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Goiânia recebe maior volume 
de investimentos desde 2006
Um levantamento da Secretaria Municipal de Finanças mostra que Goiânia recebeu em 2019 o maior volume de 
investimentos desde 2006. A demonstração mostra que aplicação de recursos na cidade alcançou R$ 207,2 milhões. p2
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Goiânia recebe maior volume 
de investimentos desde 2006
Um levantamento 

da Secretaria Mu-
nicipal de Finan-

ças mostra que Goiânia 
recebeu em 2019 o maior 
volume de investimentos 
desde 2006. A demonstra-
ção do cumprimento das 
metas fiscais referente ao 
terceiro quadrimestre do 
ano passado mostra que 
aplicação de recursos na 
cidade alcançou R$ 207,2 
milhões.  Os dados foram 
apresentados pelo prefei-
to Iris Rezende (MDB) em 
prestação de contas aos 
vereadores da Capital nes-
ta segunda-feira, 17.

Ao longo deste ano, a 
prefeitura ainda pretende 
alcançar o recorde históri-
co de mais R$ 1 bilhão em 
investimentos. Volume que 
também é um marco para o 
país em âmbito municipal. A 
maior parte desse dinheiro 
está destinada à infraestru-
tura da cidade. 

Apenas a reconstrução 
de 630 quilômetros de pa-
vimentação asfáltica deve 
consumir R$ 400 milhões 
do total de recursos previs-
tos para este ano. A parcela 
destinada à construção de 
mais três viadutos também 
é significativa, R$ 54,6 mi-
lhões, assim como os re-
cursos que irão custear o 
tramo leste, da Rua 74 até 
a GO-403, da Avenida Leste 
Oeste, R$ 68,2 milhões.

Reprodução
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Movimento 
no Aeroporto 
de Goiânia 
deve crescer 
durante o 
Carnaval 

O movimento no Ae-
roporto Santa Genoveva, 
em Goiânia, deve crescer 
durante o Carnaval deste 
ano. Entre os dias 21 e 27 
de fevereiro, são espe-
rados 54,2 mil viajantes, 
alta de quase 2% em re-
lação ao da folia de 2019, 
que contabilizou 53,1 mil 
pessoas transportadas de 
1º e 7 de março.

De acordo com o supe-
rintendente do terminal, 
Antônio Erivaldo Sales, a 
estimativa leva em conta 
a oferta de assentos das 
empresas aéreas, que 
também orientou um pla-
no de ação para garantir 
fluidez, conforto e segu-
rança a quem vai viajar de 
avião no Carnaval. “Entre 
as medidas, destacam-
-se a intensificação dos 
trabalhos das equipes de 
segurança, manutenção 
e de operações, incluindo 
as de plantão, por meio 
de remanejamento das 
escalas de trabalho. Rea-
lizamos também ajustes 
preventivos em equipa-
mentos como esteiras 
de bagagens, elevadores, 
entre outros”, destacou.

Com capacidade de 
atendimento de 6,3 
milhões de passagei-
ros por ano, o terminal 
goiano recebeu mais de 
3,25 milhões de embar-
ques e desembarques 
em 2019, um cresci-
mento de aproximada-
mente 0,8% em relação 
a 2018, quando foram 
registrados 3,22 mi-
lhões de passageiros.

Operam regularmente 
no terminal quatro com-
panhias aéreas: Azul, 
Gol, Passaredo e Latam. 
As rotas ligam Goiânia 
a destinos como Brasí-
lia (DF), Confins (MG), 
Campo Grande (MS), 
Cuiabá (MT), Rio de Ja-
neiro (Santos Dumont e 
Galeão), Guarulhos (SP), 
São Paulo (Congonhas), 
Campinas (SP), Palmas 
(TO), Salvador (BA), Por-
to Seguro (BA), Recife 
(PE), Ribeirão Preto (SP), 
Uberlândia (MG) e Barra 
do Garças (MT).

3 ficam feridos após veículo 
colidir com poste em Nerópolis

PRF apreende carga de cigarros 
avaliada em R$ 2,5 milhões em Catalão

Três pessoas ficaram fe-
ridas, nesta segunda-feira 
(17/2), após uma camionete 
sair da pista e colidir com um 
poste de iluminação na GO-
080, em Nerópolis.

