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Sudeco aprova utilização 
de fCO sugerido por Caiado
A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oes-
te, Sudeco, autorizou ontem, por meio do seu Conselho 
Deliberativo, a utilização de até 30% do FCO, Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Centro-Oeste, na aplica-
ção do desenvolvimento regional. O procedimento fica 
agora na dependência da edição e aprovação de uma Me-
dida Provisória, que deverá ser encaminhada ao Congres-
so em agosto. A engenharia que cria essa alternativa para 
a busca de recursos foi do governador . Caiado já vinha 
tentando, sem sucesso junto ao Governo Federal, alterna-
tivas desde que assumiu o mandato em janeiro, para tirar 
o Estado da crise fiscal em que foi levado. O requerimento 
encaminhado por ele ao Conselho Deliberativo da Sude-
co, no último dia 17, solicita que os recursos sejam usados 
já em 2019. No caso de Goiás, a destinação dos recursos 
será para a recuperação de cerca de 5.000 km de rodo-
vias, que já se encontravam deterioradas desde o governo 
passado, além da quitação da folha de dezembro aos ser-
vidores. Segundo Caiado, não há previsão de valores para 
esse ano, tendo em vista que boa parte do montante do 
recurso já foi emprestada nesse semestre.   

MaioR agilidadE
mesmo se contar com toda a boa vontade do Governo Federal 
em agilizar o encaminhamento da medida Provisória ao Con-
gresso, durante o mês de agosto, há que se agilizar o início dos 
trabalhos da operação tapa-buraco nas rodovias antes da chega-
da da temporada de chuvas desse ano. Em período chuvoso fica 
impossível executar esse trabalho, que não será feito muito rapi-
damente. E se tiver que esperar mais uma temporada de chuva 
com as rodovias nas condições que se encontram, poderá haver 
grande prejuízo ao Estado, com o aumento da deterioração das 
vias. Sem contar a extensão das dificuldades de tráfego para o 
escoamento da produção. E é bom ressalvar que a tramitação de 
processos na burocracia de Brasília é sempre muito lenta.

dias fElizEs
Não caracteriza exagero dizer que o 
governador Ronaldo Caiado comple-
tou ontem o seu terceiro dia de maior 
felicidade, nos últimos sete meses. o 
primeiro foi sete de outubro, quando 
se elegeu; o segundo foi o da posse, 
em 1º de janeiro, quando pôde enfim 
dizer “sou o governador” e ontem, 
ao ver aprovado pela Sudeco o pro-
jeto idealizado por ele, que autoriza 
a utilização de parte dos recursos dos 
fundos constitucionais, pelos Estados 
que compõem a região. 

toRcida poR aliança  
a tese levantada há poucos dias por 
essa coluna, de aliança entre o mDB 
e o DEm do governador Ronaldo Caia-
do, com vista à eventual candidatura 
à reeleição do prefeito iris Rezende, 
ganha cada vez mais espaço na dis-
cussão sobre o tema, para a eleição 
do ano que vem. Conforme opiniões 
ouvidas pela coluna, a aliança é dese-
jável dos dois lados. 

naMoRo
E como que uma bênção num pre-
núncio de que essa aliança pode 
virar “namoro” sério, Caiado e iris 
acabam de anunciar a intenção de 
andarem juntos nos mutirões do 
emedebista a partir de agora, pelos 
bairros da capital. E de um simples 
“namoro” para virar assunto de “ca-
samento” é um pulo. 

nova naMoRada
mas agora falando de outro tipo 
de namoro, foi revelado no fim de 
semana o nome da nova namorada 
do ex-presidente Lula, que cum-
pre pena há um ano em Curitiba. 
É a socióloga Rosângela da Silva, 
também conhecida por Janja, com 
quem Lula pretende se casar quan-
do ganhar a liberdade. Ele fez essa 
revelação ao ex-ministro da Fa-
zenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, 
durante visita no fim de semana 
em Curitiba. Em seguida publicou 
a informação na sua rede social.   

