e assinada pelo repórter 
investigativo Eduardo Marques conta uma história preocupante. Faltam remé-
dios básicos, que precisam ser solicitados às famílias dos internados. Pacientes 
Covid-19 são misturados com outros que não têm a suspeita da doença. En-
fermeiras denunciaram que não havia a menor condição de receber pacientes 
graves de Manaus, mas o prefeito Gustavo Mendanha insistiu em fazer média 
e autorizou o acolhimento de 14 – dos quais quatro já morreram e mais quatro 

estão no mesmo rumo. Administrado por uma organização social envolvida em repetidos escândalos policiais, afastada sumariamente da 
gestão de três outros hospitais do Estado, pode ser que seja o caso de uma intervenção no Hospital Municipal de Aparecida. Antes que coi-
sas piores aconteçam. A saúde em Aparecida é um caos. O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, que está condenado à prisão em 1º 
grau por desviar recursos do Hospital Araújo Jorge, tirou férias nos primeiros 20 dias de janeiro. A mulher do secretário de Fazenda, André 
Rosa, comandava um esquema de superfaturamento de exames, despachando dentro das próprias instalações do HMAP. Ambos tiveram 
os gabinetes, na prefeitura, vasculhados por agentes policiais obedecendo a mandados judiciais. Todos, intimados para depor no inquérito, 
recusaram-se a responder às perguntas alegando o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmos. É um escândalo.
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VilMaR RocHa SEMpRE NEGoU, MaS a VERDaDE É QUE o pSD É cENtRÃo RaiZ
Nada irrita mais o presidente estadual do PSd vilmar rocha do que lembrar a ele que o partido que comanda em Goiás integra o nefasto grupo parlamentar do 
Centrão, na Câmara Federal. Até certo tempo atrás, Vilmar Rocha era “negacionista”, isto é, não aceitava essa verdade e tentava explicações para mostrar que o PSD 
mantinha distância desse núcleo fisiológico – que também abriga grande número de deputados processados por corrupção. Mas a realidade está aí. A legenda está 
inclusive entre as que primeiro fecharam com a candidatura do sinistro Arthur Lira a presidente da Câmara, apoiado às custas de verbas públicas pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O PSD, portanto, é Centrão raiz. Se alguém quiser torrar a paciência de Vilmar Rocha, é só falar nesse assunto com ele. 

paRa coNclUiR a oBRa DE DEMoliÇÃo Do pSDB, ZÉ ElitoN Vai aSSUMiR o paRtiDo
o PSdB em Goiás não tem freios para o seu desmonte e extinção como partido político outrora relevante. o primeiro passo para o 
precipício foi o lançamento da candidatura do então governador Zé eliton, sem a menor densidade eleitoral e sem sequer contar com 
o apoio unânime da tucanada goiana. resultado, Zé eliton acabou sendo o coveiro do Tempo Novo, morto e enterrado a partir da 
sua campanha mal sucedida. Agora, dizem que o ex-governador Marconi Perillo, maior nome da sigla, está convocando o próprio, ou 
seja, Zé eliton, para assumir a presidência estadual do PSdB a partir deste mês de fevereiro e, assim, concluir a sua obra de demolição 
de uma legenda que mandou em Goiás, sem limites, por 20 anos consecutivos. Zé eliton não é, nunca foi e nunca será político. É um 
bom advogado eleitoralista, só isso. Acha que fazer política é plantar notinhas na coluna Giro, em O Popular. 

coNSElHo político paRa aJUDaR RoGÉRio cRUZ a aDMiNiStRaR GoiÂNia É aBERRaÇÃo
O estelionato eleitoral do MDB, que resultou na eleição de um prefeito fisicamente incapacitado para Goiânia, segue produzindo consequências cada vez mais deletérias. O Di-
ário Oficial do município publicou semana passada decreto do prefeito Rogério Cruz criando um “conselho político”, formado por oito membros da sua equipe e pelo presiden-
te estadual do MDB Daniel Vilela, que não tem posição alguma no organograma da prefeitura, o que sugere algum tipo de irregularidade (usurpação de poder, delito tipificado 
no Código Penal). Esse grupo vai “assessorar” a tomada de decisões do prefeito. Juízo passou a ser atributo raro no Paço Municipal. É uma aberração sem tamanho. Goiânia 
será gerida por nove cabeças, mais a de Rogério Cruz. A bomba relógio do alto do Park Lozandes está armada e qualquer hora explode. Tic-tac, tic-tac.

