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invEstimEntos 

Avança diálogo para ampliar investimentos 
da Mitsubishi e John Deere em Goiás

a interlocução do go-
vernador Ronaldo 
Caiado junto aos 

dirigentes da Mitsubishi e 
John Deere deve garantir 
novos investimentos para 
o município de Catalão, 
como sinalizado pelos re-
presentantes das duas em-
presas durante visita do 
governador ao pátio das 
fábricas, na última quinta-
-feiram (7). Caiado foi re-
cepcionado pelos direto-
res da Mitsubishi, Robert 
Rittscher, e da John Dee-
re, Edison Drescher.

“É superimportante mos-
trar o que fizemos e o que 
vamos fazer e como pode-
mos ajudar e participar do 
governo nessa luta grande 
que Caiado está enfren-
tando para recuperar o 
Estado”, pontuou Rittscher.

Na primeira parada, Ro-
naldo Caiado conheceu a 
fábrica HPE, que produz os 
veículos das marcas Mitsu-
bishi e Suzuki. Além de ter 
a oportunidade ver deta-

lhes da linha de produção, 
o governador ressaltou a 
importância da montadora 
como propulsora do de-
senvolvimento econômico 
não só do município, mas 
também do Estado.

“A Mitsubishi tem uma 
história em Goiás. Está 
completando 20 anos e 
é algo impressionante. 
Isso realmente mostra o 
potencial que Goiás está 
hoje para disputar [espa-
ço] no cenário internacio-
nal”, afirmou Caiado.

Na sequência, foi à uni-
dade da John Deere, res-
ponsável pela fabricação 
de colhedoras de cana-de-
-açúcar e pulverizados de 
Catalão. Durante a visita, o 
governador estava acom-
panhado do futuro secre-
tário de Indústria e Comér-
cio, Wilder Morais, que se 
reuniu com os membros 

das duas multinacionais, 
para avaliar pendências 
existentes entre a secreta-
ria, o governo e a empresa.

O objetivo é que eles 
possam trazer uma tercei-
ra linha de produção para 
Catalão, gerando mais in-
vestimentos e empregos, 
com 93% das vagas desti-
nadas a trabalhadores do 
município. A previsão é de 
que, com a expansão, só a 
Mitsubishi gere 200 novos 
empregos diretos.

Em coletiva à impren-
sa, Ronaldo Caiado frisou 
a importância de “sair do 
gabinete” e buscar ações 
voltadas para o desen-
volvimento regional, ga-
rantindo emprego, renda 
e melhor qualidade de 
vida à população. “Catalão 
é uma das maiores ren-
das per capita do Brasil, a 
maior de Goiás. É referên-

cia hoje em todas as áreas 
- na indústria, na agrope-
cuária, na mineração. En-
fim, é uma cidade pujante. 
Precisamos aprender com 
seu exemplo para trans-
formar as nossas regiões 
também Norte e Nordeste 
do Estado com a mesma 
capacidade produtiva, de-
vido ao potencial que tem 
o nosso Estado de Goiás”.

Porto seco
Para o prefeito de Cata-

lão, Adib Elias, a incerteza 
em torno da saída da Mit-
subishi do município gerou 
apreensão na população, 
mas que, graças ao encon-
tro desta quinta-feira, to-
dos saíram “extremamente 
impressionados”. O prefeito 
ressaltou que o momento é 
de diálogo e união.

“Não adianta fazer greve, 
não adianta brigar. Temos 

que resolver e a parcimônia 
é muito importante neste 
momento, com a presença 
da Mitsubishi, com a ci-
dade de Catalão, com o 
Governo do Estado e com 
o secretário de Indústria e 
Comércio”, completou.

Adib ressaltou que a 
atuação do governador 
Caiado e do futuro secre-
tário Wilder Morais vai 
ser decisiva para agilizar 
a construção de um por-
to seco para o município. 
“Fica muito mais fácil 
agora. Com um empresá-
rio e um ex-senador como 
o Wilder Morais e o apoio 
do governo, tenho a ab-
soluta certeza de trânsito 
livre para a construção 
do porto seco e inúmeros 
outros projetos para o Es-
tado de Goiás. É algo que 
a cidade de Catalão e a 
região precisam”.

