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n Sem alarde, o deputado estadual 
henrique Arantes, do MdB, passou 
a frequentar o Palácio das esme-
raldas já como membro da base 
de apoio ao governador Ronaldo 
Caiado na Assembleia. Trabalho do 
presidente Lissauer Vieira. 

n Do vaivém sobre a eleição da 
nova Comissão Executiva do 
MDB, com Daniel Vilela por mais 
dois anos na presidência, ficou 
uma informação muito negativa 
para o partido: só há diretórios 
formados em 31 municípios. 

n o senador Vanderlan Cardoso 
repete quase todo dia que, em 
2022, vai cumprir a palavra de 
apoiar a reeleição do governador 
Ronaldo Caiado e avisa que, da 
parte dele, dessa vez não haverá 
reviravoltas de última hora. 

n A aposta de Jânio Darrot no 
Patriota deu errado. O diretório 
nacional vive uma verdadeira 
bagunça interna, espantando o 
presidente Jair Bolsonaro, que 
dificilmente irá se filiar e cor-
rer riscos em um saco de gatos 
como esse.

n Aliás, contar com uma vinculação 
com o presidente para ganhar vo-
tos, depois da pesquisa do IPeC que 
o apontou com apenas 23º contra 
40% de Lula, é caminho para a der-
rota. deu certo em 2018, quando 
Bolsonaro era novidade. 

n A votação que consagrou Da-
niel Vilela no comando do MDB 
por mais 2 anos, na tarde de sex-
ta, 2, foi um desgastante para o 
prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha. Ele compareceu, mas 
não deu a impressão de estar à 
vontade.

n o ex-ministro henrique Meirel-
les espalha que recebeu alguma 
sinalização positiva para a sua can-
didatura ao Senado na conversa 
com o governador Ronaldo Caiado. 
Será mesmo? o próprio Caiado não 
falou um “a” sobre o assunto, até 
hoje.

n Em maio de 2020, início da 
pandemia, a taxa de desemprego 
nos EUA era de 13,3%, mas hoje 
caiu para 5,8%. A brasileira, de 
12,6% em março de 2020, está 
hoje em 14,8% e subindo. Ne-
nhum presidente se reelege com 
uma estatística dessas. 

n um dos motivos das especula-
ções sobre a saída de Talles Barreto 
do PSdB é a sua extensa base de 
prefeitos, mais de 30, quase todos 
ansiosos por uma aproximação 
administrativa mais estreita com o 
governador Ronaldo Caiado. 

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

Em mais um lance de eficiência jornalística muito acima da média da impren-
sa em Goiás, o Jornal Opção entrevistou o ex-ministro e atual secretário de 
Fazenda de São Paulo Henrique Meirelles, hoje pretendente a uma cadeira 
no Senado Federal pelo Estado com o qual nunca teve, não tem e jamais terá 
qualquer identidade - mesmo porque é alguém que se considera superior-
mente credenciado para a política nacional, muito acima das questões meno-
res da terra onde nasceu. Banqueiro que nunca foi dono de banco, Henrique 
Meirelles desceu de paraquedas na política goiana, comprando um mandato 
de deputado federal em 2002, que não exerceu por um único e miserável 
dia, atraído para presidir o Banco Central pelo então presidente Lula. Aliás, 
agora inventou, conforme o preview da entrevista ao Jornal Opção, que “mui-
tos goianos saíram da pobreza naquele período em que eu estava no Banco 
Central. Tudo isso me posiciona bastante bem”, disse. E ainda relembrou, sem 
nada citar especificamente, “tudo aquilo que fizemos pelo Estado no Banco 
Central e no Ministério da Fazenda”, que ninguém sabe o que é. Mas é uma 
falácia (falácia, leitoras e leitores, é a alternativa educada para “mentira”). No 
Banco Central, ele ignorou Goiás e se pautou por uma condução técnica, aliás 
corretamente tendo em vista as finalidades do cargo. Só que nem uma mão-

zinha ele deu para destinar recursos para o Estado ou ajudar qualquer um dos seus 246 municípios. Se houve 
“goianos que saíram da pobreza naquele período”, isso se deve aos programas de aumento de renda do presi-
dente Lula, contrariando as teses do PSDB, partido de Meirelles, de que reajustes salariais provocariam aumen-
to do consumo e levariam a uma escalada inflacionária. Lula foi pródigo em aumentos do salário mínimo, sem 
medo do seu efeito cascata, que... não provocaram inflação. Meirelles, se tivesse sido ouvido pelo presidente 
petista, teria sido contra, seguindo a cartilha liberal que professa. Fora isso, é um mistificador arrogante. Quer 
dizer: os “goianos que saíram da pobreza naquele período” teriam continuado na miséria no que dependesse do 
presidente do Banco Central, felizmente atropelado por Lula. Excluindo-se abundância de dinheiro para gastar 
na campanha para o Senado, que é o que de pior existe na política, não há nada que justifique a entrega a ele 
de um mandato tão importante como o de senador. Até Luiz do Carmo, na sua insignificância, é melhor.

tEto DE GaStoS: MaiS UMa DESMoRaliZaÇÃo paRa o pSDB EM GoiÁS
Ficou duplamente ruim para o PSdB, que fechou questão contra a PeC do Teto de Gastos pela Assembleia, 1) a aprovação da matéria com o voto 
do deputado tucano Talles Barreto e 2) a contradição evidenciada na lembrança de que, em 2017, o então governador Marconi Perillo também 
aprovou o seu Teto de Gastos. esse argumento, aliás, foi usado por Talles para justificar o seu voto (e também pelo deputado Lucas Calil, do PSdB, 
porém marconista ou, melhor dizendo, “jaymista”, já que é ligadíssimo ao ex-presidente da ex-Agetop jayme Rincón). de qualquer forma, foram 
coerentes: votaram uma vez a favor, votaram de novo. 

“SER MaiS MaGUito” É a cHaVE QUE aBRE aS poRtaS Do FUtURo paRa DaNiEl VilEla
daniel Vilela está cumprindo à risca a promessa de “ser mais Maguito e menos daniel”, metáfora que criou para simbolizar o seu amadurecimento 
pessoal e político e sinalizar que não vai mais cometer (ou pelo menos tentar não cometer) os erros terríveis que marcam a sua carreira, o principal 
dos quais foi a expulsão dos prefeitos emedebistas que apoiaram a eleição de Ronaldo Caiado em 2018, sob a liderança de Adib elias, de Catalão. 
o estabelecimento do consenso na renovação da Comissão executiva do MdB, depois do acordo que fez com o trêfego Paulo Cézar Martins, é 
mais uma comprovação dessa nova tendência – que, na verdade, é uma estratégia inteligente para abrir caminho para uma composição com deM, 
conquistar a vaga de vice na chapa da reeleição de Caiado e criar condições para chegar, ele próprio, ao governo do estado logo em 2026. “Ser mais 
Maguito”, portanto, é a chave que escancara as portas de um futuro brilhante para daniel Vilela – que já começou a aparecer no horizonte com os 
eventos em Aruanã, onde ele e o governador rasgaram elogios mútuos.