“coNciliaÇÃo” E “paciFicaÇÃo”, lEGaDo DE MaGUito QUE o FilHo É oBRiGaDo a HoNRaR
Ninguém é perfeito, menos ainda na política. Maguito Vilela nunca foi o “conciliador” e o “pacificador” do perfil que agora, após a sua morte, arranjaram para ele a título de 
pós-verdade. O real é que ele era tocado pelas picuinhas do dia a dia, sempre superficial e distante, impenetrável pelo tom cortês com que pautava suas relações. Fez gestões 
e mandatos sem realizações capazes de chamar a atenção da História (a não ser pela desastrosa venda da usina de Cachoeira Dourada, maior erro que um gestor estadual já 
cometeu em Goiás). Porém, com os retoques que a sua biografia ganhou após a sua morte, vai acabar dando a Goiás uma contribuição da máxima importância: “conciliador” 
e “pacificador” agora passaram a ser atributos notáveis para qualquer liderança em Goiás. Entrou na moda. Em especial, no caso filho Daniel Vilela, que com certeza con-
templa hoje a transferência do pai para a eternidade e o que ficou de alegoria como um farol para o seu próprio destino na política. Menos impulsividade. Menos frieza. Mais 
humanidade. Ele pode e deve, sim, assumir o figurino que o marketing da posteridade vestiu em Maguito. Já está convivendo com o governador Ronaldo Caiado, a quem, 
depois da eleição de 2018, só dirigia críticas e alfinetadas irônicas e desrespeitosas. Cabe a ele agora ser mais que o pai e ir além de posar sorridente ao lado de governantes de 
outros partidos, como as fotografias que Maguito foi pródigo em produzir no período em que estava na prefeitura de Aparecida e Marconi Perillo no Palácio das Esmeraldas, 
em uma espécie de “conciliação” e “pacificação” de fachada. Daniel Vilela vai querer? Ninguém sabe. Mas, para honrar o legado arranjado para o pai, o único caminho é esse.

HoSpital MUNicipal DE apaREciDa, VitRiNE MaRQUEtEiRa
Do pREFEito GUStaVo MENDaNHa, É QUaSE UM EScÂNDalo
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solenidade

Caiado destaca “parceria agregada” entre 
poderes durante posse na Defensoria

“não teria sido 
fácil nem pos-
sível atravessar 

o momento que nós vi-
vemos se não tivéssemos 
essa parceria tão agrega-
da”, afirmou o governa-
dor Ronaldo Caiado nesta 
quinta-feira (28/01), du-
rante posse do defensor 
público-geral do Estado de 
Goiás, Domilson Rabelo da 
Silva Júnior, realizada no 
Centro Cultural Oscar Nie-
meyer (CCON), em Goiânia. 
Ao lado da coordenadora 
de Políticas Sociais (GPS) e 
presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
ele disse entender como é 
assumir uma gestão com 
dificuldades, mas também 
apontou que um dos cami-
nhos para vencer os obstá-
culos encontrados passa 
pelo estabelecimento de 
ações conjuntas com to-
dos os poderes e órgãos 
independentes. 

“Nunca existiu uma de-
cisão que fosse tomada 
apenas pelo governador. 
Em todos os momentos, 
nós tivemos a humildade 
de ouvir um a um”, reite-
rou Caiado, que, em se-
guida, agradeceu o apoio 
do defensor público-geral. 
“Quero dizer meu muito 
obrigado, Domilson, por 
essa maneira com que 
você esteve presente, com 
opiniões, oferta de ideias, 
participações e pontos de 
concórdia”, pontuou.  

O governador lembrou 
que, em todas as reuniões 
que Domilson Rabelo par-
ticipou, predominou o “es-
pírito público”. “Reconheço 
e testemunho o quanto 
você foi propositivo, par-
ticipativo, responsável por 
um sucesso que não é do 

Governo de Goiás, é de 
uma somatória de poderes 
e de órgãos independen-
tes”, ressaltou Caiado. 

Eleito com 92,68% 
dos votos, Rabelo foi re-
conduzido ao cargo de 
defensor público-geral, 
após nomeação do go-
vernador, por meio do de-
creto nº 23.444, de 08 de 
dezembro de 2020, para o 
biênio de 2021-2022. Ele 
também assume, agora, o 
Conselho Superior da De-
fensoria Pública do Esta-
do de Goiás (DPE-GO).  

Em discurso, o auxiliar 
também agradeceu a pos-
tura sensível do Governo 
de Goiás. “Desde o primei-
ro dia, [Ronaldo e Graci-
nha Caiado] colocaram a 
redução das desigualda-
des regionais como pau-
ta de gestão. Isso tem 
tudo a ver com a Defen-
soria Pública, é o que a 
torna mais forte”, disse.