Mitsubishi 
em Catalão

A possível expansão dos 
negócios da empresa em 
Goiás compreende a pro-
dução do utilitário espor-
tivo médio Eclipse Cross, a 
partir do segundo semestre 
de 2019, na adequação da 
linha de produção, aquisi-
ção de novos equipamen-
tos, treinamento de pessoal 
e atividades de expansão. 
Serão gerados 200 novos 
empregos para a produção 
do quarto modelo da mar-
ca em Catalão, onde já são 
montados a Picape L200, o 
utilitário compacto ASX e 
o sedã esportivo Lancer.

A HPE realiza também 
a montagem do jipe Jimny, 
da Suzuki, em versão com 
câmbio manual, em Cata-
lão. O modelo com câmbio 
automático, o Jimny Sierra, 
será importado a partir do 
segundo semestre de 2019, 
mas também poderá ser 
produzido em Goiás.

Já a fábrica de colhedoras 
de cana-de-açúcar e pulveri-
zados da John Deere de Ca-
talão emprega atualmente 
mais de 700 funcionários e 
exporta a produção para 20 
países. Foram U$ 55 milhões 
investidos nos últimos anos.

Governo 
anunciou estudos 
para atrair novas 
empresas

lEi 

Juristas apresentam propostas para modernizar lei sobre drogas
A comissão de juristas 
criada para modernizar a 
Lei 11.343/2006, que esta-
belece o o Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas 
sobre Drogas, entregou 
na última quinta-feira(7) 
ao presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o relatório final 
com propostas para atua-
lizar a legislação.

Segundo o relator da 
comissão, desembarga-
dor Ney Bello, o projeto 
prevê a descriminaliza-

ção do uso de drogas 
para uso pessoal em até 
dez doses. “Nosso projeto 
não contempla a liberali-
zação de drogas, apenas 
a descriminaliza, coloca 
a questão do uso pessoal 
no seu devido lugar, da 
liberdade pessoal até 
dez doses, ou seja, em 
pequenas quantidades, 
sem a legalização da 
venda, do comércio e da 
produção”, disse, ao sair 
da residência oficial da 
Presidência da Câmara.

O jurista explicou que 
cada tipo de entorpecen-
te terá uma quantidade 
específica do que é con-
siderado dose individual. 
Ele acrescentou que o co-
legiado estabeleceu uma 
tabela baseada na com-
paração do que é feito no 
mundo para que tenha 
vigência até o momento 
em que a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) regulamente 
qual é a quantidade es-
pecífica para cada droga.

“Por exemplo, maco-
nha seria 1 grama cada 
dose, estando descrimi-
nalizado o porte e uso 
até 10 gramas no projeto 
como norma de transição 
até que a Anvisa assim 
disponha”, completou o 
desembargador.

Punições
Segundo o presidente 

da comissão, o ministro 
do Superior Tribunal de 
Justiça, Marcelo Ribeiro 
Dantas, o projeto prevê 

punições mais severas 
ao tráfico internacio-
nal e ao financiamento 
ao tráfico. “O objetivo é 
que a repressão ao tráfi-
co aumente. Nós vamos 
tentar passar para uma 
repressão inteligente ao 
tráfico, principalmente, o 
grande tráfico, para que 
essa repressão deixe de 
se direcionar ao pequeno 
vendedor de drogas da 
esquina”, disse.

Segundo Dantas, a 
ideia é tentar direcionar 

a ação de inteligência da 
polícia para fazer gran-
des apreensões de en-
torpecentes e cortar os 
canais de financiamento 
do tráfico e das grandes 
organizações criminosas 
por trás dele.

De acordo com o de-
sembargador, a expecta-
tiva é que Rodrigo Maia 
coloque a proposta em 
tramitação na Câmara 
para que a moderniza-
ção da lei atual sejadis-
cutida na Casa.
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Fies vai oferecer 100 mil vagas a 
juro zero para alunos de baixa renda

O Fundo de Finan-
ciamento Estudan-
til (Fies) vai ofertar 

100 mil vagas na modali-
dade juro zero e 450 mil 
na modalidade P-Fies. Os 
números foram divulga-
dos Ministério da Educa-
ção (MEC). As inscrições 
para o programa vão até 
o dia 14. 

O Fies a juro zero é 
voltado para alunos cuja 
renda familiar bruta 
mensal por pessoa não 
ultrapasse três salários 
mínimos. Já o P-Fies, para 
estudantes cuja renda fa-
miliar bruta mensal por 
pessoa não exceda cinco 
salários mínimos.

