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n Um dos argumentos do Palácio das 
Esmeraldas contra o orçamento im-
positivo é que ele beneficia também 
os deputados de oposição, quando 
deveria servir só aos governistas. Não 
teria sentido ajudar adversários. 

n Com mais de 100 funcionários 
no setor de comunicação e edição 
online, a Assembleia Legislativa 
está com o seu portal de transpa-
rência atrasado. As informações 
disponíveis referem-se à gestão 
do presidente Zé Vitti. 

n É mais apagada do se imaginava a 
estrela do ex-senador Wilder Morais 
no andamento do atual governo. Na 
pasta da indústria & Comércio, a sua 
única atividade é procurar empresas 
interessadas em se instalar em Goiás.

n O ex-deputado federal Thiago 
Peixoto não assumiu uma diretoria 
da Gerdau, como se anunciou. Ele, 
na verdade, aguarda o resultado da 
seleção a que se submeteu para vol-
tar a estudar nos Estados Unidos. 

n Ponto para a secretária da Eco-
nomia Cristiane Schmidt: quando o 
governador ronaldo Caiado prome-
teu quitar as folhas do seu governo 
dentro do mês trabalhado, ela disse 
que não seria possível. E não foi.

n Existe preocupação entre os de-
putados mais conscientes com a 
falta de agenda positiva para a As-
sembleia Legislativa. Temas como 
sede própria e transferência da 
capital para Rio Verde são fracos e 
não convencem.

n No evento de revitalização da Praça 
Cívica, neste domingo, iniciativa do 
governador ronaldo Caiado, chamou 
muita atenção a falta de atrações cul-
turais e artísticas. a Secretaria de Cul-
tura não marcou presença.

n O apoio do PTB a Marconi Perillo 
foi sempre retribuído com uma se-
cretaria de peso. Agora, Jovair e o fi-
lho Henrique Arantes fecharam com 
Ronaldo Caiado em troca de R$ 30 
mil em cargos e 2 superintendências. 

n O prefeito iris rezende pediu aos 
seus auxiliares próximos que, na sua 
presença, não toquem no nome do 
presidente da Câmara romário Po-
licarpo, seja qual for o assunto. iris 
não quer ouvir falar no vereador.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

Quem conhece o governador Ronaldo Caiado sabe que ele jamais perdoará ou sequer 
retornará à normalidade e proximidade que já foi a marca da sua relação com o depu-
tado estadual Major Araújo – depois que este denunciou a abertura de um “balcão de 
negócios” no governo do Estado para comprar apoio na Assembleia Legislativa. De tudo 
o que foi dito até hoje pela oposição ou demais críticos, nada incomodou mais Caiado do 
que essa acusação, que acabou revestida de credibilidade por partir de um aliado muito 
próximo e que também conhece a fundo o que se passa nos canais de contato entre o Le-
gislativo e o Executivo em Goiás. Major Araújo referiu-se, entre outras aberrações, à dis-
tribuição de cotas de R$ 30 mil em nomeações e de diretorias e superintendências aos 
parlamentares dispostos a respaldar o Palácio das Esmeraldas e votar favoravelmente às 
suas matérias, algo que Caiado não queria fazer de jeito nenhum, para não se igualar às 
gestões do passado, mas no final das contas sendo forçado diante dos riscos que a sua 
governabilidade passou a correr com a insatisfação dos deputados com o seu governo. 
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VEXaME Do MaJoR VitoR HUGo EStÁ pREStES a acaBaR
O líder do governo na Câmara Major Vitor Hugo está passando por uma humilhação pública: ostensivamente, o Palácio do Planalto procura um novo 
nome para ocupar o posto, mas, venhamos e convenhamos, com toda razão, já que o deputado goiano mostrou-se muito abaixo das exigências que o 
cargo envolve. Até em fotografias, é possível notar que se trata de alguém completamente estranho ao mundo maquiavélico da política e mesmo ingênuo 
para esse tipo de ofício. É o caso: o presidente Jair bolsonaro não deveria ter convidado e Major Vitor Hugo igualmente não poderia ter aceitado, propon-
do-se a entrar com uma mão na frente e outra atrás no covil de leões que é o Congresso Nacional. O próprio nome – liderança do governo – já indica que o 
seu ocupante tem que exibir um mínimo de capacidade de comando e influência sobre os seus pares, coisa que o coitado do Major Vitor Hugo não tem e 
provavelmente nunca terá. Felizmente, o vexame em que ele se meteu está prestes a voltar, com a sua devolução ao baixíssimo clero da Câmara Federal.