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros chovia no 

momento do acidente. Duas 
passageiras conscientes, uma 
delas com dor abdominal e 
outra com suspeita de fratura 
no membro inferior, foram le-
vadas para Hospital de Neró-
polis. O motorista, com esco-
riações, recusou transporte.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreende-
ram em Catalão, nesta se-
gunda-feira (17/2), uma 
carga de cigarros contra-
bandeados avaliada em 
cerca de R$ 2,5 milhões.

Os 500 mil maços de 
cigarros contrabande-
ados do Paraguai esta-
vam em uma carreta na 
BR-050 e seriam levados 
para Brasília. O motorista 
do veículo foi preso.

De acordo com a PRF, o 
veículo foi parado em abor-
dagem de rotina e o condu-

tor apresentou notas fiscais de 
cargas de soja e farelo de soja. 
Diante do nervosismo do ho-
mem e após inspeção da carga 
foi constatado que a carga era 

de cigarros contrabandeados. 
O motorista disse aos 

policiais que pegou a carga 
ilegal em Umuarama (PR) e a 
levaria até Brasília (DF).
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Receita paga restituição 
do lote residual do 
IRPF de 2008 a 2019

A Receita Federal paga 
nesta segunda-feira 
(17) o lote residual de 

restituição multiexercício do 
Imposto sobre a Renda Pes-
soa Física (IRPF), referente aos 
exercícios de 2008 a 2019. O 
crédito bancário será feito para 
116.188 contribuintes, soman-
do mais de R$ 297 milhões.

Desse total, R$ 133,467 
milhões serão liberados 
para os contribuintes com 
preferência no recebimen-
to: 2.851 idosos acima de 
80 anos, 14.541 entre 60 e 
79 anos, 1.838 com alguma 
deficiência física, mental ou 
doença grave e 6.052 contri-

buintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Para saber se teve o cré-
dito liberado, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na internet, ou ligar 
para o Receitafone 146.

Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há incon-
sistências de dados identifi-
cadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contri-
buinte pode avaliar as incon-
sistências e fazer a autorre-
gularização, com entrega de 
declaração retificadora.

A Receita disponibiliza 

ainda aplicativo para tablets 
e smartphones, que facilita 
consulta às declarações do IR 
e à situação cadastral no Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF).

Com o aplicativo, é pos-
sível consultar diretamente 
nas bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
por meio da Internet, me-
diante o Formulário Eletrôni-

co - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no e-CAC, no serviço Extrato 
do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
contactar pessoalmente qual-
quer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a Central 
de Atendimento, por meio do 
telefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em conta-
-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer ban-
co. (Agência Brasil)

Marcello Casal

Cristiano Borges e Júnior Guimarães

Toffoli lança em Goiânia 
projeto piloto para 
destravar obras paralisadas

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Dias Toffoli, 
lançou nesta segunda-feira, 
17, em Goiás, o programa 
Destrava, voltado para a re-
tomada de obras paralisadas 
em todo o País. O projeto pi-
loto vai ser iniciado em Goiâ-
nia, com foco em creches. A 
solenidade contou com a pre-
sença do governador do Esta-
do, Ronaldo Caiado (DEM), e 
do procurador geral da Repú-
blica, Augusto Aras.

Segundo Toffoli, o traba-
lho será realizado em duas 
frentes. Uma nacional, com 
destaque para as grandes 
obras que não foram concluí-
das, e outra nos Estados, com 
foco em creches, por serem 
consideradas de baixo custo 
orçamentário, mas com alto 
impacto social. Será criado 
um comitê, seguido por um 
mapeamento detalhado para 
entender as dificuldades dos 
gestores locais e ajudá-los na 
retomada das obras. 

Dias Toffoli declarou que 
uma das ideias é fazer com 
que os processos parem de 
“ficar passeando de um local 
para o outro”, com soluções 
demoradas. De acordo com o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), cerca de 14 mil obras 
estão paradas no Brasil - um 
investimento que ultrapassa 
a marca de R$ 144 bilhões. 
Em Goiás, obras devem ser 
retomadas com R$ 66 mi-
lhões em investimentos. As 
principais razões para as in-
terrupções dos empreendi-
mentos são erros de projeto, 
abandono pela empresa e 
questões técnicas - apenas 
6% das causas estão relacio-
nadas à atuação de Tribunais 
de Contas, Ministério Público 
e Judiciário, de acordo com o 
CNJ.