O financiamento míni-
mo na modalidade juro 
zero é de 50% do curso 
escolhido, desde que o li-
mite financiável não pas-
se de R$ 42.983,70 por 
semestre. Essa condição 
passou a valer a partir da 
edição do segundo se-
mestre de 2018.

Podem participar os 
estudantes que fizeram o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), a partir 
da edição de 2010, e ob-
tiveram média das notas 

nas provas igual ou su-
perior a 450. Além disso 
não podem ter zerado a 
redação. 

Os bolsista parciais do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), ou 
seja, aqueles que têm 
bolsa de 50% da mensa-
lidade, poderão participar 

do processo seletivo do 
Fies e financiar a parte da 
mensalidade não coberta 
pela bolsa. 

Cronograma
O Fies oferece finan-

ciamento para cobrir os 
custos das mensalidades 
de instituições priva-

das de ensino superior. 
Na página do Fies está 
disponível uma sessão 
de perguntas e respos-
tas para tirar as dúvidas, 
como como será feito o 
pagamento do financia-
mento, quais as taxas que 
serão cobradas e quais os 
benefícios concedidos.

O resultado da pré-
-seleção referente ao 
processo seletivo do pri-
meiro semestre de 2019 
para as modalidade Fies 
e P-Fies será divulgado 
no dia 25 de fevereiro.

Os candidatos pré-se-
lecionados na modalida-
de Fies, deverão acessar 

o FiesSeleção, e comple-
mentar sua inscrição para 
contratação do financia-
mento no referido siste-
ma, no período de 26 de 
fevereiro a 7 de março. A 
pré-seleção dos partici-
pantes da lista de espera 
será de 27 de fevereiro a 
10 de abril.

As inscrições para 
o programa vão 
até o dia 14

brUmaDinhO 

Pedido de CPI sobre rompimento de 
barragem é protocolado no Senado
O pedido de criação da 
Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) 
para apurar as causas 
do rompimento da bar-
ragem em Brumadinho 
(MG) foi protocolado na 
última quinta-feira (7) 
na Mesa do Senado.

O requerimento, en-
tregue pelos senadores 
do PSD Otto Alencar 
(BA) e Carlos Viana (MG), 
tem 42 assinaturas, 15 a 
mais que o mínimo exi-
gido. Segundo o senador 
Carlos Viana, inicialmen-
te a comissão não tem 

caráter punitivo, mas 
sim voltado para a pro-
posição de uma legisla-
ção mais moderna.

Viana, que pretende 
ser o relator da comis-
são, lembrou a criação 
recente da Agência Na-
cional de Mineração. Se-
gundo ele, o órgão não 
tem estrutura suficiente 
para fiscalizar a situação 
das barragens de rejei-
tos. “Se tivéssemos mo-
dernizado a legislação 
na hora certa , se tivés-
semos permitido uma 
agência mais moderna, 

teríamos salvado a vida 
dessas pessoas”, afirmou.

O presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) , um dos que 
assinaram o requeri-
mento, adiantou que 
na próxima terça-feira 
(12), o documento deve 
ser lido no plenário da 
Casa. A partir daí, os lí-
deres podem indicar os 
nomes que vão compor 
a comissão. Serão 11 ti-
tulares e sete suplentes. 
A CPI deve ter duração 
de 180 dias e limite de 
despesas de R$ 110 mil.
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dOaÇÃO de saNGUe

Campanha incentiva doação de 
sangue durante alistamento militar

com a campanha “Doar 
sangue é um exercí-
cio de cidadania”, o 

Hemocentro e o Comando 
de Operações Especiais 
do Exército Brasileiro (CO-
pEsp) pretendem incentivar 
a doação de sangue entre 
os jovens que irão se apre-
sentar para o alistamento 
militar. A unidade móvel do 
Hemocentro estará no CO-
pEsp, localizado no Jardim 
Guanabara, até o dia 15 de 
fevereiro, das 8h às 17h, re-
cebendo as doações. A esti-
mativa é que cerca de 800 
jovens passem pelo local 
no período e que 50% deles 
sejam potenciais doadores.

“Doar sangue é, lite-
ralmente, doar amor, doar 
vida. Precisamos despertar 
nas pessoas esta consciên-
cia que vai além da rotina 
diária, estimular atos de 
amor, ações que eviden-
ciam compaixão, criar em 
Goiás, no Brasil, e no mun-
do uma grande corrente 
do bem. Gente cuidando 
de gente”, destaca o secre-
tário de Estado da Saúde 
de Goiás, Ismael Alexan-
drino.

