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recebe posto de 

vacinação gratuito no 
Dia D contra a gripe

vacinação

esporte  | 8

Vila noVa 

Time segue preparação para enfrentar o Londrina 
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invEstimEnto 

Caiado reafirma importância 
do grupo Caoa para Goiás

o governador Ronal-
do Caiado visitou 
a Caoa Montadora, 

instalada no Distrito Agro-
-Industrial de Anápolis 
(Daia). Nascido em Aná-
polis, Caiado reafirmou a 
importância da montadora 
para a cidade e para a pro-
dução industrial de Goiás.

“É um orgulho para nós, 
como anapolinos, termos 
aqui aquilo que hoje é 
referência para todos nós, 
goianos, uma montadora 
que o seu projeto é expan-
dir cada vez mais, é avançar, 
e com isso construir aquilo 
que desejamos: a indústria 
brasileira de automóveis. 
Ela nasceu em Anápolis e, 
indiscutivelmente, vai dar 
a Goiás condições de ser 
o berço da indústria nacio-

nal”, declarou.
Acompanhado pelo pre-

sidente da empresa, Mauro 
Correia, o governador co-
nheceu todo o processo de 
montagem dos veículos, 
além dos equipamentos 
de robótica desenvolvidos 
pela Caoa e dos laborató-
rios de pesquisa.

“É uma montadora que 
guarda características que 
nenhuma outra empresa 
tem, seja na parte ambiental 
ou na parte da montagem 
dos carros, além do cuidado 
com os trabalhadores e ser-
vidores. É impressionante o 
resultado, os detalhes míni-
mos, para que cada veículo 
saia com todas as condi-
ções, todas as especifici-
dades determinadas por 
aquilo que é padrão inter-

nacional”, avaliou Caiado.
Mauro Correia desta-

cou o potencial de cresci-
mento da indústria auto-
mobilística na região e a 
perspectiva de ampliação 
da produção da Caoa para 
os próximos anos. “Acho 
importante mostrarmos o 

trabalho que está sendo 
feito, a geração de empre-
go, a tecnologia, a forma-
ção de profissionais com 
alto nível. Isso é muito 
importante para a região. 
E essa parceria entre o 
governo e iniciativa pri-
vada, de fomento, é muito 

interessante para o cresci-
mento dessa indústria no 
Estado de Goiás”, observou.

Para o prefeito de Aná-
polis, Roberto Naves, a visita 
de Caiado demonstrou o in-
teresse do Governo de Goi-
ás pelo município. “Estamos 
muito felizes com a visita do 

governador. A Hyndai hoje 
em Anápolis é a maior gera-
dora de empregos na região 
e o governador está aqui 
para ver o funcionamento 
da fábrica, para observar de 
perto a importância que ela 
tem não só para o municí-
pio, mas pra toda região”.

Nascido em anápolis, Caiado 
reafirmou a importância da 
montadora para a cidade e para a 
produção industrial de Goiás
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Governo estuda liberar saques em 
contas ativas do FGTS, diz Guedes
O governo estuda liberar 
saques de contas ativas do 
Fundo de Garantia de Tem-
po de Serviço (FGTS), numa 
medida similar à implemen-
tada pelo governo Michel 
Temer no caso de contas 
inativas. A informação foi 
confirmada na última quin-
ta-feira(30) pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O objetivo é o mesmo: 
injetar recursos capazes de 
alavancar a volta do cresci-
mento. A medida, entretan-
to, ainda segue em estudo, 
e só deve ser implementada 

após a eventual aprovação 
da reforma da Previdência. 
“Nós temos que começar 
pelas coisas mais importan-
tes”, disse Guedes.

“As coisas devem se ace-
lerar nas próximas três ou 
quatro semanas”, disse o 
ministro, em referência à 
tramitação da reforma da 
Previdência no Congresso

 Ao citar medidas de es-
tímulo ao crescimento que 
devem ser anunciadas após 
a aprovação da nova Previ-
dência, Guedes mencionou 
a nova rodada de liberação 

dos saques nas contas do 
FGTS. “Inativas e ativas. Ati-
vas também”, afirmou ele, 
sem dar mais detalhes so-
bre a medida.

O governo cogita a libe-
ração dos saques em contas 
ativas ante o esgotamento 
dos recursos disponíveis nas 
contas inativas, que já tive-
ram o saque liberado pelo 
governo Temer. Guedes res-
salvou, porém, que a medida 
segue em estudo, e que ain-
da “não foi batido o martelo”.

