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Prefeitura busca manter ICMS Ecológico
A Prefeitura de Itumbiara,
por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente
(AMMAI), vem trabalhando
para manter o direito ao
ICMS Ecológico. A cidade
recebe o benefício desde
2014, quando apresentou os
critérios ambientais exigidos
de acordo com a lei complementar nº 90, que estabelece
que 5% do ICMS dos municípios devem ser distribuídos
aos que adotaram medidas
ambientais e de conservação
do meio ambiente, ações de
gerenciamento de resíduos
sólidos e de educação
ambiental.
Em Goiás, os municípios
devem ter em seu território
uma Unidade de Conservação
registrada no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), possuir mananciais de abastecimento público de municípios
confrontantes, além de identificação das edificações irregulares, comprovação das medidas adotadas para sua adequação às normas de uso e
ocupação do solo; elaboração
de legislação sobre a política
municipal de meio ambiente,

incluindo a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Fundo Municipal do
Meio Ambiente.
É importante informar ainda que, os critérios ambientais
de cada município goiano,
para fins do ICMS Ecológico,
são reavaliados pela SECIMA
(órgão ambiental estadual),
por meio de questionário, respondido anualmente. A
AMMAI informa que vem ao
longo desse tempo, cumprindo rigorosamente as exigências e está devidamente regularizada para continuar recebendo o benefício. O ICMS Ecológico é um dos itens que compõem o Índice de Participação
dos Municípios (IPM) fixado
anualmente pelo Coíndice. O
índice é aprovado antecipadamente para vigorar no ano seguinte.
Durante a Semana Nacional do Meio Ambiente a Prefeitura de Itumbiara e a
AMMAI divulgam as várias
atividades realizadas pela
agência em prol do ambiente.
E no domingo (5), a partir das
8h, realiza uma caminhada
ecológica pela Beira Rio, com
concentração na ULBRA.

Representantes do Fórum Empresarial, MP, Câmara, PM e Judiciário durante a reunião

Segurança Pública em pauta
Em reunião na sede administrativa da CDL, integrantes do
Fórum Empresarial, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário e Câmara Municipal trataram sobre ações efetivas
em prol da segurança pública em Itumbiara. Foi anunciado
a cessão de uso do prédio do antigo Ambulatório na Vila
de Furnas, que vai abrigar as regionais da Polícia Civil e
Militar. O local deve ser transformado num Centro Integrado de Segurança, anexando vários órgãos e atendimento
da população.
O sistema de monitoramento com câmeras, uma bandeira

do Fórum de Desenvolvimento, em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada, Prefeitura, Câmara, Judiciário,
MP e órgãos de segurança, deve ser apresentado numa
audiência pública com a presença do secretário de Segurança Pública José Eliton. O diretor do Fórum, juiz de direito Roberto Neiva, tem empenhado na implantação deste projeto, buscando soluções viáveis e recursos para o
empreendimento, que seguramente irá impactar a segurança em Itumbiara, reduzindo os crimes contra o patrimônio
e violência.
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ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Oliveira Rodrigues e Paula Ltda-ME, com sede
na Rua Rui de Almeida N° 500, Bairro Centro, CEP:
75503-090, em Itumbiara-GO, inscrita no CNPJ
06.244.361/0001-60, convoca o funcionário Dhieferson
Conde Tosta, CTPS 2837251-002, a comparecer em
sua sede no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas)
sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às
penalidades previstas no art. 482 da CLT, tendo em vista
que o mesmo está ausente desde o dia 20/04/2016.

APARTAMENTO NA
GETÚLIO VARGAS
Aluga apartamento Edifício Izabel de
140 metros quadrados localizado
Rua Anita Garibaldi esquina com Rua
Getulio Vargas próximo a Av. Beira
Rio - Valor R$ 1.400,00.
Contato: (64)3431-3939 / (64)99437114.

PROCURA-SE
Atende pelo nome de Princesa.
Desapareceu no dia 28 de maio, à
noite, nas imediações do NABS (antiga OSEGO), no Bairro Jardim América. Quem a encontrar favor ligar
(64) 99293-8203 ou 3433-1490.