O chefe do posto médico 
da guarnição, major Rodri-
go Paz, explicou que uma 
das missões do Exército é 
conscientizar as pessoas so-
bre esse tipo de campanha. 
“Isso é muito importante 
para mostrar cidadania para 
os inscritos, que são pessoas 
civis, mas estão tendo o pri-
meiro contato com as For-
ças Armadas, em especial o 
Exército”, disse.

“Nem todos estarão ser-
vindo, mas passarão por 
aqui e levarão um pouco de 
cidadania”, explicou ainda, 
acrescentando que é uma 
oportunidade para o jovem 
realizar sua primeira doa-
ção. “Muitas vezes, o jovem 
nunca teve a oportunidade 
de doar, nunca foi incenti-
vado, e então aqui é o mo-
mento dele ver que pode 
fazer isso outras vezes no 
futuro”, complementou o 
major.

Transfusão 
sanguínea

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, 3,3 mi-
lhões de pessoas doaram 
sangue no País, em 2017, e 

aproximadamente 2,8 mi-
lhões realizaram transfu-
são sanguínea. Do total de 
doadores, 60% são homens, 
sendo o maior índice entre 
jovens na faixa etária de 18 
a 29 anos, o que representa 
42% dos doadores.

“O objetivo das campa-
nhas sempre são mobilizar 
a sociedade e ampliar o nú-

mero de doadores, e nada 
como começar com o jovem, 
incentivando nele a doação, 
com a possibilidade de fide-
lizá-lo como doador futuro, 
já que a doação pode ocor-
rer até os 69 anos, quando a 
pessoa já realizou a primei-
ra antes dos 60”, explicou a 
assessora técnica do Hemo-
centro, Denyse Goulart.

Unidade móvel do Hemocentro estará 
no Comando de Operações Especiais do 
Exército para coletar sangue dos jovens

eXPeRiÊNcias

Vítimas de acidentes de trânsito 
compartilham experiências no Hugol
O Hospital Estadual de 
Urgências da Região No-
roeste de Goiânia Gover-
nador Otávio Lage de Si-
queira (Hugol) promoveu 
um encontro para troca 
de experiências entre 
três pacientes da unida-
de com situações de vida 
muito parecidas: jovens, 
pais de família, que sofre-
ram amputação da perna 
devido a um acidente de 
trânsito enquanto pilota-
vam motos.

Ericpyter Ferreira, 24 
anos, chegou à emergên-
cia da unidade em janei-

ro de 2018 e passou dois 
meses internado. Hoje, 
já adaptado à sua nova 
rotina, aceitou o convite 
do hospital para compar-
tilhar suas experiências 
com outros pacientes 
em situação semelhante 
à que passou. “No início 
temos muita dificuldade 
em aceitar a amputação, 
mas a equipe do hospi-
tal realmente nos acolhe. 
Quando recebi alta, acre-
ditava que estava pronto 
para o mundo real, mas 
tive um choque de rea-
lidade com as dificulda-

des do dia a dia de uma 
pessoa amputada. Você 
tem que ter muito foco e 
força de vontade para po-
der superar adversidades 
e, caso necessário, deve 
procurar ajuda profissio-
nal. Não abaixe a cabeça 
nunca, pois isso não é 
uma limitação, é sim um 
acaso da vida”.

O objetivo do encon-
tro foi promover aos pa-
cientes a oportunidade 
de compartilhar de suas 
experiências para que, 
juntos, encontrassem 
estratégias de enfren-

tamento diante da am-
putação. Além de Eri-
cpyter, participaram os 
pacientes Matheus So-
brinho, 19 anos, e Jona-
than Barbosa, 21 anos, 
que passaram pelo pro-
cesso de amputação e 
ainda estavam em fase 
de recuperação.

“Antes de mais nada, 
gostaria de dizer que, 
de zero a dez, a nota 
que dou para o hospital 
é mil. Toda a equipe é 
muito atenciosa, amiga 
e sabe realmente traba-
lhar bem. Essa conversa 

que tivemos foi extrema-
mente importante para 
mim, pois tinha muitas 
dúvidas de como seria 
minha vida fora do hos-
pital, e o Ericpyter con-
seguiu exemplificar situ-
ações práticas do dia dia 
pelas quais uma pessoa 
em nossa situação pas-
sa. A expectativa daqui 
pra frente é focar na mi-
nha recuperação, com o 
apoio da minha família 
e de Deus”, relatou o pa-
ciente Matheus.