Hoje, o saque nas con-
tas ativas do FGTS só é 

permitido em situações 
específicas, como no caso 
do trabalhador ser demitido 
sem justa causa ou se for 
para utilizar os recursos na 
aquisição de casa própria.

O ministro comentou 
nesta quinta-feira (30) o 
desempenho do Produto In-
terno Bruto (PIB) no primei-
ro trimestre, que teve uma 
retração de 0,2% de acordo 
com os dados divulgados 
nesta manhã pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Para ele, 
o resultado já era esperado.
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Vacinação Contra Gripe – Dia “D”
Data: Sábado, dia 1º de junho
Horário: Das 10h às 19h
Onde: No corredor da loja Ria-
chuelo do Passeio das Águas 
Shopping

Serviço

dia d 

Shopping de Goiânia recebe posto de 
vacinação gratuito no Dia D contra a gripe

O Passeio das Águas 
Shopping recebe 
neste sábado, dia 

1º de junho, em parceria 
com Secretaria Munici-
pal de Saúde de Goiânia 
(SMS-GO) - Gerência de 
Imunização, o segundo 
dia “D” de mobilização 
da 21ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra 
Influenza. Pessoas que 
pertencem ao grupo prio-
ritário podem receber a 
vacina, de forma gratuita, 
das 10h às 19h, em um 
posto de imunização, que 
estará montado no corre-
dor da loja Riachuelo do 
empreendimento. A ação 
tem como objetivo am-
pliar o acesso da vacina 
à população, já que Goi-
ânia está com a cobertura 
abaixo da expectativa.

A campanha começou 
no dia 10 de abril e o úl-
timo balanço da SMS-GO 
mostra que até o dia 28 
de maio, 76,56% do públi-

co-alvo da capital goia-
niense havia se vacinado, 
o que representa 344.204 
pessoas, enquanto a meta 
é de 459.567. A Gerente 
de Imunização, Polya-
na Braga, alerta que 
105.363 pessoas ainda 
devem ser imunizadas. “O 
objetivo da vacinação é 
reduzir as complicações, 
as internações e a mor-
talidade decorrentes das 
infecções pelo vírus da 
influenza, na população 
alvo”, explica Polyana.

O posto contará com 
uma equipe de enferma-
gem, que fará a triagem e 
a imunização conforme as 
indicações e normativas 
estabelecidas pelo Mi-
nistério da Saúde. Devem 
ser vacinados os idosos, 
crianças entre seis meses 
e cinco anos, grávidas em 
qualquer período gesta-
cional, puérperas (mu-
lheres com até 45 dias 
após o parto), trabalha-

dores de saúde (mediante 
comprovação), militares 
(mediante comprovação), 
funcionários do sistema 
prisional (mediante com-
provação), professores 
das redes públicas e pri-
vadas (mediante compro-
vação) e pacientes com 
doenças crônicas (que 
devem levar um relatório 
ou prescrição médica).

“Os mitos e boatos so-
bre a imunização contra a 
gripe dificultam, e muito, 
o alcance da cobertura 
vacinal desejada. Muitas 
pessoas acreditam, por 
exemplo, que a vacina faz 
com a pessoa fique gri-
pada. Isso não é verdade. 
Pelo contrário, ela previ-
ne infecções e pode sal-
var muitas vidas”, afirma 

a Gerente de Imunização.
Os interessados em 

vacinar devem ter em 
mãos documento de 
identificação pessoal 
com foto e comprovan-
te do grupo prioritário a 
qual pertencem confor-
me especificado acima. 
Para as crianças é impor-
tante apresentar o cartão 
de vacina para averigua-

ção da situação vacinal 
de rotina e orientações 
conforme necessidade.