OPORTUNIDADE ÚNICA
Vende-se ou troca-se ÁGIO de
lote de esquina no Residencial
Beira Rio, com ótimo preço e
localização. Aceitamos carro
no negócio.
(64) 9222-6456 (Claro) e
(64) 8153-1620 (Tim)

ALUGA-SE CASA
Alugo casa com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço,
garagem, toda na cerâmica e forrada.
Tratar (64) 99966-4833

EXCELENTE NEGÓCIO

FILHOTES CHOW CHOW
Vendo filhotes de cachorro Chow Chow (macho e fêmea). Interessados tratar com Mirluce (34) 99769-7747.

Vendo veículo HB 20, 2014/15,
completo (ar, banco de couro,
etc), cor prata, 1.0, apenas 15
mil Km rodado. Tratar (64)
9269-4889 ou (64) 9238-4546

ALUGA-SE APARTAMENTO
EDIFÍCIO ENSEADA
Alugo apartamento no Edifício Enseada com 02 quartos com armário, sala, cozinha com armário,
duas vagas na garagem e área de
lazer com piscina.
Tratar com Vera (64) 99966-4626 ou
98113-3609.

ALUGO CASA
RESIDENCIAL
Contendo garagem para 04 carros,
sala, copa, cozinha c/ armários sob
pia, toda na cerâmica, teto em laje
e acabamento em gesso, área de
serviço completa, 03 quartos sendo
01 suíte com armários embutidos,
banheiro social completo, quintal
todo no contra piso, com canteiro
margeando os muros, cômodos
extra ao fundo. Bem localizada,
próximo a Av. Beira Rio e Ulbra, Rua
Mineiros n°139. Contato: (64) 99990678 ctbc (64) 9207-6180 claro e
(64) 8119-6789 tim

FIAT LINEA
Vendo Fiat LINEA 1.8, LX,
Dualogic, 2010/2011, cor prata.
Contato (64) 9294-6850.

CASA DOM BOSCO
Vendo casa no Bairro Dom
Bosco, próximo ao Fórum e
Procon, com 2 quartos sendo
1 suíte, cozinha, sala, banheiro social e dispensa. Varanda na frente e no fundo. Forro
de laje e cerâmica. Garagem
para 5 carros. Tratar (64)
9663-8510 ou 9663-1894.

SCANIA 124-380
Vendo ou troco por imóvel, carro ou
caminhonete Scania 124-380, Ano
2008/2009, cor branca, todo equipado e conservado. Único dono. Tratar 3431-3360/ 9966-6886.

Ponto Comercial
na Afonso Pena
Medindo 250 m2, localizado na
Av. Afonso Pena nº 823, em
frente a Chevrocar. Contato:
(64) 9966-6041 Ronilson.

MINI CHÁCARA ÀS MARGENS DO RIO PARANAÍBA
Vendo terreno mini chácara com 1.000 m² (20X50) no Recanto do Paranaíba III, a 200 metros do Rio Paranaíba. Cercado,
com água encanada (poço artesiano), energia elétrica (pronto para padrão individual) e alguns coqueiros. Acesso ao
Rio em rampa comunitária. Escriturado e registrado. Tratar 9204-3873 e 9966-4020.
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NILSON FREIRE- Casamento, Embates e Arranjos
Políticos em Goiás, uma abordagem das relações de poder

IPVA- Mais de 3,3 mil veículos foram abordados em operações de fiscalização da Sefaz e PM para cobrança de IPVA
atrasado no mês passado. O Estado arrecadou R$ 5,2 milhões com IPVA recolhido nas blitzes em todo Estado.

Casa nova
Câmara Municipal vai inaugurar na próxima
segunda-feira, 06, a reforma e ampliação do
prédio do Legislativo, com novos gabinetes
para os vereadores. O prefeito Chico Balla
(PTB) confirmou presença.

Prestação de contas

Secretário de Finanças Gilson Teixeira comanda na próxima terça, dia 07, audiência pública para demonstração e avaliação das metas
fiscais do primeiro quadrimestre de 2016.

Relatórios

A audiência acontecerá às 10h, na Câmara
Municipal, e o município vai apresentar dados
relativos a receita, despesa, operações de crédito, recursos em caixa, aplicação na saúde
e educação e execução orçamentária dos
meses de janeiro a abril.

