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Projeto nacional de Caiado em 2022 pode, em tese, preocupar Bolsonaro

candidatuRa EncoRpa

a possível candidatura à reeleição do prefeito iris Rezende vem 
ganhando musculatura. Primeiro, pela história do próprio prefei-
to que o dispensa de qualquer outra condição para isso, caso de-
cida concorrer. Segundo, pela vultosa soma de recursos na conta 
do município, para fazer obras nesse resto de mandato, ingre-
diente que o potencializa ainda mais na busca de novo mandato. 
iris Rezende é o político de maior longevidade em atividade na 
história do Estado, e certamente um dos melhores posicionados 
no ranking nacional, nesse quesito.

não dEscaRta
Notíci@pura pretende acompanhar e contar para os seus leito-
res a evolução dos estágios da possível candidatura de iris, em 
2020. E já vai aqui uma revelação sobre o assunto. Segundo um 
destacado auxiliar do emedebista, com base na percepção 
nos movimentos no entorno do prefeito, a possibilidade da 
candidatura de iris não é mais descartada. Tudo vai depender 
do sentimento da população, lá mais próximo das definições.

congREsso do tRabalho
Especialistas e estudiosos sobre o assunto discutem em Goiânia, 
entre 5 e 7 de junho, “o futuro do trabalho e novas tecnologias”, 
no 25º Congresso do iGT – instituto Goiano de Direito do Traba-
lho. as inscrições podem ser feitas até o dia dois, no site igt.org.
br, e após, somente no local. E-mail: contato@igt.org.br  

albERnaz na disputa
Com o DNa do avô Nion al-
bernaz correndo pelas veias, 
o deputado Thiago albernaz 
pode entrar na briga pela elei-
ção de prefeito em Goiânia, 
no próximo ano. Formado em 
Economia, mesma formação 
acadêmica de Nion, Thiago 
albernaz (foto) não escon-
de o sonho de administrar a 
cidade que, por três manda-
tos teve seu avô Nion alber-
naz como prefeito.

VilmaR na câmaRa
o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, vai hoje às 9:30 na 
Câmara municipal, para uma visita ao vereador Roberto Ricardo, 
do seu partido, juntamente com presidente municipal do par-
tido, Dagoberto menezes. Primeiro suplente, Ricardo assumiu 
nessa terça-feira, na vaga aberta com o pedido de licença da 
vereadora Priscila Tejota. Vilmar será ciceroneado pelo vereador 
Paulo Magalhães, que também é filiado no seu partido. 

FláVia no sEnado
Em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Federal, e com 
votação crescente a cada nova eleição, a deputada Flávia morais 
(PDT) já vislumbra candidatura ao Senado, em 2022. 

disputa dE bistuRis
Se não houver consenso entre PDT e DEM para a definição do can-
didato da base caiadista no município, Trindade deverá ser palco de 
uma das eleições mais acirradas dentre os municípios do entorno de 
Goiânia. Além do nome do PSDB, ainda não definido, as evidências 
já apontam para uma disputa a ser travada entre dois médicos, Ge-
orge morais e Dr. antônio. Vão precisar da ajuda do Divino Pai Eter-
no, para controlar a temperatura da campanha. 

mEnsagEns
a entrevista com o ex-governador irapuan Costa Júnior, publica-
da na edição do dia 23, foi uma das mais vistas aqui entre tantas 
dos últimos pelo menos seis meses. Foram centenas de manifes-
tações vindas de todas as regiões do Estado, de cumprimentos 
pela iniciativa, outros com indagações sobre outros temas não 
abordados na entrevista. É a demonstração de que irapuan ain-
da mantém a aprovação de parcela significativa dos goianos.    

boRdoni Em catalão
o jornalista Luís Carlos Bordoni assu-
miu a Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura de Catalão, a convite do pre-
feito adib Elias. Com experiência acu-
mulada como repórter, apresentador 
e editor da TV Goyá, TV e Rádios Brasil 
Central e Difusora, além dos jornais 
Folha de São Paulo e Diário da manhã, 
dentre outros, é 100% de certeza que 
Adib terá um dos melhores profissio-
nais de comunicação, para cuidar da 
imagem da sua administração. Para-
béns. Luís Carlos Bordoni (foto) é craque 
também em marketing eleitoral e fez 
várias campanhas vitoriosas em Goiás e 
Distrito Federal e de várias cidades. 