Domilson rememorou 
a função social da defen-
soria pública. “O objetivo 
principal é prestar a polí-
tica pública de assistência 
jurídica integral e gratuita”, 
disse. “Nós, defensores pú-
blicos, nos submetemos a 
um exaustivo concurso de 
provas e de títulos, atraí-
dos por essa vontade de 
sermos agentes de trans-
formação social”, assinalou.

Presente na solenidade 
de posse, o vice-governa-
dor Lincoln Tejota classifi-
cou a gestão de Domilson 
como “equilibrada e inte-
ligente”. “Vocês têm dado 
orgulho para nossa popu-
lação”, destacou. 

Projetos
De acordo com Rabelo, 

ao longo de sua gestão, 
a DPE recebeu investi-
mentos em estrutura e 

mobiliário. “Conseguimos 
equipar e inaugurar novas 
unidades, que são padrão 
e que hoje vários colegas 
de outros Estados buscam 
os mesmos parâmetros de 
qualidade”, anunciou. Ele 
ainda informou que as par-
cerias firmadas, nos dois 
últimos anos, trouxeram 
grandes resultados. Entre 
os projetos estão a Defen-
soria Pública nas escolas, 
em parceria com a Secre-
taria de Estado da Edu-
cação de Goiás (Seduc); 
e De Mãos Dadas, junto 
com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds) e Escola de 
Direitos Humanos. 

“Temos uma parceria 
ímpar com a OVG no pro-
jeto Meu Pai Tem Nome. 
Conseguimos um termo 
de cooperação, alguns 
exames de DNA e, dentro 
deles, já atendemos mais 
de 300 pessoas”, contou 
Domilson Rabelo. Além 
disso, a gestão do defensor 
público-geral conquistou 
R$ 1 milhão em emen-
das parlamentares e duas 
vans. “Com elas, vamos 
atuar como escritórios mó-
veis e percorrer o Estado, 
levando a certeza jurídi-
ca. O destino inaugural já 
está traçado, iremos para 
Cavalcante, atender a po-
pulação em situação de 
vulnerabilidade”, destacou. 

Logo após o evento, 
a presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
fez questão de conhecer a 

nova estrutura itinerante 
da DPE-GO. “É uma ini-
ciativa importante, que 
tem o apoio do Governo 
do Estado, porque leva o 
serviço da Defensoria e 
atende as necessidades 
de pessoas que estão 
afastadas dos grandes 
centros. Se não fosse esse 
serviço aqui, não teriam 
seus direitos e garantias 
cumpridos”, afirmou.

O procurador-geral do 
Estado, Aylton Flávio Ve-
chi, chamou a atuação do 
defensor público-geral 
de “exemplar”. “Domilson 
sempre foi destaque, mui-
to preocupado com o que 
a sociedade precisa”, de-
clarou. Representando o 
Tribunal Justiça de Goiás 
(TJ-GO), o desembargador 
Anderson Máximo relem-
brou o que é ser, verdadei-
ramente, servidor público. 
“Servir o público da me-
lhor maneira possível”, e 
completou: “Não importa 
qual carreira estamos, te-
mos que ser éticos, probos, 
ter o exercício da sua fun-
ção republicana. E esses 
requisitos Domilson tem 
de sobra”, afirmou. 

Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego), o depu-
tado Lissauer Vieira cha-
mou atenção sobre a im-
portância da união entre 
os poderes. “O exemplo 
que nós deixamos, assim 
como o governador e to-
dos os órgãos autônomos 
e poderes, é que precisa-
mos dessa união e par-
ceria para continuarmos 
avançando”, defendeu. 

Perfil

Domilson Rabelo da 
Silva Júnior é bacharel em 
Direito pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e 
especialista em Direito 
Constitucional e Direito 
Processual Civil. Titular 
da 2ª Defensoria Pública 
Especializada Processual 
Cível da Capital, ingressou 
na instituição em 2015. 
Ele ocupou a Diretoria de 
Assuntos Jurídicos da DPE-
-GO entre julho de 2017 
a fevereiro de 2018 e, em 
seguida, desempenhou a 
função de subdefensor pú-

blico-geral, entre fevereiro 
e novembro de 2018.

Além disso, Domilson 
atuou como gerente espe-
cial da Defensoria Cível e 
superintendente das De-
fensorias Especializadas 
da DPE. O defensor pú-
blico também já foi, ante-
riormente, procurador do 
município de Aparecida de 
Goiânia e assessor jurídico 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO). 