VaNDERlaN E o palÁcio DaS ESMERalDaS EStÃo DiStaNtES
O relacionamento entre o governador ronaldo Caiado e o senador Vanderlan Cardoso está tão prejudicado que os dois praticamente não se falam 
mais. Caiado já passou duas ou três vezes pelo Senado, desde que assumiu, e fez questão de ignorar Vanderlan, nem o visitando em seu gabinete 
e nem ao menos se aproximou para cumprimentos, em uma ocasião em que esteve no plenário da Casa. Duas razões acabaram afetando a boa 
conexão que os dois tinham até a eleição passada: uma, a evidente e ostensiva pré-candidatura de Vanderlan ao governo do Estado, em 2022, já em 
incontrolável andamento, e, outra, as críticas do senador à condução de Caiado em relação à questão dos incentivos fiscais – que ele, Vanderlan, en-
xerga como prejudiciais, tal como estão hoje, às empresas que verdadeiramente geram empregos e contribuem com o desenvolvimento do Estado. 

oQUE SiGNiFica o ESVaZiaMENto Do palÁcio pEDRo lUDoVico
Quem primeiro notou foi o jornalista Divino Olávio: os saguões e corredores do Palácio Pedro ludovico estão vazios desde que o governador ronaldo 
Caiado tomou posse. antes muito movimentados, os espaços agora estão desertos e os elevadores, que viviam lotados, sobem e descem carregan-
do pouca gente. Do lado de fora, a ampla calçada perdeu o antigo burburinho. Para Divino Olávio, a nova situação tem a ver com os cortes que Caiado 
fez no quantitativo de funcionários comissionados. Tanto, diz ele, que circulando pelo prédio é possível encontrar salas desocupadas, apenas com os 
móveis e computadores em silenciosa prontidão. Mas é provável que a explicação vá um pouco mais adiante: há, sim, certo distanciamento da nova 
gestão em relação à sociedade. O novo governo é autossuficiente e não desenvolveu ainda, se é que vai desenvolver um dia, canais de comunicação 
com personalidaes e instituições – englobando-se aí a classe política, que tem participação zero nas decisões governamentais. Em consequência de 
tudo isso, raras são as pessoas, além dos servidores, que têm alguma coisa a fazer ou são chamadas ao Palácio Pedro ludovico.

REVoGaÇÃo DoS iNcENtiVoS Da ENEl Vai REpERcUtiR Mal
Caso venha a ser aprovada pela Assembleia Legislativa – e parece que o será – a revogação dos incentivos fiscais concedidos à Enel, quando comprou 
a Celg, tende a ter repercussão nacional e trará prejuízos para o governador ronaldo Caiado junto ao governo federal. É que, inevitavelmente, tratar-
-se-á de uma quebra de contrato, que afeta a credibilidade do processo de privatizações no brasil como um todo. Há um mês, o presidente do bNDES 
Joaquim levi telefonou a Caiado, para reclamar da medida e também da CPi da Celg-Enel, instalada pelos deputados estaduais.

SEM opoSiÇÃo, GoVERNo tRopEÇa NaS SUaS pRÓpRiaS pERNaS
 O governador ronaldo Caiado, politicamente, só tropeça nas próprias pernas. É ele mesmo a fonte dos seus desgastes porque, no que depende da 
oposição, o seu caminho é seguro e limpo. O nome que poderia liderar o contraponto ao seu governo seria o do ex-governador Marconi Perillo, que 
desistiu da tarefa e se exilou em São Paulo, onde pena para sobreviver ao cerco judicial de que é alvo. Caiado, portanto, vai tocando a sua gestão sem 
maiores entraves políticos (pelo menos quanto a aqueles que deveriam se opor a ele) a não ser os que ele mesmo cria, como a fatídica e infeliz decisão 
de não pagar o mês de dezembro ao funcionalismo – raiz de todos os desgastes da sua administração e provavelmente responsável por derrubar 
a sua aprovação para a metade do que obteve na eleição (há pesquisas indicativas nesse sentido, em municípios de importância como aparecida, 
anápolis e Catalão, embora não estadualmente ainda). Em resumo, a oposição ao novo governo é fraquíssima. Ou inexistente.