interessados poderão receber 
a vacina, de forma gratuita no 
empreendimento, das 10h às 19h. 
a vacina protege contra dois tipos 
de influenza A (H1N1 e H3N2) 
e um tipo de influenza B
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confira os principais serviços disponibilizados:

agência Municipal de Meio aMbiente (aMMa):
- Distribuição de mudas de árvores do cerrado e orienta-
ção sobre como e onde fazer o plantio
- Oficinas de educação ambiental
- Limpeza e roçagem da área verde
- Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos 
abertos na Amma

agência Municipal de turisMo evento e lazer 
(agetul):
- Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o en-
tretenimento das crianças)

guarda civil Metropolitana (gcM):
- Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão
- Banda de música da GCM

coMpanhia Municipal de urbanização de goiânia 
(coMurg):
- Revitalização de praças
- Remoção de entulho
- Roçagem manual e mecânica
- Limpeza de córregos e mananciais
- Poda e retirada de árvores
- Pintura de meios-fios
- Varrição de vias
- Capina manual

secretaria Municipal de assistência social 
(seMas):
- Cadastro único para programas sociais: bolsa família, 
IdJovem
- Isenção na taxa de inscrição de concurso público
- Diminuição na tarifa de energia elétrica
- Carterinha interestadual para idoso  acima de 60
- BPC - Beneficio de Prestação Continuada
- Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de so-
brancelhas e corte de cabelo

secretaria Municipal de cultura (secult):
- Apresentações culturais
- Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras pro-
duzidas pela Lei

secretaria Municipal de educação (sMe):
- Projeto Horta Escolar
- Sala de leitura
- Mesa de desenho livre
- Disponibilizou recursos para reforma geral em quatro 
unidades de educação

secretaria Municipal de planejaMento urbano e 
habitação (seplanh):
- Orientações sobre o Alvará Fácil
- Regularização fundiária e de edificações
- Inscrição e atualização cadastral do Programa Municipal 
de Habitação

secretaria Municipal de finanças (sefin):
- Abertura de empresas
- Alteração do CAE
- Abertura de MEI
- Acesso ao portal de contribuinte
- Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS
- Geração de cálculo de INST pela internet
- Aprovação do projeto Alvará Fácil
- Inscrições para o Minha Casa Minha Vida
- Negociação de IPTU
- Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e Auto de Infração
- ISS parcelamento

secretaria Municipal de desenvolviMento 
econôMico, trabalho, ciências etecnologia 
(sedetec):
- Vagas de emprego oferecidas pelo Sine, entre elas mais 
de 800 vagas de atendente em call center
- Cópia de documentos
- Participa com toda a rede de computadores usada no Mutirão

secretaria Municipal de infraestrutura e ser-
viços públicos (seinfra):
- Reforma de unidade de saúde e educação
- Recuperação de meio-fio
- Limpeza e recuperação de bocas de lobo
- Operação tapa buracos
- Manutenção da iluminação pública

secretaria Municipal de políticas para as Mul-
heres (sMpM):
- Inscrições para cursos de capacitação (Corte de tecido, 
Modelagem, Costura e Assentamento de revestimento 
cerâmico)
- Orientação psicológica
- Distribuição de material informativo sobre violência do-
méstica e familiar

secretaria Municipal de saúde (sMs):
- Oftalmologista
- Eletrocardiograma
- Risco Cirúrgico
- Rastreamento de Câncer de Mama
- Auriculoterapia
- Orientação sobre alimentação saudável
- Aferição de pressão arterial
- Teste de Glicemia
- Vacinas

secretaria Municipal de trânsito (sMt):
- Revitalização de sinalização horizontal e vertical
- Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência
- Projeto de Educação para o Trânsito

secretaria Municipal de direitos huManos e 
políticas afirMativas (sMdhpa):
- Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)
- Carteirinha de Estudante
- Distribuição dos estatutos da Juventude

serviços 

Mutirão da Prefeitura chega à 
região Leste neste fim de semana

após chegar a mar-
ca de 1 milhão de 
atendimentos na 

última edição, o Mutirão 
da Prefeitura beneficia 
neste fim de semana, nos 
dias 1º e 02 de junho, a 
região Leste da capital. Na 
oportunidade, 42 bairros 
receberão serviços de in-
fraestrutura, urbanização, 
limpeza e requalificação 
de  unidades de saúde e 
de educação. Os trabalhos 
começaram na última se-
gunda-feira, dia 27. 

Além dos mais de 
120 serviços oferecidos 
pela Prefeitura, incluindo 
atendimentos nas áreas 

da saúde, assistência so-
cial, cidadania, educação, 
finanças, orientações ju-
diciais e emissão de do-
cumentos, esta edição 
será marcada pela oferta 
de empregos. Em parceria 
com o Sine Municipal, o 
Grupo Oi vai disponibi-
lizar 800 vagas para ci-
dadãos interessados em 
atuar como atendente de 
telemarketing. 