Existe um raciocínio segundo o qual diante de uma eventual candidatura à reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro, em 2022, e do desejo nunca negado do governador Ronaldo Caiado de também se in-
cursionar por esse caminho, a prudência recomenda ao democrata não ser muito otimista em relação 
a abertura dos cofres de Brasília, para o seu governo. Por razões óbvias. E não se trata de conjecturar 
negativamente, porque a análise faz todo o sentido. Vejamos. Com um pouco mais de dinheiro para 
investir em obras, como a recuperação das rodovias e a implantação das 17 policlínicas, bem como 
melhorias significativas na segurança pública e na Educação – embora nessa última quase não se 
ouçam reclamações. Enfim, realizar em Goiás um governo com gestão revolucionária, que possa ser-
vir de modelo para o País, poderia fortalecer em muito um projeto do democrata em nível nacional. 
Sem contar o seu transito junto ao segmento de maior produção nacional, o agronegócio. De há 
muito, que o goiano já possui forte apoio nesse segmento. Então existe aí um conjunto de fatores 
reais a reforçar um projeto político nacional de poder de Caiado. Esses fatores aliados a outros como 
o da grande capacidade intelectual, é médico bem formado, de elevado conceito. Tudo isso faz do 
governador de Goiás um potencial e perigoso concorrente numa disputa futura. Daí vem inevitavel-
mente a seguinte pergunta: não poderia o capitão já estar sendo aconselhado a manter o potencial 
concorrente com “rédeas curtas”, como diz o velho ditado, para não ser surpreendido daqui três anos?
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Prefeitura vai criar novas unidades Atende Fácil

o  objetivo é, em 
parceria com a 
iniciativa privada, 

pulverizar os pontos de 
relacionamento presen-
cial com os munícipes e 
alcançar todas as regi-
ões da Capital. No pri-
meiro ano de atividade, 
a Atende Fácil do Shop-
ping Cidade Jardim reali-
zou 194.151 atendimen-
tos e obteve 99,28% de 
satisfação dos usuários. 
A unidade tem como 
público-alvo os cerca 
de 375 mil habitantes 
das regiões sudoeste, 
oeste e noroeste. 

“Além de identificar-
mos demanda reprimida 
em outras regiões, o pri-
meiro ano da Atende Fá-
cil Cidade Jardim superou 
nossas expectativas. A 
demanda mensal, que em 
maio de 2018 foi de 1.191 

atendimentos, chegou a 
um pico de 23.106 em 
abril deste ano e segue 
em uma crescente. Os re-
sultados são tão excelen-
tes que temos recebido 
pedidos de cooperação 
técnica para implantação 
de unidades semelhan-
tes em outras cidades do 
Estado”, conta a chefe de 
gabinete da Secretaria 
Municipal de Finanças 
(Sefin), Letícia Vila Verde. 
Nos últimos 12 meses a 
Atende Fácil Cidade Jar-
dim teve tempo médio 
de espera de 1,5 minuto. 
Já os atendimentos são 
iniciados e concluídos 
em aproximadamente 6,5 
minutos. Desempenho 
muito acima do registra-
do em outras unidades do 
gênero. Por mês, o local 
atendeu cerca de 16.180 

cidadãos. Média de diária 
de 647 atendimentos.

Inaugurada em maio de 
2018, a unidade foi cons-
truída a custo zero para 
o município. O centro de 
compras custeou as obras 
físicas para construção 
do espaço, a rede lógica, 
o mobiliário e os equipa-
mentos. Coube à prefeitura 
a estruturação da equipe, a 
gestão do atendimento e 
a manutenção do espaço. 
‘Centros comerciais po-
dem ser úteis como forma 
de prestação de serviço. 
Os habitantes da região 
podem encontrar em um 
só local soluções para as 
mais diversas demandas, 
além da praticidade e ga-
nho de tempo”, avalia a 
superintendente do Sho-
pping Cidade Jardim, Pa-
trícia Sebba. Agora, diante 

dos resultados alcançados, 
a Secretaria Municipal de 
Finanças, coordenadora 
das Atende Fácil, trabalha 
em novas parcerias com a 
iniciativa privada. Inclusi-
ve, a pasta já tem estágio 
avançado duas negocia-
ções com centros de com-
pra da Capital e está aber-
ta novas propostas. 