caiaDo NÃo pERDoa MaJoR aRaÚJo pElo “BalcÃo DE NEGÓcioS” 
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Educação 

Prefeitura de Goiânia abre mais 60 
vagas no Cmei Minervina Maria Sousa

a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secreta-
ria Municipal de Edu-

cação e Esporte (SME), inau-
gura nesta segunda-feira, 
08, três salas modulares no 
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (Cmei) Minervi-
na Maria Sousa, localizado 

no Recanto das Minas Ge-
rais. A implantação das sa-
las garante 60 novas vagas 
para a Educação Infantil. 

As salas modulares são 
uma opção rápida e de cus-
to reduzido que consistem 
em estruturas feitas de aço 
de alta resistência, com pa-

redes de painel isotérmico, 
que portam sistemas elétri-
cos, lógicos, hidráulicos e de 
refrigeração normatizados 
pelos órgãos de vigilância 
responsáveis. As salas se 
mostram uma ferramenta 
eficaz na criação de novas 
vagas na rede municipal 

de Educação, agilizando o 
atendimento à população.

O Cmei Minervina Maria 
Sousa atende 232 crianças 
de seis meses a 3 anos e 
11 meses, em tempo in-
tegral. Outras 25 salas fo-
ram implantadas em Cmei 
e escolas só no primeiro 

trimestre de 2019, totali-
zando mais de 1.300 novas 
vagas oferecidas para a po-
pulação. A implantação das 
salas representa um plane-
jamento estruturado des-
de 2017 e o comprometi-
mento com a melhoria da 
Educação em Goiânia.

Unidade localizada 
no recanto das 
Minas Gerais 
recebeu três novas 
salas modulares
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EcoNoMia

Bolsonaro afirma que não haverá horário de verão em 2019
O presidente Jair Bolsonaro 
decidiu não adotar o horário 
de verão este ano. Segundo 
ele, a decisão foi baseada 
em um parecer do ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, que aponta 
pouca efetividade na eco-
nomia energética.

“Ele [ministro] trouxe 
um parecer 100% favorável 
ao fim do horário de verão. 
No parecer dele, [o horário 
de verão] não causa eco-
nomia [de energia] para 
nós e mexe no teu relógio 
biológico, então atrapalha 
a economia, em parte. E só 
temos o que ganhar, no meu 
entender, mantendo o horá-
rio como está”, disse Bolso-
naro, logo após participar da 
inauguração do espaço de 
atendimento da Ouvidoria 
da Presidência da República, 
no Palácio do Planalto.

No ano passado, estudos 
da Secretaria de Energia 
Elétrica (SEE), do Ministério 
de Minas e Energia (MME), 

em parceria com o Opera-
dor Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), apontaram 
que em termos de econo-
mia de energia, a medida 
não tem sido mesmo efi-
ciente, já que os resul-
tados alcançados foram 
próximos à “neutralidade”. 
O horário de verão foi cria-
do  em 1931 com o intuito 
de economizar energia, a 
partir do aproveitamento 
de luz solar no período 
mais quente do ano, e tem 
sido aplicado no país, sem 
interrupção, ao longo dos 
últimos últimos 35 anos.

Normalmente, o horário 
de verão ocorre entre outu-
bro e fevereiro, quando os 
relógios devem ser adian-
tados em uma hora, e vigo-
ra nos estados de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul 
e no Distrito Federal.
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imunização 

Campanha de Vacinação contra a 
Influenza em Goiânia terá início dia 10 

na última sexta-feira, 
05, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de 

Goiânia (SMS), por meio da 
Superintendência de Vigi-
lância em Saúde divulgou 
as informações sobre a 
Campanha Nacional de Va-
cinação Contra a Influenza 
que será realizada em todo 
o País. Em Goiânia, a aber-
tura oficial da campanha 
será nesta semana, dia 10 
de abril, no Centro de Saú-
de da Família do Residen-
cial Ville De France. 