RoGÉRio cRUZ NÃo tEM Foco E EStÁ pERDiDo EM UM VaREJÃo DE pEQUENaS REaliZaÇÕES
É muito difícil para um prefeito que não foi eleito conquistar a legitimidade política e convencer a sociedade de que pode 
ser um gestor adequado e capacitado a ser aprovado a posteriori. É o caso de Rogério Cruz, que, nos seus primeiros seis 
meses, resolver investir em varejão de pequenas realizações, sem conseguir encontrar um foco para o mandato que 
ganhou de presente do destino. ele, pelo menos, conseguiu superar a fase das crises diárias e da repetição de equívocos, 
mas persiste a imagem de improviso e da falta de foco, com uma equipe de secretários muito abaixo das expectativas 
e necessidades de Goiânia – o que é provado pela falta de gerência que levou à paralisação das obras deixadas por Iris 
Rezende e à certeza de que nenhuma será inaugurada neste ano. Na verdade, existe um vácuo de poder cada vez maior 
no Paço Municipal, que o prefeito esperneia para preencher, até hoje sem encontrar um caminho seguro.

lÁZaRo BaRBoSa coMpRoVa QUE ViDa DE BaNDiDo NÃo É opÇÃo EM GoiÁS
Gostem ou não as leitoras e os leitores, a repressão policial hoje é duríssima em Goiás, atestada pelo elevado número de mortes de bandidos em 
confrontos policiais, mais de 800 no ano passado, comprovando que caminhar à margem da lei é uma opção de vida arriscada no estado desde 
que o governador Ronaldo Caiado assumiu. o exemplo mais recente é a operação policial que caçou Lázaro Barbosa, com 100% de eficiência. Pa-
cientemente, o secretário de Segurança Rodney Miranda cansou-se de explicar que a estratégia adotada era a de cerco, com o objetivo de minar a 
capacidade de resistência do procurado e, principalmente, garantindo que fizesse novas vítimas, inclusive entre as forças policiais, o que é mais do 
que legítimo. Provavelmente, para que cada passo fosse dado com a certeza de evitar riscos, é que o desfecho demorou três semanas, mas acabou 
chegando inexoravelmente diante do meticuloso aperto que foi sendo aplicado à busca. Quem criticou Caiado, vendo no episódio, enquanto Láza-
ro Barbosa não era neutralizado, o fracasso da política de segurança pública em Goiás, como escreveu uma jornalista renomada, quebrou a cara. 

MEiREllES NÃo tEM SERViÇoS pREStaDoS a GoiÁS 
E atÉ atRapalHaRia, SE tiVESSE a opoRtUNiDaDE
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tecnologia

“Saímos da era analógica para a digital”, 
diz Caiado ao lançar guias eletrônicas

com o compromisso 
de melhorar a vida do 
produtor rural goia-

no, o governador Ronaldo 
Caiado lançou, nesta terça-
-feira (06/07), a integração 
da Guia de Trânsito Ani-
mal (GTA) e a Nota Fiscal 
Avulsa Eletrônica (NFA-e). 
A emissão conjunta dos 
documentos atende a 
uma demanda antiga dos 
pecuaristas, além de re-
presentar um marco tec-
nológico. “Saímos da era 
analógica para a digital”, 
assegurou o governador.

A mudança impacta di-
retamente cerca de 62,5 
mil produtores rurais que 
estão cadastrados na Secre-
taria da Economia de Goiás. 
Com a integração, a GTA e a 
NFA-e permanecem em do-
cumentos físicos separados, 
mas deverão ser emitidas 
em conjunto. A expectativa 
do Estado é facilitar a mo-
vimentação e a comerciali-
zação regular de gado, bem 

como de asininos, caprinos, 
equinos, muares, ovinos e 
suínos. As certidões são in-
dispensáveis para o trans-
porte de animais.

Durante a apresentação 
do novo formato de emis-
são das declarações, que 
ocorreu na sede da Federa-
ção da Agricultura e Pecuá-
ria de Goiás (Faeg), Caiado 
destacou que o sistema está 
no ar desde 28 de junho. É 
mais um benefício que o 
governo entrega em pleno 
funcionamento. “Meu esta-
do de espírito é buscar so-
luções para uma classe que 
sempre tive orgulho de de-
fender, porque o agro nunca 
nos decepcionou”, disse.

Antes, os documentos 
fiscal e sanitário podiam ser 
emitidos no mesmo lugar, 
porém, sem obrigatorieda-
de da publicação conjunta. 
Com isso, muitos contribuin-
tes esqueciam de emitir e 
eram multados, por serem 
obrigatórios. “Agora não se 

emite guia sem a nota fiscal, 
e vice-versa. Os produtores 
ganham muito com essa 
integração”, afirmou o presi-
dente da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agro-
defesa), José Essado Neto.

Com o novo sistema, 
além da redução no índice 
de multas, a Secretaria de 
Estado da Economia quer 
agilizar o tempo de aten-
dimento dos criadores de 
animais. “Nosso objetivo é 
evitar que o produtor ve-
nha a ser penalizado des-
necessariamente”, frisou a 
titular da pasta, Cristiane 
Schmidt. “Então, governa-
dor, parabéns não só por 
ter resolvido definitiva-
mente um problema do 
passado, mas pelo legado 
lançado hoje”, pontuou.

Mesmo para operações 
em que o produtor não 

paga Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), a nota fis-
cal é obrigatória. Segundo 
a Secretaria de Estado da 
Economia, além da NFA-e 
e da GTA, o novo sistema 
permite aos pecuaristas 
a emissão eletrônica do 
Termo de Transferência 
Animal (TTA).

A iniciativa foi comemo-
rada pelo setor produtivo. 
“É um passo extremamen-
te importante e que bene-
ficia os criadores de Goiás. 
No passado, nós tivemos 
vários problemas com a 
emissão dessas declara-
ções e isso trouxe transtor-
no para a pecuária goiana”, 
avaliou o presidente da 
Faeg e deputado federal, 
José Mário Schreiner.

O secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, disse que a 
junção é uma importante 
medida que ajudará a agi-
lizar processos e facilitará 
a rotina do produtor rural. 
“Isso permite ganho de 
tempo, sem deixar de lado 
o trabalho de fiscalização. 
É um benefício para a pro-
dução pecuária no Estado, 
com conquistas dentro e 
fora da porteira”, explicou. 
Segundo ele, “o trabalho 
do governador Ronaldo 
Caiado faz toda diferença”.

A agregação do serviço 
foi possível após várias 
reuniões realizadas, desde 
o ano passado, junto ao 
setor produtivo, parlamen-
tares e com a Agrodefesa. 
“Em consenso, chegamos 
a essa solução tecnológica 
e desburocratizada”, res-
saltou o subsecretário da 

Receita Estadual, Aubirlan 
Borges Vitoi. Ele classificou 
o lançamento como um 
“marco histórico” que põe 
fim a uma demanda que já 
dura pelo menos 25 anos.

“Depois de muita luta, 
de anos e até de décadas, 
o produtor goiano tem a 
demanda atendida. Isso 
vai economizar e muito 
para o Estado, porque é 
a reunião de duas secre-
tarias em um único local”, 
completou o deputado 
estadual Amauri Ribeiro.

Com o novo sistema, o 
produtor rural deve aces-
sar o site www.economia.
go.gov.br e clicar no banner 
da Integração GTA e NFA-e. 
Lá, o contribuinte terá aces-
so ao Sistema de Defesa 
Agropecuária de Goiás (Si-
dago), da Agrodefesa, para 
emissão das declarações.

Solução tecnológica desburocratizada 
atende demanda antiga de 
produtores rurais goianos e gera 
agilidade no atendimento. Iniciativa 
beneficia mais de 62 mil criadores de 
animais no estado. “Meu estado de 
espírito é buscar soluções para uma 
classe que sempre tive orgulho de 
defender”, assegura governador 
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Ronaldo Caiado durante o lançamento da integração da Guia de Trânsito Animal (GTA) e da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e), durante 
solenidade na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg): iniciativa histórica põe fim a uma demanda que durou 25 anos

Fco

90,4% dos recursos vão para empresas de pequeno porte

Em cumprimento à deter-
minação do governador 
Ronaldo Caiado, na última 
ordem aprovada pelo Con-
selho de Desenvolvimento 
do Estado (CDE) 90,4% (R$ 
101,26 milhões) dos recur-
sos foram destinados a em-
preendimentos de pequeno 

e pequeno-médio portes, 
sendo R$ 19,07 milhões 
para oito empresas e R$ 
82,12 milhões para 79 pro-
dutores rurais.

O presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento do 
Estado (CDE), César Moura, 
aprovou 97 cartas-consultas 

do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO) para emprés-
timos a atividades do setor 
empresarial e rural, que to-
talizam R$ 112,02 milhões.

Visando a nova preferên-
cia do CDE/FCO de aprovar 
incentivos para empreendi-
mentos de mini a pequeno-
-médio porte dos 62 muni-
cípios goianos prioritários, 
definida pelo governador na 
última aprovação de cartas-
-consultas, em 11 de junho, 
os financiamentos contem-
plam 50 municípios que, com 
o fortalecimento das ativida-

des, têm previsão de abertu-
ra de 186 vagas de trabalho, 
sendo 39 pelo setor empre-
sarial e 147 do rural.

“O dinheiro mais bara-
to não pode ser destinado 
àqueles que têm a capaci-
dade de contrair emprésti-
mo com os grandes bancos 
do Brasil ou internacionais”, 
defendeu o governador. “Vol-
tamos os olhos para que o 
investimento chegue ao ci-
dadão tirador de leite, criador 
de frangos, suínos, pequenos 
plantadores de hortaliças e 
mandioca”, afirmou.

Duas empresas e oito 

produtores de porte médio 
foram contemplados, com 
o respectivo montante de 
R$ 3,97 milhões e R$ 6,94 
milhões. Nenhum empre-
endimento de grande porte 
recebeu parecer positivo 
para solicitação de financia-
mentos, que serão destina-
dos para aquisição de equi-
pamentos e matéria-prima, 
construção civil, implanta-
ção de usinas fotovoltaicas, 
correção de solos para plan-
tio e capital de giro. Também 
financiam matrizes, irriga-
ção, eletrificação, pastagens, 
atividades da produção de 

soja e milho, bovinocultura e 
suinocultura.

Titular da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), José Vitti, disse 
que a priorização dos re-
cursos para micro e pe-
quenos empresários será 
responsável por pulverizar 
os empréstimos em Goiás, 
levando o desenvolvimen-
to para todas as regiões. “O 
FCO é um instrumento de 
promoção do desenvolvi-
mento do Estado. Por meio 
desse crédito é possível 
promover o crescimento 
regionalizado”, disse Vitti.

Governador Ronaldo Caiado determina 
pulverização do crédito para estimular 
crescimento de micro, pequenas e 
médias empresas, que terão R$ 748 
milhões do FCO até o final de 2021
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vice-prefeito

Ministério Público obtém bloqueio de bens 
de ex-presidente da Câmara de Aparecida

o Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) 
obteve, da Vara da 

Fazenda Pública Munici-
pal de Aparecida de Goi-
ânia, liminar decretando 
a indisponibilidade de 
bens do ex-presidente 
da Câmara Municipal 
de Aparecida de Goiânia 
Vilmar Mariano Silva, 
do empresário Luiz An-
tônio de Siqueira e da 
empresa Luiz Antônio de 
Siqueira Eirele-ME, no 
valor de R$ 135 mil.

Conforme sustenta-
do na ação movida pelas 
promotoras de Justiça Ana 
Paula Antunes Vieira Nery 
e Suelena Carneiro Ca-
etano Fernandes Jayme, 
foi realizada contratação 

irregular entre as partes, 
mediante inexigibilidade 
de licitação e superfatura-
mento na contratação de 
curso destinado aos servi-
dores do Legislativo mu-
nicipal. O curso teria sido 
contratado em dezembro 
de 2017 para atender 45 
pessoas, ao custo de R$ 
45 mil. O objetivo da ca-
pacitação era esclarecer 
o funcionamento e atri-
buições do Tribunal de 
Contas dos Municípios 
de Goiás (TCM-GO) como 
órgão de fiscalização ex-
terno, ainda que o próprio 
tribunal ofereça gratuita-
mente esse tipo de curso.