Buriti Alegre

Depois de revelar os números em Panamá, o
Instituto DADOSFOLHA vai realizar pesquisa
em Buriti Alegre. O levantamento foi registrado ontem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
e será divulgado na semana que vem.

Na capital

Em Goiânia, as pesquisas indicam que a disputa pela Prefeitura deve ficar entre o ex-prefeito Iris Rezende (PMDB), o deputado federal
Delegado Waldir (PR) e a deputada estadual
Adriana Accorsi (PT).

Estacionamento

A falta de vagas para estacionar é o grande
gargalo da nova sede do Vapt Vupt na Rua
Paulo Abari. Não há vagas é a rua é estreita.
Os usuários estão utilizando do estacionamento no Supermercado Bretas. O transporte
coletivo não passa no local.

na perspectiva de gênero, é o nome do novo livro do escritor
Nilson Freire, que será lançado na próxima semana.

Valdir e Juvelídio selam acordo
para disputa em Água Limpa
Uma grande união política foi selada em
Água Limpa pelos exprefeitos Valdir Inácio
do Prado (PP) e
Juvelídio Rabelo Dias
(PMDB), dois gestores
com grande experiência e muitas realizações no município. Valdir foi prefeito da cidade por três vezes
(1993/1996) e depois
no período (2005/
2012). Juvelídio administrou Água Limpa
Valdir Inácio e Juvelídio Rabelo: união por Água Limpa
entre 1997 a 2004,
com dois mandatos consecutivos.
Com respaldo da maioria dos vereadores, dos principais partidos e lideranças de
Água Limpa e apoio popular, os dois políticos que estiveram em campos opostos
nas últimas décadas, uniram forças para resgatar a administração em Água Limpa, pois o atual prefeito Sebastião David “Coxeta” (PSDB) faz uma gestão reprovada pela grande maioria da população, pois não cumpriu as promessas de campanha, deixando serviços essenciais precários e com poucas intervenções em
obras. A união de Valdir e Juvelídio foi aprovada pela população. O ex-prefeito
deixou o PSDB e filiou no PP, com apoio de várias lideranças em nível regional e
estadual. O candidato do grupo será definido em breve, através de pesquisa de
intenção de votos e quem estiver melhor posicionado será o cabeça de chapa e o
outro será candidato a vice-prefeito.

Aparecida
Governador Marconi Perillo (PSDB) participa
hoje da 44ª edição do programa Governo Junto de Você, executado pela Secretaria de
Governo em Aparecida.

Maio gordo

Estado efetuou na terça-feira o quinto repasse de ICMS do mês de maio, com distribuição de quase R$ 70 milhões para as 246 Prefeituras. No acumulado do mês, os repassses totalizaram R$ 286,7 milhões, crescimento
de 40% em relação a abril.

Bilhão

De janeiro a abril o Estado distribuiu R$ 1,162
bilhão de ICMS para as Prefeituras, contra R$
994 milhões no mesmo período do ano passado. O crescimento, até agora, foi de 17%
na arrecadação do imposto.

Escolar

Outra boa notícia é que a Secretaria da Educação vai efetuar, até sexta-feira, o pagamento de abril do transporte escolar para as Prefeituras. O valor do crédito supera R$ 7,5 milhões.

Em campo

Marconi e o secretário de Segurança Pública
José Eliton (PSDB) começam neste fim de
semana a fazer visitas no interior do Estado
para fortalecer a base nas eleições municipais. Vão passar por Posse e Goianésia.

Trio

Em Araporã, parece inevitável a disputa com
três grupos: o prefeito Ronaldo Sandre (que
trocou o PT pelo PRB), o ex-prefeito Valdir
Inácio (PMDB) e a ex-vereadora Renata Borges (PP).

Festeiros

Prefeitura e AMMAI reativam produção
de mudas no Viveiro Municipal
A Prefeitura de Itumbiara e a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMAI) mantêm ativo o
Viveiro Municipal da cidade, que fica no Estádio Goiazinho. O local passou por melhorias
no início desse ano e atualmente está trabalhando com 4 mil mudas de espécies nativas e
urbanas. A bióloga e diretora da AMMAI, Tatiane Goulart informa que esta capacidade vai
aumentando de acordo com o início do período de disponibilidade das sementes. Ela ressalta
ainda que viveiro tem possibilidade real de produzir 12 mil mudas. Toda a população tem
acesso e pode solicitar mudas no próprio local. Os servidores podem auxiliar o cidadão
sobre a maneira e local adequados para o plantio das mudas. Tatiane alerta ainda que,
qualquer poda ou extirpação de árvores em logradouros públicos deve ser solicitada à AMMAI.