Durante entrevista 
coletiva à imprensa, a 
Superintendente Flú-
via Amorim  detalhou as 
ações e procedimentos 
da campanha na capital. 
‘’Nós precisamos do em-
penho de todos para que 
a população fique bem 
informada sobre a impor-
tância da vacina’’, disse.

A Campanha de vacina-
ção tem um público espe-
cífico ou de risco, que está 
mais exposto ao vírus, que 
são as gestantes, puérpe-
ras (mulheres que deram a 
luz há pouco tempo), crian-
ças, trabalhadores da saú-
de, idosos, comorbidades 
(doentes crônicos), profes-
sores,  população privada 

de liberdade e funcioná-
rios do sistema prisional.

A meta é  vacinar, no 
mínimo, 90% dos gru-
pos prioritários para a 
vacinação, o que repre-
senta aproximadamente 
404.610, da população to-
tal de 449.567. O período 
da campanha será de 10 
de abril à 31 de maio.

A Prefeitura de Goiânia 
irá disponibilizar 56 pos-
tos de vacinação espalha-
dos por todas as regiões 
da Capital. O horário de 
funcionamento dos pos-
tos será das 8h às 17h.  

A vacina influenza
Nesta Campanha, a 

vacina utilizada protege 
contra dois tipos de in-
fluenza A (H1N1 E H3N2), 
e um tipo de influen-
za B e contém as cepas: 
A /Mich igan/45/2015 
(H1N1)pdm09, A/Switzer-
land/8060/2017 (H3N2) 
e B/Colorado/06/2017 (li-
nhagem B/Victoria/2/87).

 O município  receberá 
472.400 doses da vacina 
influenza de forma parce-
lada e visando melhorar o 
atendimento aos grupos 
prioritários e minimizar as 
filas, em Goiás a vacinação 

ocorrerá conforme crono-
grama ao lado: 

Vale ressaltar que a 
apresentação de docu-
mento de identificação é 
obrigatória para todos os 
grupos prioritários. Porta-
dores de doenças crônicas 
deverão levar a prescrição 
médica especificando o 
motivo da indicação da va-
cina. As puérperas no perí-
odo de até 45 dias após o 
parto, deverão apresentar 
documento que comprove 
a gestação (certidão de 
nascimento, cartão da ges-
tante entre outros). Profes-
sores e trabalhadores da 
saúde, deverão apresentar 
documento que comprove 
vinculo ou categoria pro-

Objetivo é imunizar no mínimo 
90% do público-alvo

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Go

iâ
ni

a



5segunda-feira, 8 DE abril DE 2019 social

  O site britânico da amazon revelou a 
data de estreia do album de Carly rae 
Jepsen! lá foi colocado para pré-venda o 
disco “Dedicated” de Carly, previsto para 
ser lançado no dia 17 de maio.

  A Netflix divulgou um teaser da 

terceira parte de “la Casa de Papel”, junto 
com a data de estreia, dia 19 de julho.

  Após ser homenageada no GLAAD 
awards por sua contribuição em prol a 
causa LGBT, a cantora Pop recebeu o 
prêmio de “Entertainer of The Year” ou 

“Pessoa do Ano”, no NAACP Image Awards.

  Selena Gomez está de volta às telona 
com o filme “The Dead Don’t Die”, ou “Os 
Mortos Não Morrem”, em tradução livre. 
O mais novo longa do diretor Jim 
Jarmusch e a estreia será dia 14 de junho.