Há uM ano
Essa coluna publicou há pouco mais 
de um ano nota informando que o ex-
-presidente Lula estava namorando. 
Na época, só conseguimos saber que 
ele estava de nova namorada sem no, 
entanto revelar o nome dela.

consElHo dE iRis
Segundo um conselho atribuído ao 
prefeito iris Rezende, sempre que soli-
citado a fazê-lo a governantes menos 
experientes, é para que só conte com os 
recursos da sua própria arrecadação. a 
medida evita frustração caso, por algum 
motivo, as tentativas de obtenção de 
recursos em outras esferas não se con-
solidem. E não é que ele tem razão! 

sE tRansfoRMa
E ainda falando nele, segundo obser-
vação de um auxiliar seu, iris Rezende 
se transforma quando chega a algum 
bairro, para participar dos tradicionais 
mutirões. “É pura alegria, atende a 
centenas de pessoas em um único dia, 
sem reclamar de cansaço”, descreve. 
Segundo o auxiliar, o iris visto nos 
mutirões não se parece em nada com 
o iris que muitas vezes fica de sem-
blante carregado, quando em atendi-
mentos no gabinete.

pERfis
Em descontraído bate-papo numa 
roda de deputados, entre goles de 
café no Salão Nobre da assembleia, 
falava-se sobre o perfil ideal do po-
lítico para ser o próximo secretário 
de governo no governo Caiado, caso 
o atual, Ernesto Roller, seja indicado 
para algum tribunal de contas, como 
tem sido especulado. Foram mencio-
nados três perfis considerados ideais 
para o ocupante da função: os tucanos 
Helio de Souza e Tião Caroço e o de-
mocrata Álvaro Guimarães, pela longa 
experiência em cargos públicos.

REssalva
mas com base em informações colhi-
das no governo, não há previsão de 

mudança na Segov. Há quem diga que 
o governador Ronaldo Caiado está 
muito satisfeito com o desempenho 
do secretário Ernesto Roller.  

Elogios
a organização do 2º Encontro de 
Gestores da Prefeitura de Goiânia, no 
Centro de Convenções da PUC-Go no 
dia 15 desse mês, mereceu os maiores 
elogios tanto de participantes quanto 
de convidados. Durante o evento, foi 
mostrado aos gestores o balanço da 
administração nesses 28 meses e a 
expectativa para os próximos. o en-
contro foi finalizado com uma palestra 
motivacional do professor e historia-
dor, Leandro Karnal.

o sonHo dE daniEl 
coM o MdB nacional

Embora haja certo otimismo por parte 
de setores do mDB goiano, da possibi-
lidade de Daniel Vilela ser eleito presi-
dente nacional do partido, parece não 
ser uma operação muito simples. 
Em entrevista ao Correio Brasiliense 
desse domingo, o ex-senador José 
Sarney (ma), um dos homens mais 
poderosos do partido, sinalizou na 
direção de que deverá ser escolhido 
para o cargo o governador do Distri-
to Federal, ibaneis Rocha. 

MistéRio
autor de projeto de revisão da polí-
tica das telecomunicações no Brasil, 
o ex-deputado Daniel Vilela acaba 
de retornar de um giro na China. Ne-
nhuma das pessoas próximas do ex-
-deputado ouvidas pela coluna soube 
informar se a viagem ao País oriental 
foi a passeio ou, quem sabe, em busca 
de algum “negócio da China”.  
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lúcia fora e 
com mancha

Lúcia Vânia construiu uma carreira bri-
lhante na política em Goiás. Jornalista, foi 
primeira-dama, tentando ser diferenciada. 
Foi a primeira deputada federal eleita por 
Goiás e a primeira senadora. ajudou muito 
no estímulo à presença da mulher. Partici-
pou de debates acalorados, dentro e fora 
de estruturas partidárias e parlamentares. 
Sofreu muito preconceito e não conseguiu 
aglutinar tanto quanto se imaginava. Com 
a derrota na segunda reeleição para o Sena-
do, estava escrito que ia perder o comando 
do PSB, entregue ao emergente deputado 
Elias Vaz. ao recorrer à justiça para tentar se 
manter como presidente do PSB em Goiás, 
e perder na segunda análise, Lúcia acena 
para um final de carreira ruim. Que não 
combina com sua trajetória.

elétrico
De volta ao comando do PSB, Elias Vaz 
com energias focadas em Brasília, nesta 

terça, 21. Como membro da Comissão de 
meio ambiente, propôs a realização de 
uma audiência pública, para tratar do pés-
simo desempenho da Enel na distribuição 
de energia elétrica em Goiás. a empresa é 
a maior do ramo no mundo, mas não con-
seguiu decolar seu programa de investi-
mentos em Goiás. Já enfrenta cobranças 
da aNEEL, do Governo de Goiás e da ale-
go, essa última através de CPi.