Também participaram 
da solenidade o prefeito 
de Goiânia Rogério Cruz; 
os secretários de Estado 
Henrique Ziller (Contro-
ladoria-Geral), Cristiane 
Schmidt (Economia) e Tony 
Carlo (Comunicação); o 1° 
subdefensor público-Geral 
do Estado e conselheiro, 
Tiago Gregório; a 2° sub-
defensora pública-Geral 
do Estado e conselheira, 
Débora Vidal de Almeida 
Rocha; o corregedor-geral 
e conselheiro Lúcio Flávio 
de Souza; o conselheiro 
defensor público, Victor 
Lázaro Ulhoa Florêncio de 
Morais; a conselheira e de-
fensora pública, Anna Lina 
Bariani Araújo; o conse-
lheiro e defensor público, 
Leonardo César Luiz Stutz; 
o conselheiro e defensor 
público, Marcelo Florêncio 
de Barros; o conselheiro e 
defensor público, Eloísio 
Cunha do Carmo; o secre-
tário-geral da OAB-GO, 
Jacó Carlos Silva; o presi-
dente do TCE-GO, Edson 
José Ferrari; o presidente 
do TCM, Joaquim de Cas-
tro; e o deputado estadual 
Virmondes Cruvinel. 

domilson rabelo da Silva Júnior é 
reconduzido ao cargo após eleição 
em que obteve mais de 92% dos 
votos. Na solenidade de posse para 
mandato no biênio 2021-2022, disse 
que pauta do estado de redução das 
desigualdades regionais “tem tudo 
a ver com a defensoria Pública e o 
que a torna mais forte”
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Caiado e 
primeira-dama, 
gracinha Caiado, 
participaram da 
posse do defensor 
público-geral 
do estado de 
goiás, domilson 
rabelo: “nunca 
existiu uma 
decisão que fosse 
tomada apenas 
pelo governador. 
em todos os 
momentos, 
nós tivemos a 
humildade de 
ouvir um a um”
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Começamos o ano com as mesmas obriga-
ções em um momento mais desafiador, em 
função das restrições impostas pela pan-

demia. Material escolar, IPTU e o pagamento das 
contas de final de ano fazem parte da rotina. O 
compromisso de visitar o consultório oftalmo-
lógico também deve ser incluído nesta lista. A 
saúde dos olhos é um dos pontos importantes 
para manter a qualidade de vida.

A Organização Mundial da Saúde divulgou re-
latório recentemente apontando que 2,2 bilhões 
de pessoas no mundo são consideradas deficien-
tes visuais. São pessoas que perderam a visão ou 
tem sérios comprometimentos. O mesmo relatório 
aponta que quase metade desses casos chegou à 
deficiência por falta de acesso a oftalmologista e 
cuidados de higiene com os olhos.

É preciso dizer que, em todo ramo da Medici-
na, a prevenção e o diagnóstico precoce são fun-
damentais para evitar tratamentos mais radicais 
e preservar a saúde do paciente. No caso, a visão 
é um sentido essencial para a vida.

Nos dias atuais, o excesso de exposição a te-
las, como TVs, celulares e computadores, exige 

um cuidado especial com a visita ao oftalmo-
logista. E nada melhor do que fazer isso agora, 
quando estamos começando o ano. É o momen-
to em que traçamos novos objetivos. Momento 
especial também para crianças e adolescentes 
que estão iniciando um novo ano letivo.

As projeções da OMS são para 600 milhões 
de casos nos próximos anos, em função do au-
mento da população, o que vai exigir novos es-
forços dos profissionais e dos sistemas de saúde.

O Brasil tem uma boa estrutura nessa área. Goiâ-
nia, em especial, é um dos principais centros da espe-
cialidade no país. É hora de aproveitar as facilidades 
do SUS e dos planos de saúde, mesmo no momento 
de preocupação com a pandemia e sempre atentos 
aos protocolos de segurança e higiene.

A saúde dos olhos continua sendo funda-
mental para um olhar mais positivo de tudo 
que nos cerca. Os profissionais estão atentos e 
preparados para colaborar, especialmente neste 
momento difícil. Pense nisso e agende sua visita 
ao oftalmologista da sua confiança.

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Ano novo e a prevenção dos olhos

aparecida de goiânia

Monitoramento com oxímetros ajuda 
a reduzir casos graves de COVID-19

na última terça-feira, 
26, a Organização 
Mundial da Saúde 

(OMS) divulgou nova di-
retriz clínica para o trata-
mento da covid-19. Dentre 
outras recomendações, a 
instituição aconselha o 
uso do oxímetro de pulso 
– sob orientação médica – 
para a medição dos níveis 
de oxigênio dos pacientes 
que estão em casa. A ini-
ciativa já foi usada pela 
SMS em mais de 320 pa-
cientes domiciliares em 
Aparecida de Goiânia e 
apresentou resultados 
positivos para deter o 
agravamento da doença.