NoVo caRDÁPio
O casal Carolina Uchôa Borges, a Carô, e João 

Vicente Borges disponibilizou na semana 
passada, o novo cardápio do Las Nenas, que fica 

na avenida 136, no Setor Marista. idealizado 
pela chef Carô, o novo menu da noite é um 

encontro com a essência e a história do bistrô. 
As lembranças afetivas e gustativas da casa 

das avós de Carô foram a base para a criação 
dos novos pratos. O restaurante serve café da 

manhã, almoço e chá da tarde, além de jantar, e 
em todas as refeições, a simplicidade dos pratos 
revela o carinho, a essência e o sabor marcante

sTaND UP
O Guardians Empório Pub traz para Goiânia, 

o será o comediante Patrick Maia por uma 
noite, no dia 11 de abril (quinta-feira). O evento 

promete ser inesquecível, e também contará 
com set dos humoristas Marx Willian, assim 

como Magno Martins e Valter Nunes, com 
tudo preparado para uma noite de muitas 

gargalhadas. Com início às 22h, no Pub 
localizado na Av. T-15, os ingressos serão 

vendidos no local e online. Maia, que possui 
mais de 200 mil inscritos em seu canal no 

Youtube e cerca de 1.5 milhões de visualizações 
em seu vídeo “Piadas Crentes”, agora estará em 

Goiânia para trazer humor à capital.

FaRMacÊUTico
Os professores do curso de farmácia da 

Faculdade Estácio de Sá de Goiás – Campus 
Estação, Álvaro Paulo Silva e Edson Sidião 
de Souza Júnior, vão receber homenagem 

e reconhecimento, em referência ao Dia do 
Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro. 
a solenidade será realizada no dia 08 de abril, 
às 20h, no Plenário da Assembléia Legislativa 
de Goiás. A presidente do Conselho Regional 
de Farmácia de Goiás (CRF-GO), Lorena Baía, 

estará presente.

Dia Da alEGRia
No dia 10 de abril Hot Park, maior parque 
aquático da América Latina, e a Turminha 

da Zooeira receberão 3mil crianças e 
adolescentes de 43 instituições beneficentes 

de Goiás para celebrar o Dia Nacional da 
Alegria, ação promovida pela Sindepat 

(Sistema Integrado de Parques e Atrações 
Turísticas). A 12º edição da ação, aderida 
pela aViVa, acontecerá simultaneamente 
nos principais parques do brasil. “Um dos 

nossos pilares é Ser do bem, e nada melhor 
do que poder levar a alegria e proporcionar 

Experiências fantásticas, possibilitando 
momentos memoráveis a essas crianças e 

adolescentes”, afirma Munir Calaça, Gerente de 
Experiência Relações Institucionais da AVIVA.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Páscoa - André Faria e Leandro Georges estiveram na última semana na apresentação da linha de Páscoa da Richesse Confeitaria. 

2 3

4

Nutrição esportiva - O palestrante e pesquisador 
em nutrição Pedro Carrera Bastos, de Portugal, vai 
ser um dos destaques no Seminário internacional de 
Nutrição Esportiva que acontece em Goiânia entre os 
dias 24 e 26 de maio no Castro’s Park Hotel. 
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Certificado digital - a deputada adriana accorci esteve nesta 
quinta-feira, 04, no Sescon Goiás ao lado da gestora de operações 
do sindicato, Sucena Hummel, para emitir certificado digital. 

Lançamento - As publicitárias Tatiane Stefani e 
Carol apude marcaram presença no último dia 2 no evento 
de lançamento do celular S 10 da Samsung no Skygarden.
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investimentos
O fundador da XP investimentos ale-
xandre Marchetti, hoje a frente da 
HUb, esteve em Goiânia de quarta 
a sexta-feira para se reunir com em-
presários e gerentes de bancos para 
buscar interessados em investir na 
fintech. a HUb também tem como 
fundador Duda Gouvêa Vieira e é con-
siderada a primeira plataforma de in-
vestimentos voltada exclusivamente 
para agentes autônomos, onde vai 
disponibilizar produtos financeiros 
para estes profissionais de forma 
isenta, sem conflitos e sem dispu-
tar clientes. alexandre Marchetti foi 
sócio responsável pelas áreas opera-
cionais da XP investimentos de 2006 
a 2012, considerada uma das maiores 
corretoras independentes do brasil.
 
moda
O Clube de Costura oferece nesta se-
mana oportunidade para aprimorar 

os diversos conhecimentos do uni-
verso da moda contempla. Nesta se-
mana, o curso rápido de modelagem 
e costura será realizado de 9 a 12, 
das 19 às 22 horas com investimento 
de R$ 500,00 mensais (08 aulas). 
 