Detalhe
Deputado alisson Lima (PRB) distribuiu ví-
deo nas redes sociais, alertando que é a pró-
pria Enel quem afere os medidores de ener-
gia, para a cobrança da conta, uma das mais 
caras do país. Sinal de fiscalização zero. 

choro livre

Presidente da FiEG, o ex-deputado Sandro 
mabel reclama (com razão técnica) da pro-
posta do governador Ronaldo Caiado, em 
usar recursos do FCo para socorrer os Es-

tados, que estão em dificuldades na região. 
o Fundo existe para fomentar o desenvol-
vimento, normalmente através de projetos 
da iniciativa privada que geram cadeias 
produtivas novas, empregos e renda, com 
o desenvolvimento da economia. Tecnica-
mente, a reclamação é correta.

mas... 
a gestão de marconi Perillo usou dinheiro 
do BNDES para uso na máquina estadual. 
o precedente foi aberto lá atrás, com di-
nheiro parecido.

na cozinha
Sandro mabel sabe disso, já que, mesmo 
sem cargo, tinha gabinete e despachava 
no Planalto, no governo comandado por 
michel Temer.

salvação Da lavoura
No mesmo dia em que zombou de meio 
mundo, ao dizer que gostaria ser dono do 
laranjal, o presidente Bolsonaro diz que o 
grande mal do Brasil é a classe política. 
Da qual ele faz parte há 30 anos. mesmo 
tendo razão, era essa classe e esse o ce-
nário que o presidente certamente sabia 
que ia enfrentar no seu governo. Que de-
monstra não ser muito bom de estratégia 
para enfrentar o problema. 
 
concorrência
o plano a do mDB, caso Íris não disputa a 
reeleição à prefeitura de Goiânia ganhou 
concorrência. agenor mariano ocupa es-
paço e já aparece nas cotações ao lado de 

andrey azeredo. o plano B continua sendo 
Bruno Peixoto e o C, Clécio alves. as outras 
letras continuam combinando com Íris. 

Quem ganha?
Em São Paulo, Janaina Paschoal acena 
para saída do PSL. a sigla inchou em todo 
o país e pode começar a sofrer baixas.

constatação
a cada dia que avançam, novos governos 
se parecem mais com antigos governos. 

mais Dois anos
aGm promoveu pesquisa via Whatsapp 
com seus pares e concluiu: quase todos os 
prefeitos goianos são favoráveis à PEC que 
tramita na Câmara, prevendo unificação 
das eleições para 2022. Com isso, os atuais 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ga-
nhariam mais dois anos de mandato. 

calDo
aí Íris Rezende já encomenda um pouco 
mais fubá para engrossar o caldo do as-
sunto reeleição. Promete permanecer 
mais dois anos calado sobre o assunto. 

marcelohel@gmail.com
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Bolsonaro afirma que sem reforma, 
faltará dinheiro para salários em 2024

o presidente Jair 
Bolsonaro disse 
nesta segunda-

-feira(20) que falta di-
nheiro no governo fe-
deral e que se a reforma 
da Previdência não for 
aprovada, em no máxi-
mo cinco anos, não ha-
verá recursos para pa-
gamento de servidores 
na ativa. “Não podemos 
desenvolver muita coi-
sa por falta de recursos, 
por isso precisamos da 
reforma da Previdência. 
Ela é salgada para al-
guns? Pode até ser, mas 
estamos combatendo 

privilégios. Não dá para 
continuar mais o Brasil 
com essa tremenda carga 
nas suas costas. Se não 
fizermos isso, 2022, 2023, 
no máximo em 2024, vai 
faltar dinheiro para pagar 
quem está na ativa”, disse.