“A Atende Fácil significa 
a aproximação da socie-
dade de todas as áreas da 
administração municipal. 
Também significa a par-
ticipação efetiva do setor 
privado nas ações do po-
der público. Isso facilita a 
vida dos nossos cidadãos”, 
afirma o prefeito Iris Re-
zende. Além da ampliação 
da rede, o aniversário da 
Atende Fácil Cidade Jar-
dim foi marcado pela in-
clusão do Uso do Solo e 

do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) na cartei-
ra de serviços prestados 
aos cidadãos. A data tam-
bém foi celebrada com 
café da manhã e coffee 
break oferecidos para 
servidores e cidadãos. 

Serviços
Ao todo, as Atende Fá-

cil ofertam aos munícipes 
mais de 300 serviços gra-
tuitos relacionados às se-
cretarias de Planejamen-
to Urbano e Habitação 
(Seplanh); Desenvolvi-
mento Econômico, Tra-
balho, Ciência e Tecno-
logia (Sedetec); Trânsito, 
Transportes e Mobilidade 
(SMT), além da Finanças 
(Sefin), da Agência Muni-
cipal de Meio Ambiente 
(Amma), da Companhia de 
Urbanização de Goiânia 

(Comurg) e da Vigilância 
Sanitária. As centrais de 
relacionamento com a 
prefeitura operam em 
sistema de multiatendi-
mento, que objetiva re-
duzir tempo de espera 
e impedir a ociosidade 
de um guichê enquanto 
outro tem fila, e histo-
ricamente registram ín-
dice de satisfação aci-
ma de 99%.

No Shopping Cidade 
Jardim, o funcionamento 
é de segunda a sexta-
-feira das 08 às 20 horas 
e aos sábados e pontos 
facultativos das 08 às 13 
horas. No Paço Municipal, 
Park Lozandes, respecti-
vamente das 07 às 19 ho-
ras e das 07 às 12 horas. 
Na Antiga Estação Ferro-
viária, Setor Central, das 
08 às 18 horas.

o resultado do 
primeiro ano 
de atividade 
da atende Fácil 
Cidade Jardim, 
instalada no 
shopping 
homônimo, 
impulsionou 
projeto da 
Prefeitura de 
Goiânia de 
ampliar a rede 
municipal de 
atendimento
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CPI das obras inacabadas
O presidente Lissauer 
Vieira (PSB) informou aos 
pares, na sessão ordinária 
da quarta-feira, 29, que 
o decreto legislativo que 
institui a Comissão Parla-
mentar de Inquérito para 
investigar obras inacaba-
das no Estado de Goiás 
já está assinado desde o 
último dia 6 de maio. Ele 
respondeu a um ques-
tionamento do deputado 
Amauri Ribeiro (PRP), pro-

positor da CPI.
Lissauer Vieira também 

anunciou os integrantes 
titulares do colegiado que, 
além de Amauri Ribeiro, 
são os deputados Antônio 
Gomide (PT), Humberto 
Teófilo (PSL), Paulo Traba-
lho (PSL), Rubens Marques 
(PROS). Suplentes: Rafael 
Gouveia (DC), Alysson Lima 
(PRB), Cairo Salim (PROS), 
Wagner Neto (Patriotas) e 
Zé Carapô (DC).