De acordo com Érica 
Carvalho, psicóloga do 

hospital, “falar em am-
putação ainda assusta 
hoje em dia, pois a so-
ciedade possui muitos 
tabus que precisam ser 
quebrados. Quando se 
trata do público jovem, é 
possível perceber maior 
dificuldade de aceitação 
das limitações e maior 
ansiedade para passar 
pela fase de adaptação. 
A amputação é uma si-
tuação em que pode-
mos nos descobrir mais 
fortes do que pensamos 
e testar nosso poder de 
superação”.
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n Pessoas em boas condições de saúde;
n Quem tem entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização);
n Pessoas com peso mínimo de 50 kg;
n Quem dormiu pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;
n Pessoas alimentadas (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas 
que antecedem a doação).

Quem pode doar?
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  Avril lançou já havia lançado prévia de três músicas: Warrior, Love 
Me Insane e Bigger Wow. E a cantora nos deu mais três presentinhos 
com a prévia de mais três: Goddess, Crush e Souvenir.

  De acordo com uma reportagem exibida no Jornal Nacional, na 
Rede Globo, o rapper Drake, toca na noite do festival Rock in Rio, 
no dia 27 de setembro.

  Ludmilla usou seu Instagram avisar que ela lançará uma nova 
música a faixa Vem Amor, Bate Não Para, um funk que Ludmilla 
cantou pela primeira vez na festa Combatchy, de Anitta.

  Nesta semana foi confirmado pelo Deadline que os quatro 
adolescentes que aparecem em Jumanji: Bem-Vindo à Selva, 
estarão de volta para a sequência da produção.

NoVos PRoDUTos
A Fast Açaí, franquia goiana com 

unidades no Distrito Federal e em 
mais 12 estados, lança em fevereiro 

dois novos produtos: a Tapioca Fresh 
e o Suco de Açaí. Disponível em 

algumas unidades de Goiânia e região 
metropolitana, a tapioca é feita na 

hora. Além dos recheios Carne Seca 
com Requeijão Cremoso, Frango com 

Requeijão Cremoso, Pizza e Manteiga, 
o cliente pode montar a sua tapioca 

como preferir, pois a rede oferece nove 
opções de recheios salgados, nove 

tipos de salada, 15 doces, oito tipos de 
molho e temperos como orégano, sal, 

azeite, pimenta calabresa e canela.

aDoÇÃo
No próximo domingo, dia 10 de 

fevereiro, das 9h às 13h, a Via Cat 
recebe os voluntários do Grupo 
Miau Auau para a realização do 

evento de adoção exclusivo com 
gatos, o “Adote um Miau”. Ao todo 
serão cerca de 20 felinos que foram 

resgatados das ruas e estão à 
procura de um lar cheio de atenção e 

carinho. Os interessados em adotar 
um dos animais deverão pagar 

uma taxa de R$ 40,00, que será 
destinada ao custeio de outros pets 

resgatados pela ONG.

De 17 a 23 
De maRÇo, 

os hóspedes do Rio Quente, 
complexo turístico localizado 

em meio ao cerrado brasileiro, 
terão a oportunidade de curtir 

uma programação voltada à 
gastronomia, com destaque para 

as comidas típicas da região. A 
semana Sabores do Brasil terá 

aula show com participantes do 
programa Masterchef, palestras com 

nutricionistas, e workshops com 
chefs, e promete trazer um sabor a 

mais aos dias de descanso.

a mPB, 
o afro-samba, o samba rock e 

o maracatu serão os ritmos do 
Lowbrow Lab Arte & Boteco, 

nesta sexta-feira (08). O som será 
comandado por Érika Ribeiro, que 

é cantora, multi-instrumentista 
e compositora, e banda. O show 

começará às 22h30 e a entrada terá 
um valor de R$ 10, até às 22 horas.

3x4
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Advogada - Na próxima segunda-feira (11) a advogada Luciana Sinzimbra, 
estará no programa SuperPop abordando o tema agressão contra a mulher. 

Livro - Na próxima terça-feira acontece o lançamento do livro “Um 
amor em uma Nova Veneza: Oswaldo e Edith”, que conta a história do 
casal de descendentes italianos que está junto há 64 anos. 