Bolsonaro recebeu, 
nesta segunda-feira, a 
Medalha do Mérito In-
dustrial do Estado do 
Rio de Janeiro, em ceri-
mônia na Federação das 
Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan). 
A premiação foi criada 
em 1965 e é destinada 
a personalidades nacio-

nais e estrangeiras que 
desempenharam papel 
relevante para o desen-
volvimento da indústria 
fluminense.

Aos industriais, o pre-
sidente disse que está 
trabalhando para des-
burocratizar e melhorar 
o ambiente de negócios 
no país, para que os 
empresários brasilei-
ros alcancem o sucesso 
e consigam gerar mais 
emprego e renda para a 
população. “O primeiro 
trabalho que queremos 
fazer é não atrapalhá-
-los, já estaria de bom 

tamanho, tendo em vista 
[a burocracia] que os se-
nhores tem que enfren-
tar no dia a dia”, disse.

Como exemplo de me-
didas e projetos para faci-
litar a vida dos brasileiros, 
Bolsonaro citou a Medida 
Provisória da Liberdade 
Econômica, facilitação 
de licenças ambientais, 
o aumento da validade 
da carteira de habilitação 
de cinco para dez anos e 
a retirada de radares das 
rodovias federais .

Para Bolsonaro, os go-
vernantes devem se em-
penhar ainda na redução 

de impostos. Ele citou 
como exemplo a redução 
da alíquota do Impos-
to Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre o combus-
tível de aviação em São 
Paulo, de 25% para 12%. 
“Uma simples variação 
no ICMS do querosene de 
aviação faz com que São 
Paulo tenha mais aviões 
partindo de seus aero-
portos que o nosso aqui, 
no Rio de Janeiro. Sinal 
que quanto menos a gen-
te tributa, quanto menos 
interfere, maior desenvol-
vimento”, disse. 

“Há duas espécies 
de chatos: os chatos 

propriamente ditos e os 
amigos, que são os nossos 

chatos prediletos”. 
(Mário Quintana)
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Programação :
n Terça-feira (21): Teatro da Dengue 
– CMEI Simão Neto
Entrega de Certificados para Lideranças – 
CMEI Olaides Bonifacio da Silva. Participa-
ção especial da Orquestra Sinf. Municipal
n QuarTa-feira (22): Teatro Dengue 
– CMEI Simão Neto
Orquestra Sinfônica Municipal – Praça da 
Matriz
n QuinTa-feira (23): Teatro Dengue – 
CMEI Olaides Bonifácio

Cinema na Escola – Escola Municipal 
Neivio Rocha
n sexTa-feira (24): Atendimentos e 
Serviços – Escola Municipal Neivio Rocha 
– Avenida 94 com Rua 95, Setor Andrade 
Reis, Aparecida de Goiânia
n sábado (25): Atendimentos e Ser-
viços – Escola Municipal Neivio Rocha: 
Escola Municipal Neivio Rocha – Avenida 
94 com Rua 95, Setor Andrade Reis, Apa-
recida de Goiânia

imunização

Vacinação contra influenza 
entra na reta final

a Campanha Nacional 
de Vacinação contra 
a Influenza entra na 

sua reta final. Nos últimos 
15 dias da campanha, desta 
segunda-feira, dia  20, até a 
próxima sexta-feira, dia 31, 
todas as pessoas dos grupos 
prioritários e, ainda, a popu-
lação privada de liberdade e 
funcionários do sistema pri-
sional devem tomar a dose. 
A meta de Goiás é chegar ao 
fim da campanha com apro-
ximadamente 1,6 milhão 
de pessoas imunizadas, de 
um total de 1,8 milhão, o 
que equivale à meta de 
90% do público-alvo.

Goiás está com 67,86% 
de cobertura vacinal (dados 
da última sexta-feira, dia 
17) e ocupa o sétimo lugar 
no ranking dos Estados. 
Isso representa 1.264.250 
doses aplicadas. De acor-
do com a gerente de Imu-
nização da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 

(SES-GO), Clarice Carvalho, 
a principal preocupação é 
com o grupo de pessoas 
com comorbidades, que 
está com uma cobertura 
de 48,92%. Por outro lado, 
indígenas, puérperas e 
idosos estão com o melhor 
percentual de cobertura, 
com 114,88%, 88,22% e 
82,06% respectivamente.