“O que o Judiciário fará? 
Trará segurança jurídica e 
previsibilidade”, disse To-
ffoli. “Tenho defendido a 
adoção de estratégias para 
destravar as obras públicas 
paradas, protegendo os re-
cursos públicos no exercício 
da atividade econômica.” O 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, pediu o en-
volvimento dos participan-
tes do programa Destrave. 
Ele se mostrou preocupado 
quanto a consequência das 

obras paradas.
“É preciso que o Des-

trava Brasil se efetive e re-
tome desde as creches até 
grandes estruturas, como 
ferrovias, que possam 
promover o desenvolvi-
mento regional”, disse.

Mobilização
O objetivo do Destra-

va é mobilizar diversos 
atores em cada região 
para identificar as obras 
paradas e os motivos das 
paralisações, viabilizando 
assim uma saída para su-
perar o problema. “Essa 
rede de fiscalização irá 
criar um espaço de diálo-
go e de soluções. A meto-
dologia aplicada facilitará 
a obtenção de acordos, 
sem afastar as respon-
sabilidades, que por fim 
poderão ser homologa-
dos pelo Poder Judiciário, 
garantindo segurança ju-
rídica ao gestor público e 
aos executores. Trata-se 
de uma ação integrada 
que tem como objetivo 
possibilitar o atendimento 
adequado aos cidadãos 
brasileiros, em especial, 
às nossas crianças”, disse 
Toffoli ao jornal O Estado 
de S. Paulo.

Os trabalhos no âm-
bito do Destrava serão 
liderados pelo CNJ, em 
parceria com TCU, Con-
selho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) e os 
governos estaduais.

Gestão
O lançamento do pro-

jeto reacendeu a animosi-
dade política em Goiás. O 
governador Ronaldo Caia-
do comemora a iniciativa 
liderada por Toffoli, mas 
responsabiliza a gestão 
tucana de Marconi Perillo, 
que comandou o Estado 
de 2011 a 2018, pelas 
obras paradas.

“São muitas creches, 
rodovias, escolas inaca-
badas - um prejuízo in-
calculável para o cidadão 
brasileiro. O mais grave é 
a situação de Goiás onde 
o governo Marconi Pe-
rillo usou lançamento de 
obras públicas às véspe-
ras das eleições e estão 
inacabadas até hoje”, cri-
ticou Caiado.
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Aviões dos EUA partem do Japão 
com americanos retirados de navio
Dois aviões fretados 

pelos Estados Unidos 
(EUA) partiram do 

Japão nesta segunda-feira 
(17), transportando 328 
americanos que estavam 
no Diamond Princess, navio 
mantido em regime de qua-
rentena perto de Tóquio em 
consequência da dissemina-
ção do novo coronavírus.

No aeroporto de Haneda, 
da capital japonesa, funcio-
nários em traje especial de 
proteção eram vistos colo-
cando bagagens na aeronave 
e escoltando passageiros, 
que haviam sido transpor-
tados até o aeroporto em 
ônibus das Forças de Auto-
defesa do Japão, após o de-
sembarque do navio.

Segundo o Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar, 
até ontem (16) estava confir-
mado o contágio de 355 passa-
geiros e tripulantes do cruzeiro.

Desse total, 18 homens e 
mulheres com idade entre 60 
e 80 anos encontram-se em 
estado grave e mais da meta-
de são mantidos em unidade 

de tratamento intensivo.
Além disso, também seria 

grave o estado de uma pessoa 
com infecção não confirmada.

O ministério planeja sub-
meter a exame todas as pes-
soas ainda a bordo do Dia-
mond Princess e autorizar, a 

partir de quarta-feira (19), o 
desembarque dos que tive-
rem resultado negativo.

Quem receber resultado 

negativo, mas tiver ficado 
em um mesmo quarto com 
alguém infectado terá de 
permanecer a bordo por 

mais duas semanas após a 
saída do quarto do indiví-
duo com resultado positivo. 
(Agência Brasil)

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Edson Freitas

Paredes do Hugol recebem 
poemas, composições e 
pinturas de artistas goianos

As paredes do Hospital 
Estadual de Urgências da 
Região Noroeste de Goiânia 
Governador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol) recebe-
ram poemas, microcontos, 
composições e pinturas, de 
acadêmicos da Academia 
Goiana de Letras (AGL) e de 
outros poetas goianos, além 
dos artistas plásticos da As-
sociação Goiana de Artes 
Visuais (Agav) e de artistas 
convidados. A inauguração 
do projeto Poesia em Tela, 
ação de humanização vol-
tada à ambiência hospitalar 
será nesta terça-feira (18/2).