A recomendação foi 
destacada pela porta-voz 
da OMS, a médica Marga-
ret Harris, em uma entre-
vista concedida nesta se-
mana na Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 
Genebra (Suíça). Na oca-
sião, ela também indicou 
às equipes médicas que 
coloquem os pacientes 
hospitalizados de bruços, 
posição que “melhora o 
fluxo de oxigênio”, afirmou. 
Conhecida no meio hospi-
talar como “posição pro-
nada”, essa possibilidade 
também já tem sido usada 
em Aparecida no Hospital 
Municipal (HMAP) e em 
outras unidades de saúde 
para tratar pacientes com 
coronavírus sempre que 
necessário.

Oxímetros: 
reforço para o 
monitoramento

O prefeito Gustavo 
Mendanha destaca a com-
pra dos oxímetros como 

uma das ações tomadas 
no ano passado para con-
tenção e atendimento dos 
pacientes com covid-19 
em Aparecida. “Esses equi-
pamentos portáteis são 
um dos pontos fortes do 
amplo monitoramento de-
senvolvido em Aparecida. 
A SMS adquiriu 600 deles 
em 2020 e passou a em-
prestá-los, sob indicação 
médica, para os pacientes 
idosos e/ou com comor-
bidades, como diabetes e 
hipertensão, os levarem 
para casa e devolverem 
depois quando estiverem 

curados”, expõe o prefeito 
Gustavo Mendanha.

O secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães ex-
plica que os equipamentos 
podem reduzir internações 
em UTI’s e salvar vidas: 
“Eles medem a oxigenação 
sanguínea pela ponta dos 
dedos e podem indicar se 
há comprometimento pul-
monar. A equipe de tele-
medicina liga para es-
sas pessoas para saber 
como está a saturação, 
o nível de oxigênio no 
sangue. Verificando os 
sintomas, caso esse ín-

dice caia para abaixo de 
95%, o paciente pode ser 
orientado a procurar uma 
unidade de urgência”.

De acordo com a SMS, 
todos os 600 oxímetros 
já foram usados na as-
sistência a pacientes em 
unidades de saúde e para 
empréstimos de monito-
ramento. Atualmente, 24 
aparelhos estão em uso 
domiciliar, e, quando a 
equipe médica confirma 
a cura do paciente, o apa-
relho é devolvido para a 
secretaria, higienizado e 
colocado à disposição para 

novos acompanhamentos.

Menos intubações
O superintendente de 

Avaliação e Controle da 
SMS, Luciano de Moura 
Carvalho, ainda acres-
centa que o uso dos oxí-
metros, além de ser “ex-
tremamente eficaz para 
proteger a vida das pes-
soas, também ajuda na 
indicação de internações 
precoces, e, assim, contri-
buiu para evitar procedi-
mentos hospitalares in-
vasivos e mais arriscados, 
como as intubações”.

A estratégia tem recomendação 
científica internacional e foi adotada 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Aparecida de Goiânia desde 
julho do ano passado como parte do 
amplo monitoramento dos infectados
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IPTU Social:51 mil famílias podem 
ser dispensadas do pagamento

cerca de 51 mil famí-
lias residentes em 
Goiânia podem ser 

desobrigadas do paga-
mento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
deste ano. A isenção é 
uma possibilidade trazi-
da pela vigência do IPTU 
Social, benefício tributá-
rio lançado nesta sexta-
-feira (29/1) pelo prefeito 
Rogério Cruz (Republica-

nos) como forma de am-
parar as famílias mais 
vulnerabilizadas pela 
pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). O objetivo da 
Prefeitura de Goiânia é 
injetar no mercado con-
sumidor mais de R$ 8,5 
milhões que entrariam 
nos cofres públicos no 
dia 22 de fevereiro como 
efeito do vencimento do 
IPTU deste ano.

Além de permitir que o 
valor do imposto de 2021 
seja destinado ao custeio 
de despesas básicas des-
sas famílias, a exemplo 
de alimentação, gás, água 
e energia elétrica, o pro-
grama foi projetado para 
estimular a atividade co-
mercial e, como efeito, a 
manutenção ou geração 
de empregos. O IPTU So-
cial faz parte das medi-

das que serão adotadas 
pelo poder público muni-
cipal como forma de mi-
tigar os impactos socio-
econômico da pandemia 
do Coronavírus e do fim 
do Auxílio Emergencial, 
que até dezembro do ano 
passado assistiu 458.785 
residentes em Goiânia.