Clarice explica que Esta-
do e municípios estão tra-
balhando em conjunto para 
que Goiás atinja 90% de co-
bertura. “Além das ações ins-
titucionais, estamos usando 
muito as mídias espontâne-
as, como entrevistas e redes 
sociais, para conseguirmos 
alcançar a meta”, destaca.

A vacina contra influenza 
está disponível em 907 pos-
tos fixos em todo o Estado. 
As pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários po-
dem procurar uma das uni-
dades das 8 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira.

Meta é chegar ao fim da campanha 
com 1,6 milhão de pessoas imunizadas SM
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aparecida de Goiânia

Região do Setor Serra Dourada é beneficiada 
com 16ª edição do Prefeitura em Ação
Foi iniciada na manhã 
desta segunda-feira, 20, a 
16ª edição do Prefeitura 
em Ação. A região bene-
ficiada por mais edição é 
a do setor Serra Dourada, 
que abrange, ao todo, 14 
bairros que são habitados 
por mais de 40 mil mora-
dores serão beneficiados. 
O projeto é realizado em 
forma de mutirão e reúne 
todas as secretarias da ad-
ministração municipal que 
intensificam os serviços 
públicos em cada região 
de Aparecida de Goiânia 
durante uma semana.

Após realizar a abertu-
ra do mutirão de serviços, o 
prefeito Gustavo Mendanha 
visitou algumas residências 
do setor Serra Dourada 3. “É 
o meu dever com a cidade 
estar próximo à população 
aparecidense, atendendo a 
comunidade, buscando solu-
ções, sejam elas imediatas ou 
as que demandam mais re-

cursos a longo prazo e trazer 
a solução. Estaremos durante 
toda esta semana realizando 
serviços indiretos nos bairros 
e na sexta-feira (24) e sába-
do (25) também estarei com 
meu gabinete aqui ouvindo 
os anseios de todos os mo-
radores e, na medida do pos-
sível, atender cada demanda”, 
destacou o prefeito.

A dona Maria Socorro 
dos Santos, 85 anos, rece-
beu o prefeito na sua casa 
e comemorou a chegada 
dos benefícios. “É diferente 
ver um prefeito vindo aqui 
pessoalmente na nossa 
casa, porque geralmente 
político só vem em época 
de eleição em busca de 
votos. Essa atenção é mui-
to importante para acom-
panhar de perto a nossa 
realidade e os problemas 
nas ruas”, disse a moradora.

Entre os serviços que 
serão realizados na região 
estão varrição das ruas, 

tapa-buraco, recapeamento, 
retirada de lixo e entulho, 
pintura de meio-fio, troca de 
lâmpadas, revitalização da 
sinalização de trânsito, além 
de roçagem de lotes bal-
dios e limpeza de bocas de 
lobo. Além desses trabalhos, 
a secretaria municipal de 
Saúde realiza o arrastão de 
combate à dengue. “Serão 
visitadas mais de 15 mil re-
sidências, onde os agentes 
de endemias farão o mane-
jo ambiental e informarão 

os cuidados para evitar a 
proliferação do mosquito”, 
salientou o coordenador de 
Vigilância em Saúde Am-
biental, Iron Pereira.

Segundo o coordenador 
da Prefeitura em Ação, Julio 
Lemos, entre os bairros da 
região a serem atendidos 
estão o Setor Marista Sul, 
Loteamento Andrade Reis, 
Jardim Monte Cristo, Jardim 
dos Girassóis, Loteamento 
Águas Claras, Parque Rio 
das Pedras, Vila São Miguel, 

Parque das Águas Praia 
Clube, Jardim Rosa do Sul, 
Jardim Iracema, Residencial 
Brasicon, Bairro Vera Cruz, 
Jardim Belo Horizonte e 
Centro.“Mais de mil homens 
estarão cuidando desse 
lado da cidade. Os serviços 
são essenciais para melho-
rar a urbanização e promo-
ver melhor qualidade de 
vida”, comentou.