2 3

4

Youtuber - O youtuber, Luccas Neto, fenômeno entre 
a criançada e famoso pelos vídeos irreverentes se 
apresenta em Goiânia, domingo, 10 de fevereiro, a partir 
das 16 horas, no Centro de Convenções Puc. 
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Aniversário - Os papais Katiuscia Ferreira Marques 
Nazário e Vinicius de Souza Nazário comemorou o 
aniversário de um ano da filha Cecília Marques Nazário.
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1. A Cantina
2. Bapi
3. Boali
4.  Ben & Jerry’s
5. Bob’s
6. Brownieria
7. Burguer King
8. Cacau Show

9. Chocolates Brasil Cacau
10. Casa do Pão de Queijo
11. Companhia do Grelhado
12. California Coffee
13. Divino Fogão
14. Doce Doce
15. Fast Açaí
16. Fon Pin

17. Habib’s
18. Jerivá
19. Jin Jin
20. Kanpai Blue
21. MC Donald’s
22. Montana Grill Express
23. Mr. Cheney Cookies
24. Outback

25.  QG Jeitinho Caseiro
26. Spoleto
27. Subway
28. Tartuferia San Paolo
29. The Cookies and Brownies
30. Tribo Virtual
31. Toscha Arabian
32. Vivenda do Camarão

Confira a rElação das lojas/rEstaurantEs partiCipantEs:

EspEtáCulo 

Youtuber Luccas Neto 
retorna aos palcos goianos

o youtuber, Luccas 
Neto, desembarca 
mais uma vez na 

capital goiana para ale-
gria da criançada com 
o espetáculo Netoland. 
Transformando o palco 
do Centro de Convenções 
Puc em um verdadeiro 
jogo de tabuleiro, Luccas 
se apresenta no tarde do 
dia 10 de fevereiro, a par-
tir das 16 horas.

Sucesso entre as 
crianças com os vídeos 
engraçados e diverti-
dos no Youtube, Luccas 
transformou os diálogos 
feitos no Canal em um 
espetáculo. Na prática, 
a peça mistura encena-
ção, interações, gin-
canas e brincadeiras 
com a plateia, muita 
cantoria, reprodução 
de histórias, fábulas e 
contos de fadas, além 

de sorteios de prêmios 
e algumas surpresas.

Com um conteúdo vol-
tado exclusivamente para 
o entretenimento das 
crianças, o youtuber que 
se intitula no seu Canal 
como “Uma eterna crian-
ça”, nos últimos meses 
veio reformulando seu 
jeito de apresentar seus 
vídeos. A reestruturação 
tem como foco conteúdos 
educacionais e de cunho 
social para os pequeni-
nos e pais. Mas seguindo 
a linha divertida de se 
comunicar que o youtu-
ber já tem, um jeito lú-
dico e que mostra a im-
portância de brincar na 
formação da personali-
dade de cada criança.

Luccas que duran-
te todo o ano de 2018 
mostrou que tem um 
público fiel na internet, 

ocupou o segundo lugar 
de uma pesquisa reali-
zada pela Rede Snack, 
que mostrava quais Ca-
nais de brasileiros foram 
os mais vistos no ano. 
Luccas chegou a bater a 
posição do irmão Felipe 
Neto que ocupou o sexto 
lugar. O Canal do youtu-
ber hoje possui mais de 
21 milhões de inscritos.

Os ingressos para o es-
petáculo podem ser ad-
quiridos na Tribo do Açaí 
e nas lojas da Pezinho e 
Cia, além das vendas on-
line no site Ingresso Digi-
tal. Para aqueles que não 
forem estudantes ou be-
neficiários da lei da meia 
entrada poderão optar 
pelo ingresso solidário, 
que dá direito a um des-
conto sob a entrega de 
1kg de alimento não pe-
recível no dia do evento. 

Com o espetáculo Netoland o artista traz para a 
Capital apresentação que mistura encenação, 
interações, brincadeiras e sorteios de prêmios

Gastronomia 

Terça Gastronômica chega a sua 
4ª edição no Flamboyant Shopping
A Terça Gastronômica está 
de volta ao Flamboyant 
Shopping trazendo novas 
promoções e uma variada 
seleção de marcas parti-
cipantes. Nesta 4º edição, 
32 lojas do segmento de 
alimentação investem em 
opções que são sucesso 
de vendas, mas que tam-
bém conquistam o pú-
blico pelo sabor. A nova 
rodada de descontos vai 

até o dia 26 de março de 
2019, sempre às terças-
-feiras, das 10h às 22h30.