De acordo com a ação, 
sem qualquer análise so-
bre a razoabilidade de 

preços, tampouco sem 
qualquer informação que 
justificasse a inviabilidade 
de competição, no dia se-
guinte à apresentação da 

proposta, Vilmar ratificou 
o procedimento e declarou 
a inexigibilidade de licita-
ção para contratação da 
empresa de Luiz Antônio.

Constatou-se ainda que 
apenas 15 pessoas estive-
ram presentes no curso, o 
qual contou com uma car-
ga horária de apenas oito 

horas, e, que, supostamen-
te, o contratado teria fica-
do à disposição dos ser-
vidores para tirar dúvidas 
no período de 30 dias. 
Contudo, não havia qual-
quer obrigação fixada à 
contratada para prestar 
tais serviços além do cur-
so em questão.

No processo, as pro-
motoras observaram 
também que o objeto da 
empresa contratada não 
contempla a prestação 
de serviços educacionais, 
cursos ou palestras, uma 
vez que se trata tão so-
mente de empresa de 
serviços contábeis.

No mérito, é requerido 
que a ação seja julgada 
procedente para conde-
nar os réus pela prática 
dos atos de improbidade 
administrativa descritos 
nos artigos 10 e 11 da Lei 
8.429/1992 (Lei de Im-
probidade Administrativa), 
com aplicação das sanções 
previstas, em especial a 
multa em seu patamar 
máximo e a obrigação de 
reparar o dano ao erário.

Ministério Público de Goiás obteve o 
bloqueio obteve liminar decretando 
o bloqueio após entender que 
Vilmar praticou o crime de 
improbidade administrativa

Di
vu

lg
aç

ão

Ex-presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia e atual vice-prefeito Vilmar Mariano Silva

parlamentares

Produtividade da Assembleia Legislativa de 
Goiás segue em alta mesmo durante a pandemia

A pandemia de covid-19 
não limitou o trabalho, 
nem a dedicação e com-
prometimento dos 41 par-
lamentares da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go). Pelo contrário, a Casa 
de Leis, no período com-
preendido entre os dias 

18 de fevereiro de 2020 e 
30 de junho de 2021, não 
deixou de realizar e abrir 
nenhuma sessão ordinária 
por falta de quórum.

A Alego, assim como 
instituições privadas e de-
mais órgãos públicos, tive-
ram que se adaptar para 

continuar executando suas 
funções e atravessar a pan-
demia de covid-19. Para 
isso, iniciou os testes das 
votações remotas no Par-
lamento goiano no dia 24 
de março e, no dia seguinte, 
quarta-feira, 25, realizou-se 
a primeira sessão virtual da 
história da Alego. Buscando 
um melhor rendimento nas 
deliberações das sessões 
plenárias, bem como das 
reuniões das comissões téc-
nicas, a Casa implantou, no 
dia 1° de setembro, o seu 
sistema híbrido.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Lissauer Vieira (PSB), relem-
brou que, mesmo durante 
a pandemia, a Casa de Leis 
não deixou de abrir ne-
nhuma sessão por falta de 
quórum. “Desde que tive-
mos nossa rotina alterada 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, precisamos nos 
readaptar muito rápido para 
validar as ações empreendi-
das pelo Governo de Goiás 
no combate à covid-19. E 
uma dessas medidas foi a 
alteração no modo de tra-

balho, que deixou de ser 
presencial, no primeiro mo-
mento, e se tornou virtual. 
Realizamos tudo rapida-
mente e tenho orgulho de 
dizer que fomos a primeira 
Assembleia Legislativa do 
país a adotar as sessões re-
motas. Isso nos possibilitou 
aprovar diversas matérias 
importantes, que foram fun-
damentais para minimizar 
os prejuízos causados pela 
doença. Apesar do momen-
to delicado, que impôs o 
distanciamento social, nos-
so trabalho não parou, e, 

em um segundo momento, 
implantamos as sessões hí-
bridas, que também trouxe-
ram muito êxito e serão um 
legado para as próximas 
gestões. Só temos orgulho 
da forma que atuamos nes-
se período de crise. Nossa 
produtividade foi mantida, 
o trabalho ocorreu de forma 
célere e responsável, não 
ficamos sem abrir sessão 
nesse período e, em todas 
elas, tivemos quórum para 
aprovar as matérias. Vejo, 
então, que temos muito 
avanços a celebrar.”

Mesmo em meio a um período atípico, no 
qual a Alego precisou executar diversas 
medidas de distanciamento social, em 
decorrência da pandemia de covid-19
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trânsito

Prefeitura de Goiânia apresenta 
plano de sinalização do asfalto novo

apartir de agora, o 
cronograma será 
publicado regular-

mente no site da Prefeitura 
para que a população pos-
sa acompanhar os traba-
lhos.  Acompanhe aqui: ht-
tps://www.goiania.go.gov.
br/smt/cronograma-de-
-sinalizacao/

O secretário munici-
pal de mobilidade, Horá-
cio Mello, anunciou que 
também serão distribuí-
dos panfletos e mensa-
gens georeferenciadas 
com avisos para os mo-
radores das ruas que se-
rão trabalhadas.

Entre os dias 5 e 10 de 
julho, equipes da Secre-
taria Municipal de Mo-
bilidade (SMM) estarão 
concentradas em todas 
as regiões da cidade, de 
maneira alternada, nos 
períodos noturno e diur-
no, em 16 bairros: Novo 

Horizonte, Jardim Nova 
Esperança, Jardim Aroei-
ra, Parque Amazônia, Se-
tor Bueno, Setor Crimeia 
Oeste, Jardim Bela Vista 
, Setor Morada do Sol, 
Cândida de Morais, Se-
tor Sol Nascente, Santa 
Genoveva, Setor Pedro 
Ludovico, Setor Sudoes-
te, Jardim Europa, Bairro 
Feliz e Vila Redenção.

O aumento das equi-
pes de sinalização em 
Goiânia mostra que em 
breve o asfalto novo e a 
sinalização do trânsito 
devem caminhar juntos 
(respeitando o tempo 
tecnico de assentamento 
e cura do novo piso).

Horácio Mello destacou 
que após os dias de cura do 
novo asfalto, a sinalização 
é feita de acordo com o ca-
lendário de trabalho. “O as-
falto é feito em três etapas 
e às vezes parece que está 

concluído, mas não está. 
Estamos implantando uma 
sinalização conceitual e 
nossas equipes estão em 
diversas regiões da cidade 
todos os dias realizando 
esse trabalho”, disse.