Na sexta-feira, 24 e sába-
do, 25, todas as secretarias 
do município atendem a po-

pulação da região do setor 
Serra Dourada em estrutura 
montada na Escola Municipal 
Neivio Rocha Barbosa que 
fica no setor Andrade Reis. 
Os atendimentos nas áreas 
de saúde, assistência social, 
trabalho, trânsito, jurídico e 
cidadania, entre outros serão 
das 8h às 14h nos dois dias.

Os atendimentos ofere-
cidos gratuitos nos dois dias 
de mutirão vão desde testes 
de glicemia e colesterol, va-
cinação, orientação nutricio-
nal, emissão do Cartão SUS 
e Passaporte do Idoso, foto 
3×4, procedimentos odon-
tológicos, ultrassonografia, 
oftalmologia, corte de cabelo, 
doação de mudas nativas do 
cerrado, brincadeiras para as 
crianças, esporte a assistência 
jurídica, seguro DPVAT, alvará 
do uso do solo, atualização 
do CAD Único e Bolsa Famí-
lia. Os gabinetes do prefeito e 
dos vereadores também são 
transferidos para o local.
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 o mais novo filme de Quentin Tarantino, 
“Era Uma Vez em… Hollywood”, terá sua 
estreia especial nesta terça-feira (21) no 
Festival de Cannes, e o diretor está 
preocupado com os spoilers que podem 
rolar depois da exibição.

 o filme “after”, lançado em abril de 

2019, está programado para voltar com 
uma continuação! a produtora do longa, 
adicionou a sequência à sua lista de 
vendas no Festival de Cannes.

 Katy Perry deu show, na final do 
american idol. Katy cantou o remix de 
“Con Calma” do Daddy Yankee, e depois 

em “Unconditionally” com o participante 
Jeremiah Lloyd Harmon.

 a HBo divulgou o primeiro trailer da 
terceira temporada de “Westworld”, no 
vídeo, aparece aaron Paul (“Breaking 
Bad”) como destaque passando por 
diversas situações.

DUETo Ellas
Nesta terça-feira (21), o magna 

Restaurante convida o dueto 
Ellas para um jantar especial. 
“Uma noite em Paris” será a 

harmonia perfeita entre a música 
e gastronomia. Com início às 

19h30, o show é conhecido por 
sua atuação minimalista, que 

dá ênfase e deixa a música falar 
por si. o restaurante preparou 

uma entrada, prato principal 
e sobremesa para o evento. a 
noite terá a presença de duas 

participantes do quarteto.

NoVa loJa
a rede de franquias goiana Fast 

açaí inaugurou no sábado, dia 
18, mais uma loja em Goiânia. a 

nova loja da marca fica no Mega 
moda Park, localizado na região 

da 44, importante polo de moda 
atacadista do país. Com receitas 

originais com quase 20 anos 
de sucesso, os clientes poderão 

degustar açaí de polpa 100% 
orgânica e cupuaçu natural, 

sanduíche natural, wraps, Power 
Shake (bebida energética) e suco 

natural de açaí.

aUla
o advogado membro do 

Conselho de administração 
do instituto Brasileiro de 

Direito imobiliário – iBRaDim 
e presidente da Comissão de 

Direito imobiliário e Urbanístico 
da oaB de Goiás, Diego 

amaral, vai lecionar o módulo 
Contencioso imobiliário na Pós 

Graduação de Direito e Negócios 
imobiliários do instituto 

Damásio de Direito, um dos mais 
tradicionais e renomados do 

país. o módulo será ministrado 
para mais de 600 discentes no 

próximo dia 22, quarta-feira, em 
São Paulo - SP.

FENasUl
a maior feira gaúcha do Brasil, 

Fenasul, chega a Goiânia no 
master Hall, de 23 de maio a 02 

de junho. Em sua 13ª edição, a 
festa contará este ano com o 

inédito Tombo da Polenta, uma 
das maiores atrações da cultura 
italiana e do Rio Grande do Sul.  