O IPTU Social tem 
como público-alvo famí-
lias em situação de vul-

nerabilidade que residem 
em imóveis com Valor Ve-
nal - estimativa que o po-
der público realiza sobre 
o preço de determinados 
bens e que não neces-
sariamente corresponde 
ao valor de mercado - de 
até R$ 100 mil. Também 
é necessário que os re-
sidentes no imóvel não 
tenham emprego formal 
ou renda mensal. Para so-
licitar o benefício basta 
acessar o site da Prefeitu-
ra de Goiânia, www.goia-
nia.go.gov.br, realizar um 
cadastro com usuário e 
senha, preencher em um 
formulário os números 
do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) de todos os 
residentes e assinar uma 
declaração de renda.

A tramitação dos pedi-
dos, que serão analisados 
pela Secretaria Municipal 
de Finanças (Sefin), po-
derá ser acompanhada 
por meio do site do IPTU 
Social mediante acesso 
com usuário e senha. As 
solicitações devem ser 
realizadas até o dia 31 
de dezembro. No entanto, 
a orientação é para que 
os beneficiários se ante-
cipem, já que os proces-

sos serão avaliados por 
ordem de recebimento e 
os casos de indeferimen-
to resultarão na cobrança 
do tributo com incidência 
de multa, juros e outras 
penalidades legais, con-
forme previsão no Códi-
go Tributário Municipal 
(CTM), tendo como base 
a data de vencimento, 22 
de fevereiro, conforme 
estabelecido no Calendá-
rio Fiscal 2021.

Beneficiários
Além dos cidadãos que 

podem solicitar à prefei-
tura o não pagamento do 
IPTU deste ano, outros 
12.711 munícipes que 
residem em imóveis com 
Valor Venal de até R$ 
60 mil já foram contem-
plados com o benefício. 
Isso porque, proprieda-
des com essa avaliação 
têm direito à isenção in-
dependente da condição 
socioeconômica da famí-
lia e da formalização ao 
poder público do pedido 
de acesso ao benefício. 
Nesses casos, os contem-
plados serão notificados 
por cartas que já estão 
em processo de distribui-
ção pelo Correios.

Prefeito rogério 
Cruz lançou 
nesta sexta-feira 
(29/1), o iPTU 
Social, benefício 
tributário 
temporário 
destinado às 
famílias mais 
vulnerabilizadas 
pela pandemia 
do Coronavírus
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Maione pede maior responsabilidade  
da população no combate à Covid-19 
Com a entrada de vigor 
do decreto estadual nº 
9.803/21, assinado pelo 
governador Ronaldo 
Caiado na terça-feira (26), 
que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas entre 
às 22 horas às 6 horas no 
comércio em geral – ba-
res, lanchonetes, restau-
rantes, distribuidoras e 
similares –, o presidente 
a Associação Comercial e 
Industrial da Região Leste 
de Aparecida de Goiânia 
(Acirlag) Maione Padeiro 
cobra maior consciência 
da população para conter 
o avanço da Covid0-19 no 
Estado de Goiás.

Nas últimas semanas, 
os casos de coronavírus 
em Goiás cresceram bas-
tante, o que levou o Caia-

do assinar o decreto para 
evitar aglomerações e a 
transmissão do vírus. Em 
Aparecida de Goiânia, a 
prefeitura irá definir como 
o setor de bebidas irá fun-

cionar somente no início 
da próxima semana, já que 
cada cidade pode estabe-
lecer normais locais mais 
flexíveis através de de-
creto municipal. A meta é 

reduzir o número de casos 
nos próximos dias, evitan-
do, assim, o caos na saúde.

O presidente da Acir-
lag,, isenta os proprietá-
rios de estabelecimentos 

que vendem bebidas al-
coólicas. Para ele, o que 
precisa é que as pessoas 
tenham maior consciên-
cia e responsabilidade 
sobre o combate à do-
ença. “Muitas pessoas 
acham que a pandemia já 
acabou com a chegada da 
vacina. Isso não é verda-
de”, lembra. “Festas clan-
destinas, desrespeito ao 
distanciamento e a não 
utilização e máscara de 
proteção são práticas que 
vêm sem tornando co-
mum e que acabam con-
tribuindo para o aumento 
de casos da doença e de 
mortes em Goiás”, disse.