O deputado tucano Tal-
les Barreto reclamou que 
a proporcionalidade parti-
dária não foi respeitada, se 
referindo ao PSDB fora da 
CPI. Na sequência, o depu-
tado Amauri Ribeiro comu-
nicou que deverá ser reali-
zada a primeira reunião da 
Comissão amanhã e pediu 
ao colega tucano que o 
partido indique um nome 
para fazer a substituição 
de integrantes.
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OPORTUNidade

Fecomércio prepara Feirão do 
Emprego com mais de 2 mil vagas

O Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac- 
GO, juntamente 

com o Sine e a Prefeitu-
ra de Goiânia, preparam, 
para o dia 31 de maio, o 
primeiro Feirão de Em-
prego de 2019. Na oca-
sião, serão ofertadas mais 
de 2 mil vagas de traba-
lho. Além disso, o Senac 
disponibilizará mais de 
2 mil vagas para cursos 
profissionalizantes. O 
evento acontece na Fa-
culdade Senac, Campus 
Santa Genoveva.

Segundo o presiden-
te da Fecomércio, Mar-
celo Baiocchi, essa é a 
segunda ação do tipo 
promovida pelo Fórum 
de Emprego Permanen-
te, criado em 2018, que 
visa não só oferecer 
postos de trabalho, mas 
também qualificar o tra-
balhador, de modo que 
o mesmo chegue pronto 
para atender às necessi-
dades do mercado.

Para Leopoldo Veiga 
Jardim, diretor regional 

do Senac, a estratégia 
faz parte da função so-
cial da instituição. “O 
Sistema S já tem a tradi-
ção de ser um mediador 
entre o trabalhador e o 
emprego. Com isso, nada 
mais fazemos do que 
cumprir o nosso papel, 
colaborando para uma 
melhoria no cenário pre-
ocupante pelo qual pas-
sa o país”, considera.

O Feirão do Empre-
go deve ofertar empre-
gos em diversas áreas, 
incluindo comércio e 
serviços, além de dis-
ponibilizar oficinas de 
orientação profissional 
e dicas de como se por-
tar numa entrevista de 
emprego. A Faculdade 
Senac deve receber os 
interessados em uma 
vaga durante todo o dia 
do feirão, das 8h às 17h.

O Feirão de Emprego é 
uma realização do Siste-
ma Fecomércio/Sesc/Se-
nac- GO, do Sine Goiânia, 
juntamente com a Prefei-
tura de Goiânia.

Evento ainda disponibilizará 
mais de 2 mil cursos 
gratuitos no Senac
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Salário de dezembro será pago na 
sexta para mais de 21 mil servidores
A terceira parcela do pa-
gamento escalonado do 
salário de dezembro de 
2018 estará na conta dos 
servidores beneficiados 
na sexta-feira, dia 31, 
como estabelece crono-
grama da Secretaria da 
Economia divulgado há 
cerca de duas semanas. 
As outras parcelas já qui-
tadas foram liberadas em 
março e de abril.

A intenção agora é 
quitar os vencimentos 
de ativos, inativos e 
pensionistas que rece-
bem valor líquido de até 
R$ 5.660,00 de todas as 

secretarias e órgãos.
Porém, para membros 

da Educação, a faixa sa-
larial dos ativos será de 
até R$ 5.800,00, e para os 
inativos, de R$ 4.392,00; 
e para a Segurança Pú-
blica, tanto ativos como 
inativos, no valor de até 
R$ 8.500,00. Estes valo-
res são líquidos.

Estão incluídos na Se-
gurança Pública o Cor-
po de Bombeiros, Casa 
Militar, Secretaria da 
Segurança Pública, Po-
lícias Civil e Militar, Su-
perintendência Geral de 
Administração Peniten-

ciária e os servidores de 
estabelecimentos sócios-
-educativos.

Com a liberação des-
sa parcela, que atinge 
21.511 servidores, o go-
verno estadual vai quitar 
o vencimento de dezem-
bro de 81,89% dos servi-
dores do Executivo.

Vale ressaltar que em 
todos os servidores dos 
demais Poderes já recebe-
ram o salário de dezembro 
em janeiro, assim como o 
Ministério Público, a De-
fensoria Pública e os ser-
vidores das Secretarias de 
Saúde e do Trabalho.
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seRviçO:
Evento: Feirão do Emprego
Data: 31 de maio - Horário: 8h às 17h

Local: Faculdade Senac Campus Santa Genoveva, 
Avenida Caiapó, qd. 89, lotes 41 a 49
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 a Warner Bros divulgou mais um trailer de 
“Annabelle 3: De Volta Para Casa”. O filme se 
desenrola após os demonólogos Ed e Lorraine 
Warren levarem a boneca possuída para a sala 
de artefatos da casa deles.