O secretário lembrou 
aos motoristas sobre os 
cuidados legais  impostos 
pelo Código Brasileiro de 
Trânsito ao trafegar em 
vias não sinalizadas. Se-
gundo ele, até que a sina-

lização chegue, não é uma 
terra sem lei. “Todos que se 
habilitam a digirir sabem 
das regras na eventual 
falta de sinalização e o 
condutor deve redobrar 
a atenção. Nós temos 

mais de 250 mil multas 
somente este ano por 
excesso de velocidade 
em ruas sinalizadas. Não 
temos nenhuma multa 
em ruas sem sinalização”, 
revelou o titular da SMM.

A Prefeitura de Goiânia apresentou 
nesta terça-feira (6/7) o plano de 
sinalização do asfalto novo na capital
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Horácio Mello, anunciou que também serão distribuídos panfletos e mensagens georeferenciadas com avisos para os moradores das ruas

24 horas covid-19

Prefeito anuncia abertura 
de drive-trhu de vacinação

Novo decreto mantém regras 
para atividades não essenciais

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, anunciou 
nesta terça-feira (7/7) a 
implantação de um drive-
-thru 24 horas para vaci-
nação contra Covid-19 
na região do Paço Muni-
cipal, no Park Lozandes. 
A medida depende da 
chegada de novas doses 
e pode ocorrer no próxi-
mo final de semana.

“O objetivo é alcançar 
a todos e ajudar, sobre-
tudo, os que não têm 
condição de ir ao drive 
ou ao Posto de Saúde 
durante o dia”, declarou 
o prefeito durante a live 
Prefeitura Digital.

Cruz ainda informou 

que, além da Saúde, a ação 
contará com a integração 
da Secretaria de Mobili-
dade (SMM), Guarda Civil 
Metropolitana e Polícia 
Militar para orientação, or-
ganização e segurança.

“Organizaremos uma 
excelente estrutura, que 
funcionará 24 horas, com 

tendas, apoio da Guarda 
Metropolitana, Secretaria 
de Mobilidade, Polícia Mi-
litar, sem agendamento. 
Basta chegar e se imuni-
zar”, completou.

A confirmação será fei-
ta por meio dos canais 
oficiais de informação da 
Prefeitura de Goiânia.

A Prefeitura de Goiânia 
publicou no Diário Ofi-
cial do Município, na 
edição desta terça-feira 
(6/7), o decreto nº 3.489 
que determina as regras 
para o funcionamento 
das atividades essen-
ciais e não essenciais na 
capital. Como medida 
obrigatória de enfrenta-
mento da pandemia pro-
vocada pela Covid-19, o 

novo documento traz 
os mesmos horários 
de funcionamento das 
atividades econômicas. 
A única alteração fica 
por conta da quantida-
de de integrantes mú-
sicos que poderão se 
apresentar em bares e 
restaurantes, passando 
de 2 para 4 pessoas.

De acordo com o se-
cretário de Governo, 
Arthur Bernardes, a ma-
nutenção das regras do 
decreto só é possível por 
conta do avanço da vaci-
nação e uma leve queda 
nos números de ocupa-
ção de leitos nos hospi-
tais. “O prefeito Rogério 
Cruz tem sido muito sen-
sível com todos os entes 
envolvidos com relação 
aos decretos para o setor 
produtivo. Ele prioriza a 
vida de cada goianiense, 
mas sem deixar de lado 

também a vida econô-
mica da nossa capital. 
As taxas de ocupação de 
leitos, que já ultrapassa-
ram 90%, hoje estão na 
casa dos 75% para UTI e 
abaixo de 70% para en-
fermaria. Esse é o resul-
tado da vacinação que 
avança cada dia mais 
e a conscientização da 
maioria da população”, 
afirma Bernardes.

O que mudou:
Autorizada a apresen-

tação de música ao vivo, 
limitada a 4 (quatro) in-
tegrantes, no máximo, 
desde que o espaço de 
apresentação permita o 
distanciamento de 2,25 
m² (dois vírgula vinte e 
cinco metros quadrados) 
entre eles, e respeitados 
os limites de volume so-
noro máximo permitidos 
na legislação própria.
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Cruz ainda informou que, além da Saúde, a ação contará com a inte-
gração da SMM, GCM e PM para orientação, organização e segurança

Fala ocorreu na live 
da Prefeitura digital 
nesta terça-feira

documento 
publicado 
nesta terça-
feira, 6, amplia 
a quantidade 
de músicos 
que poderão 
se apresentar 
em bares e 
restaurantes
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saúde

Caiado anuncia R$ 9 milhões para 
hospital de Palmeiras de Goiás

o governador Ronal-
do Caiado anunciou 
investimentos de 

R$ 9 milhões para equipar 
o Hospital Municipal de 
Palmeiras de Goiás, du-
rante vistoria às obras na 
unidade, nesta terça-feira 
(06), dia em que o municí-
pio completa seu 116º ani-
versário. O projeto prevê 
capacidade para 64 leitos, 
sendo 10 Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs), com 
atendimento a 40 municí-
pios do Oeste goiano. “Aqui 
tem um projeto compatí-
vel com aquilo que dese-
jamos: saúde de qualidade 
para o cidadão que recorre 
ao SUS se sentir respeita-
do”, afirmou o governador.

Caiado assumiu o com-
promisso de destinar o va-
lor necessário para colocar 
o hospital em funciona-
mento após a conclusão 
da obra. “Junto com depu-
tados estaduais e depu-
tados federais que estão 
aqui, esses R$ 9 milhões 
eu assumo”, anunciou.

O prefeito de Palmeiras 
de Goiás, Vando Vitor, desta-
cou o potencial da estrutura. 
“Nós contamos muito com 

o apoio do governador para 
equiparmos esse hospital”, 
declarou, ao reforçar que o 
projeto pode comportar um 
centro cardiológico para a 
região. Esse é o primeiro 
hospital municipal de Pal-
meiras de Goiás. Segundo 
a prefeitura, a unidade, 
construída em uma área 
de 4.300 m², contará ainda 
com três centros cirúrgicos 
e um centro de especiali-
dades. O investimento to-
tal para a construção é de 
cerca de R$ 16 milhões. Os 
recursos são provenientes 
do Ministério da Saúde.

O titular da Secretaria 
de Estado de Saúde, Isma-
el Alexandrino, endossou a 
importância do estabeleci-
mento e de parcerias com 
os municípios para progre-
dir na regionalização da 
saúde. “É desta forma que 
entregaremos a saúde do 
Estado: regionalizada, com 
atendimento digno, huma-
no e sustentável”, pontuou.