“O Comitê de Enfrenta-
mento à Covid-19 tem tra-
balhando de forma incisiva 
no enfrentamento comba-

te ao coronavírus em Apa-
recida de Goiânia. Sobre a 
presidência do secretário 
de saúde Dr Alessandro 
Magalhães e as pessoas 
que fazem parte do comi-
tê são profissionais sérios, 
comprometidos com essa 
árdua luta de enfren-
tando à Covid-19”, frisou 
Maione, cobrando maior 
consciência e responsa-
bilidade da população. 
“É preciso ter respon-
sabilidade, consciência”, 
afirmou, pedindo que os 
protocolos de segurança 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) devem 
ser respeitados rotinei-
ramente. “Usem máscara, 
álcool em gel e evitam 
aglomerações”, lembra o 
presidente da ACIRLAG.
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criptomoedas
Primeira rede social de investimentos em criptomoedas do mundo, a plataforma brasileira 
Monnos disponibiliza para seus mais de 20 mil usuários o News feed – um agregador de no-
tícias globais sobre criptomoedas. e, nas próximas semanas, disponibilizará o acesso à ações 
de grandes empresas, como Apple, Amazon e Netflix em formato de tokens. o usuário poderá 
comprar frações de cada ação, as chamadas tokenized stocks.

digital
A WeeL, primeira plataforma 100% online de antecipação de recebíveis do Brasil, chegou à mar-
ca de r$ 1 bilhão em créditos concedidos no País e agora planeja sua expansão no segmento de 
serviços financeiros digitais. Criada em 2015, a fintech já facilitou acesso a capital de giro para mais 
de 20 mil empresas brasileiras. Parte relevante deste montante foi concedida nos últimos quatro 
meses, através do programa PEAC-BNDES, criado pelo governo federal para auxiliar pequenas e 
médias empresas durante a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Para 2021, o plano 
da empresa é expandir sua atuação no segmento com uma abordagem baseada no lançamento de 
novos produtos, oferecidos sempre de maneira 100% digital. Após atingir a marca de r$ 1 bilhão em 
operações sob sua tutela, a fintech planeja o lançamento de uma nova plataforma de bank cloud, 
pensada para facilitar o processo de integração aos bancos, ampliando assim o acesso a informa-
ções de crédito coletadas e analisadas pelos algoritmos da WeeL.

ataques cibernéticos
Cerca de 46% das empresas nacionais passaram a atuar em home office, o que contribuiu 
diretamente para a exposição de dados pessoais e empresariais na internet, e, consequente-
mente, para o aumento no número de cibercrimes. em janeiro de 2020, antes da pandemia 
de Covid-19, foram registrados menos de 15 milhões ameaças cibernéticas, enquanto no final 
do ano o número chegou próximo aos 75 milhões. É o que mostra um relatório da Apura 
Cybersecurity Intelligence, uma das líderes mundiais em proteção e prevenção a cibercrimes, 
que traz um balanço dos ataques cibernéticos em 2020 e o que esperar em 2021. durante o 
primeiro semestre de 2020, auge das medidas de isolamento em todo o mundo, houve um 
aumento de quase 50% em incidentes suspeitos de Internet das Coisas (IoT) em residências, 
e boa parte desses problemas poderiam ter sido evitados ou resolvidos.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Realme, que ultrapassou gigantes da indústria para ocupar o 7º lugar 
em termos de participação no mercado global, foi anunciada como a 
marca de crescimento mais rápido no mundo em 2020. A empresa de 
pesquisa Counterpoint anunciou em março, em seu último relatório 
de smartphone no quarto trimestre, que a Realme cresceu 65% (YoY) 
ano após ano, e vendeu 42 milhões de smartphones no ano passado. A 
Realme tem sido destaque na indústria de smartphones, empregando 
um método inovador tanto no aspecto do consumidor quanto no do 
produto para aumentar agressivamente sua participação no mercado. 
A jovem empresa começou o ano vendendo em apenas 35 mercados 
e terminou com aproximadamente 100% de crescimento, totalizando 
61 mercados ativos até o final de 2020. Durante este tempo, expandiu 
sua base de usuários em 250%, de 25 milhões para mais de 50 milhões.

inss

Prova de vida de aposentados 
é suspensa até fevereiro

os aposentados e 
pensionistas do 
Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) 
que não fizeram a prova 
de vida entre março de 
2020 e fevereiro deste 
ano não terão seus bene-
fícios bloqueados.

A Portaria nº 
1.266/2021, publicada 
hoje (20) no Diário Oficial 
da União, prorroga a inter-
rupção do bloqueio de be-
nefícios para as competên-
cias de janeiro e fevereiro, 

ou seja, para pagamentos 
até o fim de março.

A prorrogação vale para 
os beneficiários residentes 
no Brasil e no exterior. De 
acordo com a portaria, a 

rotina e obrigações contra-
tuais estabelecidas entre o 
INSS e a rede bancária que 
paga os benefícios perma-
nece e a comprovação da 
prova de vida deverá ser 

realizada normalmente 
pelos bancos.

Realizada todos os anos, 
a comprovação de vida é 
exigida para a manutenção 
do pagamento do benefício. 