 Chega aos cinemas “Rocketman“. Um dos 

lançamentos de Hollywood mais aguardados 
deste ano de 2019, o longa nada mais é do que 
um musical sobre a vida de Elton John.

 a dupla The Chainsmokers divulgou um 
trecho do clipe em parceria com Bebe Rexha. a 
colaboração sai na próxima sexta-feira (31), 

mas ainda não teve seu nome divulgado.

 Katy Perry anunciou o lançamento do seu 
próximo single! Como já vinha sendo 
especulado depois da divulgação de um 
convite para um evento exclusivo para fãs 
realizado pela cantora.

TENDÊNcia
as novas combinações, 

padronagens mais leves para 
serem usadas também no clima 

quente e novos cortes têm desfeito 
a má fama de roupa sem estilo 

do moletom. a peça, que é a cara 
do inverno, está em alta, bem 

como o seu tradicional tecido que 
agora também é usado em blusas 
mais finas, coletes, calças, shorts, 

bermudas e casacos com cortes 
mais arrojados. Por isso a grife 

goiana Jean Darrot, apresenta seus 
novos modelos neste inverno.  

Confira as peças.

MaGic islaND
Para quem é fã de novidades e 
de uma boa balada de música 

eletrônica é bom ir preparando 
o figurino, pois a maior festa à 
fantasia do Brasil desembarca, 

desta vez, na Capital Federal. 
o quadradinho irá receber a 

magic island, no próximo dia 8 
de junho, com diversas atrações 

que animarão a noite de festa no 
Estádio Nacional mané Garrincha, a 
partir das 22h. os ingressos custam 

a partir de R$ 70.

casa RaiZ
Reviver os bons momentos, 

resgatar e cultivar memórias 
afetivas é a essência da coleção 

Casa Raiz, que a Ventura Casa 
lança na quinta-feira, dia 30 de 

maio, para convidados com um 
pocket show exclusivo com maíra 

Lemos. a Coleção 002 Casa Raiz 
traz propostas de ambientes onde 
objetos e mobiliário se propõem a 

valorizar o significado de cada item 
para compor um estar, uma sala 

de jantar, uma varanda, um quarto 
ou até mesmo um ambiente de 

trabalho.

MaMÃE E PaPai
Projeto mamãe & Papai Corujas do 

Seconci Goiás ensina às mamães 
a milenar massagem da  Shantala 

e o banho no ofurô para bebês. 
Técnicas reforçam o vínculo 

entre mãe e filho, proporcionado 
segurança e relaxamento aos 

pequenos. Oficina será ministrada 
no próximo dia 31 de maio (sexta-

feira) no Seconci Goiás

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Swarovski - Foi inaugurada a nova loja da Swarovski no Goiânia Shopping, com presença do 
Dr. Dieick de Sá, a stylist izabelle Capuzzo e a produção do evento foi do Romulo Diogo. 

Life Care - a jornalista e assessora alessandra Câmara e a atriz maitê 
Proença, no evento Life Care que aconteceu no Shopping Bougainville. 

2 3

4

Oggi - os empresários Ricardo Ponce e Roberta Gontijo, 
receberam na Casa Cor Goiás 2019, clientes e convidados 
para apresentarem os lançamentos exclusivos em 
armários tecnológicos importados pela oggi. 
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Congresso - marcelly achkar compõe a lista de 150 médicos 
brasileiros selecionados para participar do Congresso Gain 
Galderma em Nova iorque nesse mês de maio.
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Lojistas oferecem descontos 
em Dia Livre de Imposto

Durante todo o dia 
de hoje (30), quem 
passar por lojas, 

postos e outros empreen-
dimentos pode se depa-
rar com grandes promo-
ções. Os descontos fazem 
parte de uma iniciativa 
que foi batizada de Dia 
Livre de Imposto, quando 
empresas e associações 
de comerciantes colocam 
à venda produtos reti-
rando a parte relativa 
a tributos cobrados por 
entes públicos federais, 
estaduais e municipais.