Para o prefeito Iris Re-
zende, que abre o evento 
oficialmente na manhã 
deste sábado, dia 1º, o 
Mutirão representa a 
união do espírito parti-
cipativo e solidário das 

pessoas em prol de solu-
ções coletivas. ‘O Mutirão 
é extremamente impor-
tante para Goiânia, pois a 
prefeitura volta à atenção 

para os bairros. Os traba-
lhos são mais dinâmicos 
e a população pode ter 
acesso a serviços de saú-
de e orientações em di-

versas áreas com rapidez 
e qualidade’, afirma. 

Os estandes estarão 
montados na Rua Cre-
mona, com Rua Firenze, 

no Jardim Abapurú. Os 
atendimentos serão reali-
zados no sábado das 08h 
às 17h e no domingo das 
08h ao meio-dia. 

além dos mais de 120 serviços 
oferecidos, 21° edição da Frente 
de Serviços vai disponibilizar 800 
vagas de emprego para call center
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 Tove Lo liberou uma pequena prévia de sua 
próxima música, “Glad He’s Gone”. a música 
será lançada na próxima sexta-feira, dando 
abertura para uma nova era de sua carreira.

 mateus Carrilho lançou a dançante 
“Então Vem”. Por pura coincidência, a nova 

faixa vem um ano após o início de sua 
carreira solo.

 iggy azalea teve fotos em que aparece nua 
vazadas na internet neste último domingo (27) 
e as contas do Twitter e do instagram da 
rapper foram desativadas.

 De acordo com o portal Page Six, Kit 
Harington teria se internado em uma clínica de 
recuperação semanas antes do fim de “Game 
of Thrones”. Na série, o ator interpreta um dos 
protagonistas, Jon Snow e estaria lutando 
contra problemas relacionados ao abuso de 
álcool e um forte estresse.

coNcEiTo
a partir desta sexta-feira, dia 31, a 
loja de moda beachwear Cândida 

Faria passa a se chamar maré Santa. 
a empresária marlene Xavier é 

diretora criativa e responsável pela 
marca que está no mercado desde 
2015, sendo uma unidade no Setor 

marista, na Rua 1.131 e a segunda na 
avenida T-4 com a Rua T-61, Setor 
Bueno. a maré Santa é uma marca 

de moda praia e traz ao mercado 
goiano peças com muita qualidade 

e preços mais acessíveis.

loUBoUTiN
Na próxima segunda-feira, dia 3, 

a CaSaCoR Goiás 2019 abre as 
portas para um trunk show, a partir 

das 13h, dos famosos sapatos de 
solas vermelhas da marca Christian 

Loubotin. No mesmo dia, das 17 
às 22h, será aberta oficialmente a 

exposição mulheres Poderosas com 
nove trabalhos feitos em fotografia e 
estamparia, uma parceria com Silvia 

Heringer.  o dj Thiago Jesus fará o set 
do evento.

TEaTRo
o comediante Thiago Ventura estará 

em solo goiano no mês de junho com 
seu novo show de stand up Pokas. 
Com produção local do Grupo Top 

Brasil e Cultura do Riso (culturadoriso.
com), o humorista se apresenta em 
anápolis na quinta-feira (06/06), às 

19 horas, no Teatro São Francisco. Na 
sexta-feira (07/06) a apresentação 
será em Goiânia, às 19h, no Teatro 

madre Esperança Garrido.

DoaÇÕEs
o Centro de Valorização da mulher 

(Cevam) e a creche anjo da Guarda-
obra Dom orione, ambas instituições 

assistenciais em Goiânia, recebem, 
hoje (31), às 8h30, doações levantadas 

durante a campanha “Qual o seu 
lugar no mundo?” promovida pela 

GPL incorporadora no começo ano. 
a iniciativa teve como proposta 

trazer à tona uma reflexão sobre 
o desejo latente das pessoas em 

descobrir sua missão de vida e, 
ao mesmo tempo, incentivar 

a solidariedade. Vale ressaltar 
que os itens arrecadados pela 

incorporadora foram adaptados às 
necessidades de cada entidade.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Campanha - Gabriela Piloni, foi a escolhida para estrelar a campanha da loja m. Sis Store, 
que foi fotografada na Estância alto do mirante na cidade de anápolis.

Palestra - a médica dermatologista Cláudia arantes recebeu 
o carinho do produtor de moda Rudolfo di Carvalho, após a sua 
palestra no evento Life Care.