agronegócio
Em 2018 a Tecnoshow Comigo expe-
rimentou um crescimento de 47% no 
volume de negócios, r$ 2,5 bilhões 
em cinco dias de evento. Para este 
ano, organizadores e empresários 
estão otimistas com a 18ª edição da 
Tecnoshow Comigo. De olho no mer-
cado aquecido, quatro instituições 
financeiras participarão da feira: 
banco do brasil, bradesco, Santan-
der e Sicoob Credi rural, com linhas 
de crédito especiais para financia-
mentos de máquinas, implementos 
agrícolas, veículos, usinas fotovol-
taicas, e todos os demais produtos 
comercializados na feira. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

imposto 

Receita abre na segunda consulta 
a lote da malha fina do IR

a Receita Federal 
abre nesta segun-
da-feira (8) con-

sulta ao lote residual de 
restituição do Imposto 
de Renda (IR) Pessoa 
Física de abril. Ao todo, 
serão desembolsados 
R$ 210 milhões para 
91,3 mil contribuintes 
que estavam na malha 
fina das declarações de 
2008 a 2018, mas regu-
larizaram as pendências 
com o Fisco.

A lista com os no-
mes estará disponível 
a partir das 9h no site 
da Receita na internet. A 
consulta também pode 
ser feita pelo Receita-
fone, no número 146. A 
Receita oferece ainda 
aplicativo para tablets e 
smartphones, que per-
mite o acompanhamen-
to das restituições.

As restituições te-
rão correção de 6,64%, 
para o lote de 2018, 
a 108,76% para o de 
2008. Em todos os ca-
sos, os índices têm 
como base a taxa Selic 
(juros básicos da econo-
mia) acumulada entre a 
entrega da declaração 
até este mês.

O dinheiro será de-
positado nas contas in-
formadas na declaração 
no próximo dia 15. O 
contribuinte que não re-
ceber a restituição deve-
rá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou 
ligar para os telefones 
4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para pessoas 
com deficiência) para ter 
acesso ao pagamento.

ao todo, 91 mil contribuintes 
receberão restituições
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Mais conselheiros devem compor, em breve, o quadro do Conselho Administrativo 
Tributário – CAT.  Decreto n. 9.420/2019 publicado no Diário Oficial do Estado prevê 
alterações no regimento interno do Conselho, aperfeiçoando o processo de seleção 
para preenchimento de vagas de conselheiro da representação do fisco, que atual-
mente consiste de quatro integrantes. Informações apuradas pelo Sindicato dos Fun-
cionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco-GO), junto ao gabinete da Secretaria 
de Estado da Economia, apontam que a intenção da pasta é publicar o edital do pro-
cesso seletivo nos próximos dias, que será aberto a todos os auditores-fiscais da clas-
se especial. Além de preencher as quatro vagas existentes, o certame servirá como 
parâmetro para preenchimento das vagas que surgirem nos próximos dois anos.
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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 com-
promisso, 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 POrTaS braNCO 2014 
C/ ar+DH ÚNiCO DONO aCEiTO 
TrOCaS E FiNaNCiO WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VErMElHa 2014 GaraN-
Tia DE FÁbriCa ÚNiCO DONO 2.0 
FlEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PrETO 2008 aU-
TOMÁTiCO PNEUS NOVOS aCEi-
TO TrOCa E FiNaNCiO WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 r$. Entrada + parcelas 
592,83 r$. ligue e agende sua 
visita & realize seu sonho! 
Telefone ou Whatsapp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 COM-
PlETa aCEiTO TrOCa E FiNaNCiO 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CabiNE DUPla aCEiTO 
TrOCa E FiNaNCiO WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VErMElHO 
2003 COMPlETO 2 POr-
TaS 1.0 SOlEil r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 r$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: rUa TV10 
QD 6 lT 1 ST TrOPiCal VErDE 
PrÓXiMO aO POSTO COM-
bUSTiVEl PQ iND. JOaO braZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Atlético-GO vence o Vila Nova 

Depois de cinco 
anos, o Atlético 
está de volta à final 

do Campeonato Goiano. 
No último domingo (7), o 
Rubro-Negro bateu o Vila 
Nova por 1 a 0 no Antônio 
Accioly e se classificou 
para encarar o Goiás na 
decisão. O gol decisivo foi 
de Jorginho, aos 30 minu-
tos da etapa final.