Casais Francisco Gomes (Eletro Luminar/
Brascon)/Tatiane e Carlos César/Flaviane são
festeiros da Folia de Santos Reis. A chegada
será no dia 11 de junho, a partir das 16h, na
Fazenda Texas Rancho, na estrada antiga de
Buriti Alegre (entrada pela Cerâmica Souza).

Sarau Cultural

Câmpus Itumbiara da UEG realiza no próximo
dia 16 de junho o Sarau Cultural “Arraiá Universitário”. O evento acontecerá na quadra
poliesportiva com comidas típicas, música e
dança, quadrilha dos cursos e correio elegante. A partir das 19h.

VALGMAR JUNIOR
CORRETOR DE SEGUROS

Valgmar Junior – Corretor de Seguros Divulga Informação:

“Seguro de pessoas continuará a alavancar crescimento do mercado”
A crise econômica atingiu
seu ápice neste ano, mas o setor de seguros vem crescendo
menos desde 2013. No ano passado, o setor (excluindo saúde)
cresceu 10%, patamar abaixo
dos 17% registrados no período
de 2010 a 2013, quando os planos VGBL aumentaram 21%.
Para este ano, a previsão da
agência Fitch Rating é que o setor de seguros cresça 8,5%, índice próximo ao projetado para
a inflação. Recentemente, a
agência rebaixou a nota de crédito do país, pela segunda vez
em seis meses.
Para EsinCelasun, diretora
de Instituições Financeiras e Seguros da Fitch, os números de
desempenho do setor de seguros nos últimos anos derrubam
a tese de que o mercado demorou a entrar a crise. “ A
desaceleração de crescimento
começou em 2013 e continuou
em 2014 e 2015”, diz. Entretan-

to, ela ressalta que é preciso analisar o desempenho dos segmentos,
já que alguns se mostraram mais
resilientes à crise, como é o caso
dos planos VGBL e PGBL e também do ramo saúde.
“Nos últimos dois anos, os
produtos VGBL e PGBL impulsionaram o crescimento do setor de
seguros e continuarão a impulsionar. Já o seguro saúde, apesar da
perda de beneficiários, permanece no topo da lista de prioridades
da população”, diz. Apesar da
resiliência, o ramo de pessoas não
está blindado contra os efeitos da
crise, principalmente se houver piora do cenário, com o prolongamento da recessão e dos problemas
econômicos, como desemprego e
inflação. Os dados do primeiro trimestre do ano, divulgados pela
Susep, confirmam que o VGBL contribuiu para melhorar o desempenho do setor no período, mas que
também sofreu o impacto da crise.
Nos últimos três meses, o VGBL

cresceu 7,7%, com a captação
de R$ 19,830 bilhões, contra os
R$ 18,403 bilhões arrecadados
de janeiro a março de 2015, período em que o produto cresceu
49,4%, em comparação com os
três primeiros meses de 2014.
Retomada do crescimento - Em seu estudo “Panorama de Seguros no Brasil”, publicado recentemente, a Fitch
observa que a tendência de alta
da alavancagem operacional do
setor (prêmios ganhos líquidos /
patrimônio líquido) continuou em
2015, embora tenha variado significativamente entre as empresas. Para a agência, o acentuado aumento da alavancagem registrado desde 2010 não ameaça a solvência do setor, pois resulta basicamente do aumento
das provisões técnicas para
produtos de previdência, que não
expõem as seguradoras a risco
de investimento por não garantirem retornos mínimos.

Fonte: Clube Vida em Seguro - CVG-SP – Autora Márcia Alves – Em http://www.seguronoticias.com/seguro-de-pessoas-continuaraa-alavancar-crescimento-do-mercado

ROSA TAVARES CORRETORA DE SEGUROS
O SEGURO MAIS SEGURO
Rua Paranaíba, nº 66, Galeria Afife Prata Centro, Itumbiara – GO.(64) 3431 5900.

FALE COM VALGMAR JUNIOR - 8139-5600

Comida Caseira
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