2 3

4

Viagem – o decorador Davidson marques desembarcou 
em São Paulo para uns dias de descanso. 

Di
vu

lg
aç

ão
W

ar
le

y 
Ol

iv
ei

ra
Di

vu
lg

aç
ão

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

Mindfullness  - o coach e ex-empresário sueco Jonas Freeman 
estará em Goiânia pela primeira vez, hoje, para uma apresentação 
única sobre liderança, das 18h30 às 21h30, na Escola aldeia.
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CULtUrA

Governo de Goiás lança Cavalhadas 2019

“nossa cultura 
é muito forte 
no interior de 

Goiás. São os municípios 
do interior que mantêm 
vivas as nossas tradições 
e tornam nossa cultu-
ra cada vez mais linda 
e respeitada no cenário 
nacional”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado 
ao lançar as Cavalhadas 
de Goiás 2019, no Palácio 
das Esmeraldas. A sole-
nidade ocorreu por meio 
da Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult) e da 
Agência Goiana de Turis-
mo (Goiás Turismo). 

Realizadas em Goiás 
há mais de 200 anos, as 
Cavalhadas estão entre as 
festas mais tradicionais 
do calendário goiano. So-
mando cultura, turismo e 
religiosidade, os eventos 
serão iniciados em junho 
e seguirão até setembro. 
Conforme o roteiro, par-
ticipam das festividades 
os municípios de Pire-
nópolis, Santa Cruz de 
Goiás, Palmeiras de Goiás, 
Posse, Jaraguá, Crixás, Hi-
drolina, São Francisco de 
Goiás, Santa Terezinha de 
Goiás, Corumbá de Goiás 
e Pilar de Goiás.

“Tenho a coragem de 
dizer que as belezas es-
tão no nosso interior, nas 

nossas origens. Sempre 
digo ao secretário de Cul-
tura [Edival Lourenço], e 
ao presidente da Goiás 
Turismo [Fabrício Ama-
ral], que não precisamos 
importar nenhuma cul-
tura e não precisamos 
impor nenhuma cultura 
de capitais ao interior, 
pelo contrário, o interior 
do Estado é que sabe fa-
zer cultura”, destacou o 
governador.

Durante discurso, o 
representante dos cava-
leiros, José Roberto de 
Sousa, ressaltou o valor 
da tradição para a his-
tória de Goiás. “O nome 
Ronaldo Caiado é cultu-
ra, é tradição, é luta, é 
garra em defesa da nos-
sa goianidade, de nossa 
brasilidade e aqui esta-
mos, governador. O ca-
valeiro de Cavalhada é 
um símbolo goiano, sím-
bolo de luta, de abnega-
ção, de garra, de defesa 
de nossos valores”, disse.

O secretário de Cultura, 
Edival Lourenço, elogiou 
o carinho do governador 
com as festas tradicionais 
de Goiás. “Sem perder o 
foco dos trabalhos cultu-
rais que criam símbolos 
contemporâneos, o go-
vernador não quer perder 
o foco dos símbolos tra-

dicionais, aquela cultura 
que vem de nossos an-
cestrais. Então, hoje é um 
sinal de que o governo 
valoriza a cultura popular 
sem desprezar as culturas 
contemporâneas”.

Para a realização das 
Cavalhadas nos 11 muni-
cípios goianos, o Governo 
de Goiás disponibilizará 
às Prefeituras apoio es-
trutural. “O entendimen-
to que há, e nós vamos 
cumprir, é em relação à 
infraestrutura, em termos 
de palanque, de som, ba-
nheiro químico e a segu-
rança pública”, informou 
Ronaldo Caiado. 

Em relação ao turis-
mo, o Estado também 
auxiliará as cidades 
para que recebam ainda 
melhor os turistas. “Fica-
mos muito felizes que, 
em tempo recorde, servi-
dores da Goiás Turismo e 
da Secult transformaram 
em realidade essa fes-
ta, nesse momento de 
dificuldade. Mantenho 
o compromisso da Goi-
ás Turismo de fazer um 
projeto de divulgação 
das Cavalhadas para as 
pessoas saírem de seus 
estados e municípios, 
para participar das festas, 
dormirem nas cidades, 
comerem em seus restau-

rantes, gerarem empregos, 
porque esse é o maior ob-
jetivo do turismo, buscar 
o lado social”, reforçou o 
presidente da Goiás Turis-
mo, Fabrício Amaral.  