Padrão de 
qualidade

A construção da nova 
unidade hospitalar come-

çou no início de 2020, com 
previsão de entrega em 
março de 2022. O governa-
dor conheceu as novas ins-
talações. “Vocês não podem 
imaginar o padrão desse 
hospital. Quero cumprimen-
tar a construtora. O nível de 
refrigeração, o isolamento 
térmico, a estrutura das en-
fermarias e do centro cirúr-
gico não são brincadeira”, 
enalteceu Caiado.

Ao também manifes-
tar apoio ao projeto do 
governador em prover re-
cursos para a unidade, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Vieira, 
colocou a bancada goiana 

à disposição do projeto 
municipal. “Compromisso 
do governador Ronaldo 
Caiado é compromisso que 
será cumprido. A palavra 
dele tem peso, nós sabe-
mos disso e com certeza 
esse recurso será garanti-
do para equipar, revitalizar 
e prestar um bom serviço à 
comunidade”, defendeu.

“Sei que você já aceitou 
o desafio do prefeito e re-
cebeu a incumbência do 
governador Ronaldo Caia-
do para podermos equipar 
esse hospital”, declarou 
o secretário de Estado 
de Indústria, Comércio e 
Serviço, José Vitti, ao dia-

logar com Ismael Alexan-
drino sobre a missão de 
habilitar o hospital para 
o funcionamento.

Já o deputado federal 
Delegado Waldir Soares 
acredita que o avanço vem 
em momento estratégico. 
“Na pandemia, estamos 
vendo o quanto é impor-
tante esse centro [de saú-
de]”, disse. “Hoje tivemos 
a luz, a realidade de que 
logo o hospital irá se 
concretizar”, assinalou 
a presidente da Câmara 
Municipal de Palmeiras 
de Goiás, Taís Lopes, ao 
ponderar que subsidiar 
equipamentos e insumos 

é tão importante quanto 
a construção do prédio.

O ex-senador Wilder 
Morais, que destinou do-
tação orçamentária para 
a construção do hospital, 
manifestou gratidão pelo 
compromisso assumido 
por Caiado. “Todo mundo 
sabe do estilo do Caiado. 
Quando terminar o hospi-
tal, os equipamentos vão 
estar na cidade”, afirmou. 
Ainda durante a solenida-
de, a prefeitura de Palmei-
ras de Goiás anunciou que 
o hospital municipal vai 
receber o nome do pai de 
Wilder, Natalino Alberto de 
Morais, falecido em 2014.

Município completou 116 anos nesta 
terça-feira (06). unidade de saúde em 
construção tem capacidade para 64 
leitos e espaço para centro cirúrgico
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Durante vistoria às obras do Hospital Municipal de Palmeiras de Goiás, governador Ronaldo Caiado anuncia 
R$ 9 milhões para equipar unidade de saúde, cujo projeto prevê capacidade para 64 leitos, sendo 10 UTIs

economia

GoiásFomento financia produção de cervejaria artesanal
Financiamento liberado 
pelo Governo de Goiás, 
por meio da Agência de 
Fomento de Goiás (Goi-
ásFomento), à cervejaria 
artesanal Go Brew, de 
Anápolis, possibilitou 
à empresa uma gran-
de mudança de perfil, 
passando da produção 
caseira para a atividade 
industrial sem, contudo, 
perder a qualidade do 
produto. Quem relata 
essa transformação é Jú-
lio César Silva, empresá-
rio e sócio da cervejaria. 

Segundo ele, a Go 
Brew tem dois anos e 
sete meses de operação. 

Com o empréstimo da 
linha de crédito Turismo 
(Investimento) da Goiás-
Fomento, foram adquiri-
dos equipamentos com 
tecnologia avançada 
para a produção de cer-
veja artesanal. 

O apoio do Governo 
Estadual às atividades 
produtivas visa garan-
tir o suporte financei-
ro para que as micro e 
pequenas empresas su-
perem as dificuldades 
da pandemia e possam 
se fortalecer e voltar a 
crescer, mantendo e até 
gerando novos postos 
de trabalho.

Sonho
“Hoje, graças ao aporte 

da GoiásFomento, tenho 
uma condição que não 
deixa nada a desejar com 
relação à tecnologia das 
grandes indústrias para 
produzir cerveja. A nossa 
produção quintuplicou, e a 
qualidade saltou bastante 
também”, relatou o empre-
sário. Conforme Júlio César, 
a empresa está de olho 
no mercado nacional. “O 
nosso sonho é ser uma 
cervejaria de representa-
tividade nacional e, com 
a ajuda da GoiásFomento, 
certamente esse sonho se 
realizará de uma forma 

mais fácil”, disse.
Para o presidente da 

Agência de Fomento, Ri-
vael Aguiar, a alavanca-
gem do negócio da cer-
vejaria Go Brew, após ter 
acesso ao crédito para 
investimento, confirma o 
espírito empreendedor 
dos goianos. “Basta ga-
rantir aporte financeiro e 
orientação para a gestão 
do negócio que os re-
sultados aparecem e são 
surpreendentes. E dessa 
forma, a GoiásFomento 
cumpre sua missão de 
apoiar o crescimento eco-
nômico e social do nosso 
Estado”, comemorou.
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Júlio César, da Cervejaria GO Brew, em Anápolis, com o crédito da 
GoiásFomento, comprou equipamentos com tecnologia avançada



7quarta-feira, 7 de juLho de 2021 social

BoTi PRoMo
A campanha da Boti Promo está de volta às lojas o 

Boticário e nesta edição traz a atriz e influenciadora 
GKay. Além de mostrar que os canais de venda do 

Boticário - lojas físicas, site, app, revendedores e 
whatsapp - são os “contatinhos” ideais para descolar 

os produtos que as pessoas mais amam, a promo 
oferece itens com até 50% de desconto. São mais 

de 500 produtos, incluindo itens de cuidados, 
maquiagem, skincare, perfumaria e cabelos na 

promoção que acontece até 18 de julho.

HaRD sElTZER
A produção da bebida que é a sensação do momento 

nos Estados Unidos é a grande aposta de empresa 
goiana. A The Buena Hard Seltzer é uma bebida 

alcoólica leve, pronta para consumo, prática, com 
poucas calorias e muito sabor. A bebida é uma 

novidade produzida pela marca Asturia, e chega para 
suprir a necessidade do consumidor de se viver uma 

vida plena e sem culpa. Para os ansiosos, a marca 
que contará com os sabores frutas tropicais, frutas 
vermelhas e limão e tangerina, chega ao mercado 

em julho. O lançamento acontecerá dia 08 de julho, 
no Shiva Alt Bar com um evento que contará com 

muitas surpresas e estará cumprindo todas as 
recomendações da OMS. @thebuenahs  

Bio MUNDo
A Bio Mundo inaugura mais uma loja na capital Goiana 

e agora está presente no primeiro piso do Shopping 
Bougainville. A marca de alimentos naturais e saudáveis 
atende um público que está a cada dia mais preocupado 

com o bem-estar e que busca um consumo mais 
consciente. Para apresentar o ponto de vendas, haverá 
degustação, sorteios e descontos entre 12 e 18 julho. E 

na loja os clientes contam com produtos próprios da 
Bio Mundo, mas também encontram outros itens sem 

glúten, sem lactose, diet, light, integrais, orgânicos, 
iogurtes, sucos, alimentos congelados, refrigerados 

e suplementos esportivos, além de grãos, farinhas e 
outros produtos vendidos a granel.