A mobilização visa a 
chamar a atenção de cida-
dãos, do setor econômico 
e de autoridades para pro-
blemas do sistema tributá-
rio brasileiro, como o grau 
de incidência de impostos, 
a complexidade das taxas 
cobradas e a falta de trans-
parência nessas modalida-
des de arrecadação.

Segundo a Câmara de 
Dirigentes Lojistas do 
Distrito Federal (CDL), 
está confirmada a par-
ticipação de mais de 2 
mil estabelecimentos em 
mais de 300 cidades, em 

16 estados do país.
Em Brasília, a adesão 

envolveu postos de ga-
solina, cinco shoppin-
gs, redes de farmácia, 
restaurantes, firmas de 
produtos para animais 
e comercializadoras de 
brinquedos. A CDL DF dis-
ponibilizou uma tabela 
com os estabelecimentos 

e produtos em desconto .

Desconhecimento
Pesquisa feita pela 

Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostrou que 74% dos 
consumidores entrevista-
dos não procuram saber o 
quanto pagam de imposto. 
Apenas 26% vão atrás da 

informação, em práticas 
como a conferência da 
nota fiscal. Desde 2013, 
é obrigatório discriminar 
nas notas fiscais a parcela 
aproximada referente aos 
tributos de um determina-
do bem ou serviço.

Além disso, a pesqui-
sa da CNDL ouviu micro 
e pequenos empresários 

sobre o nível de conhe-
cimento dos encargos 
tributários em suas ativi-
dades. Dos entrevistados, 
metade não sabia dizer 
quanto do faturamento ia 
para o pagamento de im-
postos, 31% relataram ter 
uma noção aproximada e 
14% afirmaram conhecer 
esse percentual.

Entre essa amostra de 
empreendedores, 65% 
defenderam uma reforma 
tributária no país. A ava-
liação de 90% foi de que o 
sistema tributário é injus-
to. Entre os consumidores 
ouvidos, 95% avaliaram a 
taxação de atividades co-
merciais no Brasil como 
pouco transparente.

Comerciantes 
vendem produtos 
retirando a parte 
relativa a tributos
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cReScimenTo econÔmico

Paulo Guedes diz que é preciso 
simplificar para economia crescer
Ao participar ontem (29), 
de seminário sobre pro-
dutividade e crescimento 
econômico, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
disse que é possível am-
pliar a produtividade de 
um país e o crescimento 
da economia destravando 
e simplificando medidas.

“É possível colocar 
uma economia para 
crescer 5,6% ao ano, 
três, cinco, sete anos 
seguidos simplesmente 
destravando tudo. Des-

regulamenta aqui, sim-
plifica ali, reduz impos-
tos”, disse o ministro, ao 
destacar que exemplos 
da iniciativa privada e 
de outros países tam-
bém podem contribuir 
para o crescimento 
econômico: “Pega um 
método que já é usado 
em gestão no setor pri-
vado e adota no setor 
público também. Pega 
um método que já é 
usado numa empresa 
norte-americana e traz 

para o Brasil. Esse uso 
do conhecimento táci-
to, quando você desre-
gulamenta, destrava, 
simplifica, isso per-
mite ao país dar uma 
arrancada que nem os 
agentes convencionais 
conseguem explicar 
direito”, disse.

Após participar do se-
minário, Guedes respon-
deu a perguntas de jor-
nalistas sobre o projeto 
de crédito suplementar 
enviado pelo Executivo 

ao Congresso Nacional 
no valor de R$ 248,9 bi-
lhões. Segundo Guedes, 
o fato de ontem (28) a 
equipe técnica do mi-
nistério ter sugerido um 
valor menor, de R$ 146,7 
bilhões “desorienta um 
pouco” e causou “emba-
nanamento”. O pedido 
de crédito suplementar 
é analisado pela Comis-
são Mista de Orçamento.

“A equipe técnica, 
quando resolveu man-
dar, viu que ela já tem 

origem para algo em 
torno de cento e pou-
cos bilhões, então, em 
vez de pedir os R$ 250 
bilhões poderia pedir 
menos. Então o embana-
namento é esse. Tá todo 
mundo preparado para 
aprovar uma coisa, ai 
chega uma outra coisa. 
Ai dizem vem cá, vocês 
querem esse ou aque-
le, qual vocês querem?”, 
disse Guedes.