As finais do Goianão 
serão nos próximos do-
mingos (14 e 21), ambas 
às 16h. Antes disso, porém, 
o Dragão tem pela frente 
o Santos, na quinta-feira 
(11), às 21h30, na Vila Bel-
miro, em jogo de volta da 
terceira fase da Copa do 
Brasil. Eliminado no Esta-
dual, Tigre fica na espera 
da definição do confronto 
Bragantino (PA) x Apa-
recidense para conhecer 
o próximo adversário na 
competição nacional.

Quem esperava um 

jogo de muita velocidade, 
movimentação constante 
e muitas oportunidades, 
lamentou demais a con-
dição do gramado do An-
tônio Accioly. A chuva que 
caiu em Goiânia deixou o 
campo bastante alagado, 
principalmente nas late-
rais, prejudicando muito 
as jogadas de Atlético e 
Vila Nova.

O Dragão começou me-
lhor, com Nicolas e Jorgi-
nho assustando o goleiro 
Rafael Santos. Contudo, o 
Tigrão tomou as rédeas da 
partida e foi mais perigoso 
nos lances seguintes. Aos 
12 minutos, Felipe Rodri-
gues cabeceou e Kozlinski 
fez grande defesa. No re-
bote, Alan Mineiro chutou 
e obrigou o arqueiro a 
executar outra excelente 
intervenção. Três minutos 
mais tarde, Denner roubou 
a bola na saída atleticana 
e acertou a trave.

Com o Vila melhor em 
campo, veio o problema. 
Aos 20 minutos, o artilhei-
ro Alan Mineiro puxou con-
tra-ataque e sentiu a coxa. 
Ele foi substituído por 
Danilo, e o time colorado 

perdeu sua principal arma. 
Depois disso, o Rubro-Ne-
gro cresceu, mas não con-
seguiu se desvencilhar do 
lamaçal para criar boas jo-
gadas. A melhor veio já nos 
acréscimos, quando Pedro 

Raul cabeceou a bola no 
contrapé de Rafael Santos 
e por pouco não marcou.

Jorginho garante 
a classificação

Decisivo contra o San-
tos, Jorginho foi mais uma 
vez o nome do Dragão. De-
pois de um segundo tem-
po muito morno, o camisa 
10 foi quem anotou o gol 
que deu a classificação 
ao time rubro-negro. Sem 
Alan Mineiro, o Vila chega-
va muito pouco ao ataque 
e cabia ao Atlético ser o 
propositor do jogo.

O gramado, todavia, 
continuava problemático 
e atrapalhou muito as in-
vestidas de Gilsinho, que 
sempre chegava pela es-
querda. Apesar do domínio 
atleticano, as chances vie-
ram apenas num momento 
de pressão intensa, a partir 
dos 28 minutos. Foi aí que 
a primeira triangulação do 
jogo saiu, com André Luis 
acionando Jorginho, que 
bateu para ótima defesa 
de Rafael Santos.

Na cobrança do escan-
teio, a bola sobrou para Pe-
dro Raul, que girou e bateu 
para excelente defesa de 
Rafael Santos. Porém, Pe-
dro Bambu pegou o rebote 
e tocou para o meio, para 
Jorginho, livre, marcar.

No fim, o Vila foi 
para a pressão, mas não 
conseguiu causar gran-
des problemas a Ko-
zlinski. Em duas subidas 
de Rafael Santos para o 
ataque, o Dragão teve 
chances de aproveitar a 
ausência do goleiro. Em 
uma delas, o arqueiro 
voltou a tempo após a 
poça travar Pedro Bambu.

Lamentável
No fim, atletas do Vila 

Nova partiram para cima 
de Pedro Raul, o que pro-
porcionou uma confusão 
generalizada. A polícia 
precisou intervir e utilizou 
spray de pimenta. Um dos 
funcionários da assessoria 
do clube rubro-negro, o 
lateral Jonathan e um tor-
cedor precisaram ser aten-
didos pela ambulância.

Dragão vai decidir a grande final 
do campeonato contra o Goiás
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