O consumidor pode 
escolher entre refeições 
completas, carnes, sa-
ladas ou massas, pas-
sando por lanches, fast 
food, cafés e sobremesas 
além de vinhos. No cri-
tério preço, há produtos 
com valor de R$ 33,80 
em dias normais saindo 

por R$14,90 nas terças 
da promoção. No quesito 
percentual de desconto, 
a seleção de ofertas traz 
pratos com economia de 
até 30%. Oportunidade 
para aqueles que dese-
jam aproveitar as vastas 
experiências gastronô-
micas do shopping.

A promoção ficará vi-
gente até 26 de março 
de 2019, válida exclusi-

vamente  às terças-feiras 
nos restaurantes partici-
pantes. As ofertas não são 
cumulativas e para confe-
rir as lojas participantes, 
os clientes podem aces-
sar as redes sociais ou 
aplicativo do shopping, 
bem como informativos 
disponíveis nos corredo-
res ou regulamento da 
promoção no site “http://
www.flamboyant.com.br/. 
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o quE: nEtoland – luCCas nEto
Onde: Centro de Convenções Puc
Quando: 10 de fevereiro de 2019
Horário: 16 horas (apresentação) / 14 horas (aber-
tura dos portões)
Ingressos:
- Cadeiras Ouro: R$ 260,00 (inteira) R$ 160,00 
(ingresso solidário) R$130,00 (meia)
- Cadeiras Prata: R$ 160,00 (inteira) R$ 140,00 
(ingresso solidário) R$ 80,00 (meia)
- Cadeiras Bronze: R$ 140,00 (inteira) R$ 100,00 

(ingresso solidário) R$ 70,00 (meia)
*Ingresso solidário: Desconto mediante doação 
de 1kg de alimento não perecível na entrada do 
evento
**Valores sujeito à alteração sem aviso
***Crianças de 2 a 12 anos pagam meia entrada
Pontos de Vendas:
- Tribo do Açaí (Rua 36, nº 366 – Setor Marista)
- Pezinho e Cia (Shopping Flamboyant / Bueno / 
Marista)
Informações: (62) 9 9936-3293 (WhatsApp)

sErviço
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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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(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$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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FutEbol 

Goiás segue treinos antes do 
sexto compromisso do ano

o Goiás se reapre-
sentou na tarde 
na última  quarta-

-feira (06), no CT Edmo 
Pinheiro, para dar sequ-
ência a preparação para 
enfrentar o Iporá, no sá-
bado (09).

Os jogadores fizeram 
trabalhos na sala de mus-
culação do CT, na sequ-
ência, foram para o gra-
mado, onde realizaram 
várias estações de potên-
cia e velocidade.

A comissão técnica 
organizou também um 
trabalho de posiciona-
mento, tanto defensi-
vo, como ofensivo, para 
aprimorar saída de bola, 
passes e movimenta-
ções. Ao fim, todos os 

atletas participaram de 
um treinamento de fina-
lização e cruzamento.

O Goiás voltou aos 
treinos na última 
quinta-feira(07), no CT 
Edmo Pinheiro. 

Desfalque 
O lateral-direito Caí-

que Sá passou por exa-
mes de imagem que 
apontaram lesão mus-
cular de grau 1 em sua 
coxa direita. Desta forma, 
o atleta deve desfalcar o 
Goiás não só contra o Ipo-
rá, sábado, pelo Goianão, 
como também diante do 
Sergipe, na quarta-feira 
(13), pela Copa do Brasil.  

Em contrapartida, Ke-
vin retorna e fica à dispo-

sição do técnico Maurício 
Barbieri para o duelo no 
torneio nacional. Como 
vem de recuperação de 
um edema na coxa es-
querda que o tirou das 

partidas contra Grêmio 
Anápolis e Atlético-GO, o 
lateral ainda não deve ser 
utilizado sábado, contra 
o Lobo Guará, para evitar 
qualquer risco.

A provável solução 
para Barbieri será repe-
tir o que fez durante o 
clássico contra o Dragão 
e improvisar o zagueiro 
Yago na lateral-direito. 

O defensor deu conta do 
recado na marcação e 
até apareceu no ataque 
na jogada que originou 
o terceiro gol, marcado 
por Renatinho.

Mauricio Barbieri comandou os 
trabalhos do elenco esmeraldino
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