O crédito suplemen-
tar corresponde ao valor 

que o governo precisa-
rá captar no mercado, 
a partir da emissão de 
títulos, para saldar to-
das as despesas do ano. 
Nesse caso é preciso a 
aprovação do Congres-
so, por maioria absolu-
ta de votos, porque o 
governo precisa do aval 
dos parlamentares para 
fazer operações de cré-
ditos que extrapolem o 
limite estabelecido pela 
chamada regra de ouro, 
prevista na Constituição.
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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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Seleção Feminina tem quatro atletas 
campeãs na Europa nesta temporada

os clubes europeus 
vivem o fim da tem-
porada, alguns co-

lhem os frutos de um bom 
desempenho nas ligas 
nacionais. A Seleção Brasi-
leira Feminina conta com 
dez jogadoras que atuam 
na Europa e irão disputar a 
Copa do Mundo da França. 
Entre elas, quatro deram o 
grito de campeã na tem-
porada 2018/19.

Tayla e Geyse, campeãs 
da Copa do Portugal pelo 
Benfica, Ludmila, campeã 
do Campeonato Espanhol 
pelo Atlético de Madrid, e 

Tamires, campeã da Copa 
da Dinamarca pelo Fortu-
na Hjorring.

- A Taça de Portugal foi 
essencial para o projeto 
do Benfica, que hoje é um 
time de segunda divisão 
com um projeto novo, e 
que almeja ser campeão 
de tudo. Foi um torneio 
que jogamos com times de 
primeira e segunda divisão, 
então, foi muito expressivo 
ganhar esse campeonato - 
analisa Tayla, zagueira da 
Seleção e do Benfica. 

Bicampeã pelo Atlético 
de Madrid do Campeona-

to Espanhol - o clube tem 
três títulos seguidos - Lu-
dmila vive um momento 
especial do futebol femi-
nino na Europa. A atacante 
participou dos dois jogos 
mais emblemáticos, que 
contaram com recorde de 
público. Nas quartas de 
final da Copa da Rainha, 
entre Atlético de Madrid e 
Atlético de Bilbao, 48.121 

pessoas assistiram ao jogo. 
Já a partida entre a equipe 
madrilenha e o Barcelona 
teve a presença de 60.739 
espectadores.

- Foi bom para todas 
nós que estamos brigan-
do pelo futebol feminino, 
tivemos mais pessoas re-
conhecendo. Foi muito bo-
nito e nós jogadoras fica-
mos muito contentes com 

tantas pessoas nos ven-
do jogar - conta Ludmila, 
atacante da Seleção e do 
Atlético de Madrid.

Já Tamires contabiliza 
o quarto título em quatro 
anos no Fortuna Hjorring, 
da Dinamarca. Nesta tem-
porada, a lateral chegou a 
marca de 100 jogos com a 
camisa do clube, algo até 
então inédito na carreira. 

- Foi especial porque 
encerrei o meu ciclo no 
Fortuna, foram quatro 
anos de muita alegria e 
pude conquistar quatro tí-
tulos com a equipe e, ago-
ra, encerrei com a Copa da 
Dinamarca - conta Tamires.

Treino
Depois de um dia de 

descanso, as jogadoras 
voltaram aos treinos na 
quarta-feira (29). A ativi-
dade aconteceu no CT do 
Portimonense SC. Antes do 
treinamento em campo, a 
equipe fez trabalhos físi-
cos na academia. O técnico 
Vadão separou as atletas 
em três grupos de sete 
contra sete em um traba-
lho em campo reduzido.

A zagueira Erika fez pre-
paração física e seguiu o 
tratamento na fisioterapia. 
A atacante Marta perma-
neceu no hotel realizando 
sessões de fisioterapia.

Tayla e Geyse, Benfica (POR), 
Ludmila, Atlético de Madrid (ESP), 
e Tamires, Fortuna Hjorring (DIN) 
foram campeãs por seus clubes em 
campeonatos nacionais
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