Para isso, o segurado ou al-
gum representante legal ou 
voluntário deve comparecer 
à instituição bancária onde 
saca o benefício. O proce-
dimento, entretanto, deixou 
de ser exigido em março de 
2020, entre as ações para o 
enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus, e 
a medida vem sendo prorro-
gada desde então.

Desde agosto do ano 
passado, o a prova de vida 
também pode ser feita por 
meio do aplicativo Meu 
INSS ou pelo site do órgão 
por beneficiários com mais 
de 80 anos ou com restri-
ções de mobilidade. A com-
provação da dificuldade de 
locomoção exige atestado 
ou declaração médica. Nes-
se caso, todos os documen-
tos são anexados e envia-

dos eletronicamente.

Militares inativos
Também foi publicada 

no Diário Oficial da União 
portaria do Ministério da 
Defesa que também sus-
pende, até 30 de junho, a 
atualização cadastral para 
prova de vida de militares 
inativos, pensionistas de 
militares, militares anistia-
dos políticos e dependen-
tes habilitados. De acordo 
com o texto, nesse caso, o 
bloqueio de pagamentos 
por falta de realização da 
comprovação de vida vol-
tarão a acontecer a partir 
de 1º de julho.

A medida também foi 
adotada em março do ano 
passado em razão da pan-
demia de covid-19 e vem 
sendo prorrogada.

Portaria foi 
publicada ontem 
no Diário Oficial 
da União
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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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Anunciado investimento recorde 
para bolsas do Pró-Atleta

o governador Ro-
naldo Caiado 
anunciou, em sua 

tradicional live de sexta-
-feira, o lançamento do 
Pró-Atleta 2021. O pro-
grama de fomento ao es-
porte de alto rendimento, 
que oferece 600 bolsas, 
pagará 12 parcelas este 

ano, fato inédito desde 
2009, quando o formato 
atual foi adotado. O in-
vestimento anual tam-
bém será o maior até en-
tão, R$ 3 milhões.

“Temos feito um es-
forço, não somente para 
manter os programas, 
mas para aprimorá-los. 

Hoje as pessoas sabem 
onde e como o dinheiro 
público é aplicado”, afir-
ma Caiado, ao relembrar 
em que situação estavam 
os cofres estaduais em 
2019 e os avanços obti-
dos depois que foram im-
plantadas as políticas de 
racionalização de gastos, 

transparência e definição 
de prioridades. 

Para esta nova tempo-
rada do Pró-Atleta, a lista 
dos beneficiários será a 
mesma que foi definida 
para o ano passado, em 
modelo semelhante ao 
adotado pelo governo fe-
deral. A decisão de manter 

a relação dos bolsistas se 
deu em face da interrup-
ção do calendário espor-
tivo, a partir da chegada 
da pandemia de Covid-19 
a Goiás, em março de 
2020. Algumas modalida-
des não tiveram competi-
ções oficiais; outras reto-
maram campeonatos no 
segundo semestre, o que 
não modificou os rankin-
gs de cada esporte. 

Para o secretário de 
Esporte e Lazer de Goi-
ás, Rafael Rahif, a manu-
tenção traz benefícios 
para os desportistas. 
“Tivemos um 2020 mui-
to difícil, em razão da 
Covid-19, com vários 
atletas que ficaram sem 
condições de treinar e 
competir. Com as 12 par-
celas de 2021, o progra-
ma vai dar todo o supor-
te para eles investirem 
na preparação”, ressalta.

Ano olímpico

Rahif ainda destaca que 
o lançamento do progra-
ma em janeiro “vai ser de 
suma importância” para 
os atletas que estão na 
disputa por vagas para as 
Olimpíadas e Paralimpía-
das de Tóquio, como Raiza 
Goulão, do mountain bike, 
e Hélcio Luiz Jaime, do tiro 
com arco. Os eventos serão 
realizados entre julho e 
agosto deste ano.

No vôlei sentado, cinco 
jogadoras goianas par-
ticipam de um training 
camp da seleção brasilei-
ra, em Aracaju (SE): Adria 
Jesus, Jani Freitas, Pâmela 
Pereira, Nurya de Almei-
da e Gabrielle Marchi. As 
quatro primeiras foram 
medalhistas de bronze 
nos Jogos do Rio de Ja-
neiro, em 2016. Todas são 
bolsistas do Pró-Atleta. 

verba destinada para programa, 
em 2021, será de r$ 3 milhões. Pela 
primeira vez, desde 2009, serão pagas 
12 parcelas para 600 atletas de alto 
rendimento, entre eles esportistas 
que buscam vaga nas olimpíadas 
e Paralimpíadas de Tóquio. “Hoje 
as pessoas sabem onde e como o 
dinheiro público é aplicado”, diz Caiado
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