“O ambiente hospitalar 
possui fatores geradores 
de ansiedade inerentes às 
atividades ali realizadas, 
e as pessoas que necessi-
tam de seus cuidados, em 
especial nas unidades de 
emergência, encontram-
-se em estado de angústia. 
Vários estudos refletem a 
importância da ambiência 
no gerenciamento dessas 
emoções. Esperamos que, 
ao contemplar as obras, 
tanto colaboradores quan-
to pacientes e acompa-
nhantes vivenciem uma 
experiência que potencia-
lize sentimentos positivos 
e traga-lhes paz, conforto 
e tranquilidade”, ressaltou 
Dagoberto Miranda, ge-
rente Multiprofissional da 
unidade e presidente da 

Comissão de Humanização.
O projeto é uma iniciativa 

da diretoria-geral e implemen-
tado pela Comissão de Huma-
nização do Hugol, em parceria 
com a organizadora do projeto, 
Lêda Selma, e apoio do presi-
dente da Agav, Valdir Ferreira.

É financiado por meio de 
doações e tem como objetivo 
intervir na ambiência hospi-
talar de forma a proporcionar 
espaços de relações interpes-
soais que promovam atenção 
acolhedora, utilizando a arte 
como meio de expressão das 
sensações humanas. Após a 
cerimônia de inauguração, no 
auditório da unidade, os par-
ticipantes poderão realizar um 
tour guiado pelos corredores 
do hospital para apreciar as 
pinturas e os poemas.

De acordo com o diretor-
-geral do Hugol, Hélio Poncia-
no Trevenzol, cada espaço foi 
cuidadosamente selecionado, 
alinhando também, com os ar-
tistas, o estilo da obra que seria 
implementada, para contribuir 
diretamente no acolhimento 
de cada usuário do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“A arte é a forma mais 
sublime de transmutar sen-
timentos. Esperamos que as 
sensações vivenciadas no hos-
pital possam ter uma memória 
afetiva positiva, mesmo com 
as adversidades que a vida in-
terpõe aos que são assistidos 
aqui”, explica Trevenzol.

Banda Two Wolves 
lança novo single nas 
plataformas digitais

Após o single/clipe 
Written, lançado 
em janeiro, o Two 

Wolves apresenta um novo 
trabalho. I’m Not Enough, 
Shut the F** Up (Eu Não 
Sou o Suficiente, Cale a P** 
da Boca) é o título da nova 
música da banda goiana. A 
música traz de forma sutil 
o retrato de um artista nos 
anos “vinte vinte”.

Em um momento no qual 
nada é o bastante e tudo é 
efêmero, fazer arte é desper-

diçar o tempo das pessoas. 
Por isso, a canção é estrutu-
rada em apenas uma estrofe 
e um refrão e tem a duração 
de 2 minutos. “Assim, quem 
sabe, alguém possa ouvir a 
música inteira”, brinca o vo-
calista Lineker Lancellote.

O novo single também 
chega acompanhado de um 
novo videoclipe, produzido e 
dirigido pela própria banda. 
O vídeo mostra uma desa-
nimada banda cantando e 
tocando em um parque de 

diversões, onde, apesar das 
centenas de pessoas, nenhu-
ma atenção é conquistada. 
Com seus paletós fora de 
corte e uma frustração evi-
dente, a banda apresenta 
sua insignificância em um 
ambiente de diversão.

Formada em Senador 
Canedo, cidade vizinha de 
Goiânia, em 2011, a Two 
Wolves é um dos nomes do 
indie nacional na atualidade 
e tem apostado com frequ-
ência no lançamento de sin-

gles e clipes nas plataformas 
digitais. Alguns clipes da 
banda já alcançaram mar-
cas impressionantes como 
Wasting Time, com mais de 
40 mil visualizações, Will 
You Be There To, com mais 
de 31 mil, The Wander, com 
mais de 26 mil, e Sold Soul, 
com mais de 23 mil. I’m Not 
Enough, Shut the F** Up já 
é o segundo clipe lançado 
pela banda este ano e nos 
próximos meses devem sair 
mais novidades.

Reprodução