PlaNo saFRa
O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais 

de 5 milhões de associados, realizará um evento on-
line para o lançamento do Plano Safra 2021/2022. A 
live, que contará com a participação da Ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, 
é aberta ao público e será realizada no dia 06 de julho, 

às 10h30, com transmissão pela página do YouTube 
da instituição financeira: www.youtube.com/sicredi. 

Durante a ocasião será apresentado o volume 
de recursos disponível no Sicredi para financiar a 

atividade dos produtores rurais na próxima safra nas 
finalidades de custeio, investimento, comercialização 
e industrialização. O Sicredi é atualmente a segunda 

maior instituição financeira do país no geral e a 
primeira entre as privadas em concessão de crédito 

rural, com mais R$ 35 bilhões em carteira.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Badalando na Bahia - O stylist Carlos Martinz, a influencer Mirian Martins e a assessora de imprensa 
Juliana Teles estiveram recentemente na Bahia para celebrar o aniversário de um amigo.

Lançamento - O empresário e incorporador Rodrigo 
Neiva foi um dos anfitriões do renomado artista 
plástico Adélio Sarro, que esteve em Goiânia para 
lançamento de mostra individual que está em cartaz 
no estande do Maestro Residenza, no Setor Oeste.

2 3

4

O torresminho da internet - O digital influencer Thiago 
Tubão passa a integrar o casting da Glory Comunicação 
– Agenciamento Artístico. Atualmente conta com quase 
180 mil seguidores no Instagram, na intenção de levar 
muito humor e diversão para os “torresminhos”.
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Parque em Goiânia - Os empresários Thayrone 
Magno, Nano Pádua, Vinicius Borges, Diogo Goulão e 
Lara Regina inauguraram nesse último sábado (3), o 
parque Happy Land, na Pecuária de Goiânia.
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alimentação
A dona Raiz lançou uma linha de farofa que pode ser encontrada em três sabores - tradicional, api-
mentada e alho e cebola tostados. Prezando por alimentos com maior saudabilidade, a dona Raiz 
traz como novidade a redução de sódio e uma composição sem realçador de sabor - o glutamato 
monossódico. Os aspectos mais nutritivos ainda somam adição de fibras e zero de gordura trans.

criptomoedas
A Foxbit, uma das maiores e mais antigas exchanges de criptomoedas do mundo, se juntou à Rispar, 
primeira fintech brasileira a oferecer crédito em reais tendo bitcoin como garantia,  e com isso se torna a 
primeira exchange do país a fornecer essa modalidade de empréstimo para os seus clientes. Por meio da 
parceria, os clientes da Foxbit terão acesso a um canal exclusivo, que possibilitará utilizar os bitcoins como 
garantia na contratação de crédito em reais e pagando as menores taxas do mercado, a partir de 0.69% 
ao mês. Além de contar com um sistema inovador de amortização das parcelas. A Rispar oferece para o 
mercado forma de utilização do ativo para ter acesso a reais sem precisar se desfazer do investimento em 
cripto. É um passo na consolidação do bitcoin como reserva e ativo de valor. 

investimento
O PagSeguro PagBank, que promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamen-
to, e a Itaú Asset Management, maior gestora privada de recursos do Brasil, com mais de R$ 751 bilhões 
em ativos sob gestão, anunciam parceria para o lançamento do PagBank Itaú All Seasons FIC FIM, fun-
do de investimento multimercado, que estará disponível exclusivamente para os mais de 10 milhões de 
clientes ativos do PagSeguro PagBank. o PagBank Itaú All Seasons busca retorno no longo prazo com 
estratégia baseada na construção de um portfólio robusto e equilibrado, capaz de navegar diferentes 
momentos dos ciclos econômicos. A gestão será implementada pela mesma equipe responsável pela 
família de fundos Carteira Itaú, que já contabiliza cerca de R$ 40 bilhões em ativos. o investimento inicial 
é de apenas R$1,00, com taxa de administração de 1,25% (máxima de 1,40%) e liquidez de D+17 dias úteis.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O JPMorgan Chase (NYSE: JPM) anunciou a compra de uma participação de 40% no C6 Bank. O 
investimento estratégico está sujeito a aprovações regulatórias. Os termos financeiros da tran-
sação não foram divulgados. Lançado em 2019, o C6 Bank soma mais de 7 milhões de clientes 
na sua plataforma digital. Posicionado como uma marca aspiracional, o C6 Bank oferece uma 
oferta completa de produtos, incluindo conta multimoeda, cartões de débito e crédito, programa 
de fidelidade, plataforma de investimento e crédito para pessoas físicas e jurídicas. O JPMorgan 
Chase está presente no Brasil há quase 60 anos, oferecendo expertise em Investment Banking, 
Corporate Banking, Markets, Wholesale Payments, Private Banking e Asset Management. O 
segmento de varejo, com a marca Chase, oferece uma ampla plataforma de produtos bancários 
para consumidores nos Estados Unidos e tem mais de 55 milhões de clientes ativos digitalmente.

banco central

Poupança registra maior captação 
líquida do ano em junho deste ano

impulsionada pela nova 
rodada de pagamentos 
do auxílio emergencial 

e pela alta recente nos ju-
ros, a aplicação financeira 
mais tradicional dos bra-
sileiros registrou o me-
lhor desempenho do ano. 
Em junho, os brasileiros 
depositaram R$ 7,09 bi-
lhões a mais do que saca-
ram na caderneta de pou-
pança, informou ontem 
(6) o Banco Central (BC).

Apesar do desempe-
nho positivo, a captação 
é inferior à registrada 
em junho do ano pas-
sado. Naquele mês, os 
brasileiros tinham depo-
sitado R$ 20,53 bilhões 

a mais do que tinham 
retirado da poupança.