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

01 – Spoleto –  Na última semana o Spoleto do Shopping Flamboyant recebeu os 
comunicadores do estado de Goiás para apresentar o novo conceito Trattoria Spoleto. 

Convidado - o jornalista Flávio Resende era um dos 
convidados para o evento realizado no Shopping Flamboyant. 

2 3

4

Trattoria - a Diretora da franquia Viviane Barros, esteve em 
Goiânia para apresentação do novo conceito Trattoria Spoleto. 
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Inauguração -  Na próxima quarta-feira (22) será 
inaugurada a Grifti Premium e terá apresentação do 
vencedor do The Voice Brasil, Renato Vianna.
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educação

Candidatos sem isenção têm até 
quinta-feira para pagar inscrição

Finalizadas as inscri-
ções para o Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2019, os 
estudantes que não ob-
tiveram isenção têm até 
a próxima quinta-feira 
(23) para pagar a taxa de 
inscrição. O valor é de R$ 
85 e pode ser pago em 
agências bancárias, casas 
lotéricas e Correios.

Quem teve direito à 
isenção do pagamento da 
taxa e concluiu a inscri-
ção no prazo tem partici-
pação garantida.

As inscrições pra o 
Enem foram encerradas 
na última sexta-feira (17) 

com 6.384.957 de inscri-
tos. O total de participan-
tes confirmados será di-
vulgado no dia 28 deste 
mês. As provas serão apli-
cadas em dois domingos, 
3 e 10 de novembro.

Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai 
concluir este ano pode 
usar as notas do Enem, 
por exemplo, para se 
inscrever em programas 
de acesso à educação 
superior como o Siste-
ma de Seleção Unifica-
da (Sisu) e o Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) ou de financia-
mento estudantil.

as provas serão aplicadas 
em dois domingos, 
3 e 10 de novembro
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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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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Confira quais serão os próximos jogos 
do Goiás até a pausa para a Copa América

Depois do confronto 
contra o Botafogo, o 
Goiás vai encarar mais 
quatro jogos até a pausa 
para a Copa América. 

Agora, o próximo 
compromisso do Goiás 
será contra o CSA, na 
próxima segunda-fei-
ra(27), às 20h (horário 
de Brasília), no estádio 
Rei Pelé, em Maceió-AL. 
De acordo com a pro-
gramação, o jogo será 
válido pela sexta roda-
da da Série A do Cam-
peonato Brasileiro.

Com a vitória sobre o 
Botafogo, o Goiás sobe 
quatro posições e já está 
na sexta colocação com 
nove pontos conquista-
dos, com três vitórias e 
duas derrotas. No total, o 
Verdão balançou as redes 
em seis oportunidades, 
tomou cinco gols e já tem 
saldo de gols 1.
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Confira a sequênCia:
6ª – CSa – Goiás 7ª – Corinthians x Goiás 8ª – Goiás x Chapecoense 9ª -Goiás x athletico-PR

Campeonato brasileiro 

Vila nova terá Alan Mineiro e 
mais opções para enfrentar o CRB

o técnico Eduardo Baptista terá 
mais opções para escalar o Vila 
Nova na próxima rodada da Série 

B. Depois de bater o Botafogo-SP no úl-
timo sábado, em Ribeirão Preto, o tigrão 
voltará a jogar fora de casa já na próxi-
ma sexta, em Maceió, contra o CRB.

O meia Alan Mineiro, que cumpriu 
suspensão na última rodada do Brasi-
leiro, volta ao time. Gastón Filgueira e 
Elias, já liberados pelo departamento 
médico, também devem ficar à disposi-
ção – os dois já estavam recuperados, 
mas não enfrentaram o Botafogo-SP.

O Vila Nova tem cinco pontos e su-
biu para a 11ª posição no Campeonato 
Brasileiro. Depois de enfrentar o CRB, o 
Tigrão atuará em casa contra o Londri-
na. Antes da pausa da competição para 
a realização da Copa América, o time 
colorado ainda visitará o Criciúma e jo-
gará em Goiânia contra o São Bento. 

Técnico Eduardo 
Baptista deverá contar 
também com Elias e 
Gastón Filgueira Co
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