Com o desempenho de 
junho, a poupança acu-
mula retirada líquida de 
R$ 16,53 bilhões nos seis 
primeiros meses do ano. 
Essa é a maior retirada 
acumulada para o primei-
ro semestre desde 2016, 
quando os saques tinham 
superado os depósitos 
em R$ 42,61 bilhões.

O principal responsável 
pelo resultado positivo na 
poupança foi a retomada 
do pagamento do auxílio 
emergencial. A Caixa Eco-
nômica Federal deposi-
tou o dinheiro em contas 
poupança digitais, que 
acumulam rendimentos. 
Nesta rodada, o benefício 
paga parcelas de R$ 150, 
R$ 250 e R$ 375 por mês, 
dependendo da família 

do beneficiário.
No ano passado, a pou-

pança tinha captado R$ 
166,31 bilhões em recur-
sos, o maior valor anual 
da série histórica. Além do 
depósito do auxílio emer-
gencial nas contas pou-
pança digitais ao longo de 
oito meses em 2020, a ins-
tabilidade no mercado de 
títulos públicos nas fases 
mais agudas da pandemia 

de covid-19 atraiu o inte-
resse na poupança, mesmo 
com a aplicação rendendo 
menos que a inflação.

Rendimento
Com rendimento de 

70% da Taxa Selic (juros 
básicos da economia), a 
poupança rendeu apenas 
1,6% nos 12 meses termi-
nados em junho, segundo 
o Banco Central. No mes-
mo período, o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo-15 (IPCA-15), 
considerado prévia da 
inflação, atingiu 8,13%. O 
IPCA cheio de junho será 
divulgado na próxima 
quinta-feira (8) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A perda de rendimento 
da poupança está atrelada 
a dois fatores. O primeiro 
são os juros baixos. Atual-
mente a taxa Selic (juros 
básicos da economia) está 
em 4,25% ao ano, depois 

de ficar em 2% ao ano, no 
menor nível da história, 
entre agosto de 2020 e 
março de 2021. O segundo 
fator foi a alta nos preços 
dos alimentos e do dólar, 
que impacta a inflação 
desde o segundo semestre 
do ano passado. Mesmo 
assim, as recentes eleva-
ções na Selic estão voltan-
do a atrair o interesse do 
brasileiro na caderneta.

Para este ano, o boletim 
Focus, pesquisa com insti-
tuições financeiras divul-
gada pelo Banco Central, 
prevê inflação oficial de 
6,07% pelo IPCA. Com a 
atual fórmula, a poupan-
ça renderia pouco me-
nos de 2,975% este ano, 
caso a Selic permaneça 
em 4,25% durante todo o 
ano. O rendimento pode 
ser um pouco maior caso 
o Banco Central aumente 
a taxa Selic nas próximas 
reuniões do Comitê de 
Política Monetária.

depósitos 
superaram 
retiradas em 
R$ 7,09 bilhões
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Apesar do desempenho positivo, a captação é inferior à registrada em junho do ano passado
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Neymar Jr. torce por clássico na final 
da Copa América: ‘Quero a Argentina’

Neymar decidiu não 
ficar em cima do 
muro e revelou sua 

preferência em relação 
ao rival da seleção bra-
sileira na final da Copa 
América. Um dos melho-
res em campo no triunfo 
por 1 a 0 sobre o Peru no 
Engenhão que garantiu o 
Brasil na decisão, o cami-
sa 10 foi sincero e disse 
que torce para que a Ar-
gentina seja o adversário 
no jogo que definirá o 
campeão do torneio.

“Quero a Argentina”, 
disse Neymar, sem hesi-
tar. “Estou torcendo para a 
Argentina porque tenho 
amigos lá. E na final vai 
dar Brasil”, justificou, em 
referência, especialmen-
te, a Lionel Messi, com 
quem atuou no Barce-

lona. O craque argenti-
no tentará liderar sua 
seleção no duelo contra a 
Colômbia, nesta terça, no 
Mané Garrincha, em Brasília.

O atacante saiu satisfei-
to com a atuação do Brasil, 
mas não com a do árbitro 
chileno Roberto Tobar, que, 
segundo Neymar, agiu com 
arrogância no tratamento 
com os atletas.

“O árbitro não pode fa-
zer o que ele fez. É uma 
falta de respeito a for-
ma como ele fala e olha 
para os jogadores. Desde 
o primeiro minuto eu fui 
conversar com ele e ele 
foi arrogante”, criticou. “A 
arrogância que ele teve 
na partida de hoje não 
permite que ele seja um 
árbitro de semifinal de 
Copa América”.

Neymar celebrou a 
parceria com Paquetá, 
que tem rendido frutos à 
seleção brasileira. Foi do 
astro do Paris Saint-Ger-
main o passe para que o 
meia do Lyon anotasse 
o gol que assegurou o 
triunfo sobre os perua-
nos e a vaga na final da 
Copa América.

“Paquetá é um grande 
jogador, vem crescendo a 
cada partida na seleção. 
Fez uma grande tempo-

rada no seu clube e vem 
demonstrando que pode 
ser um jogador muito im-
portante na seleção. Fico 
contente com o jogo que 
ele fez. Pra mim foi um 
craque hoje”, elogiou.

Paquetá balançou 
as redes pelo segundo 
jogo consecutivo. Foi ele 
que marcou o gol que 
garantiu a vitória sobre 
o Chile nas quartas de 
final em lance que tam-
bém teve a participação 

de Neymar, reforçando a 
sintonia que os dois têm 
tido em campo.

“Fico feliz de poder 
ajudar a seleção e o Ney-
mar. A gente tem se en-
tendido bastante e estou 
feliz de marcar e come-
morar junto com ele”, res-
saltou o meio-campista.

Ao contrário do compa-
nheiro, Paquetá preferiu 
não declarar preferência 
por um oponente na deci-
são. “O time que chegar na 

final e quer ser campeão 
não escolhe adversário. 
Vamos estar preparados 
para fazer um grande jogo 
contra quem a gente en-
frentar”, argumentou.

A final, contra Argenti-
na ou Colômbia, será sá-
bado, às 21 horas, no Ma-
racanã. O Brasil chegou 
à decisão pela nona vez 
nas últimas 14 edições 
da Copa América e busca 
o décimo título, que pode 
vir de forma invicta.

“Quero a Argentina”, disse Neymar, 
sem hesitar. “estou torcendo para a 
Argentina porque tenho amigos lá. e 
na final vai dar Brasil”, justificou, em 
referência, especialmente, a Lionel 
Messi, com quem atuou no Barcelona
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O atacante saiu satisfeito com a atuação do Brasil, mas não com a do árbitro chileno Roberto Tobar, que, segundo Neymar, agiu com arrogância
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