Também participaram 
da solenidade cavaleiros 
e prefeitos das 11 cidades 
goianas, vice-prefeitos, 
vereadores e deputados 
estaduais.

Patrimônio 
Nacional

Também durante a so-
lenidade, a superintenden-
te do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) em Goiás, 
Salma Saddi, anunciou a 
pretensão da instituição 
em tornar as Cavalhadas 
de Goiás um patrimônio 
cultural brasileiro.

“O prefeito de Santa 

Cruz me procurou e disse 
que gostaria de fazer uma 
proposta para o patrimô-
nio cultural brasileiro, para 
que nós registrássemos as 
Cavalhadas do Estado de 
Goiás como um patrimô-
nio nacional. Nós temos 
tudo para conseguir isso 
neste momento e nós va-
mos conseguir”, afirmou. 

Tradição
Inspiradas nas tradi-

ções de Portugal e Espa-
nha, realizadas na Idade 
Média, as Cavalhadas co-
meçaram a ser represen-
tadas no Brasil a partir do 
século XVI. Em Goiás, a 
primeira festa ocorreu em 
1751, em Luziânia, antes 
chamada de Santa Luzia.

Os cenários das festi-
vidades, que mobilizam 
moradores locais e vi-
sitantes para reviverem 

uma tradição histórica, 
consistem em uma re-
presentação das batalhas 
entre cristãos e mouros, 
que aconteceram durante 
a ocupação moura na Pe-
nínsula Ibérica, entre os 
séculos IX e XV.

Desta forma, são re-
presentados dois exérci-
tos, cada um com 12 ca-
valeiros, durante três dias 
de apresentação e ence-
nação lúdica. Também há 
a manifestação dos Mas-
carados, personagens que 
se vestem com máscaras 
e saem às ruas, a cavalo 
ou a pé, para agitar os 
participantes.

Cada município tem 
suas próprias represen-
tações, mas a tradição é 
mantida em todo o Estado. 
As Cavalhadas ocorrem 
sempre após as festas do 
Divino Espírito Santo.

Serão três meses de festas, realizadas em 11 cidades goianas, graças à parceria entre o Governo de Goiás e as prefeituras municipais
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Santa Cruz de Goiás: 08 e 09 de junho
Palmeiras de Goiás: 08 e 09 de junho
Posse: 08 e 09 de junho
Jaraguá: 09 e 10 de junho
Pirenópolis: 09, 10 e 11 de junho
Hidrolina: 15 e 16 de junho
São Francisco de Goiás: 15 e 16 de junho
Crixás: 29 e 30 de junho
Santa Terezinha de Goiás: 20 e 21 de julho
Corumbá de Goiás: 06, 07 e 08 de setembro
Pilar de Goiás: 07 e 08 de setembro

Cronograma
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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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Brasileirão 

Vila segue preparação para 
enfrentar o Londrina no sábado

o técnico Eduardo 
Baptista iniciou 
a montagem do 

Vila Nova para enfrentar 
o Londrina no próximo 
sábado(01), no Estádio 
Serra Dourada, às 16:30. 
A reapresentação aconte-
ceu na manhã de ontem, 
quando o preparador físi-
co Renan Lima comandou 
o trabalho regenerativo 
pra quem tinha sido titu-
lar no empate diante do 
CRB-AL na última rodada 
por um a um, e trabalhos 
físicos para os demais jo-
gadores do elenco.

As atividades estão 
acontecendo no CT Mar-
coni Perillo e o coman-
dante colorado iniciou 
seu trabalho para esse 
compromisso. O restante 
da semana também será 

com os treinos aconte-
cendo pela manhã de 
cada dia até sexta-feira, 
e todos marcados para 
o centro de treinamen-
tos do clube.

Com seis pontos na 
tabela de classificação, 
o Vila Nova busca a pri-
meira vitória em casa, já 
que na estreia empatou 
com o Paraná e na ter-
ceira rodada, aconteceu 
um novo empate, diante 
da Ponte Preta. Os outros 
quatro pontos que o Ti-
grão conseguiu, vieram 
justamente nas duas úl-
timas rodadas, quando 
venceu o Botafogo-SP, 
então líder da competi-
ção no interior paulista e 
um ponto no empate da 
última rodada, em Ma-
ceió, diante do CRB.

Jogo será no estádio Serra Dourada
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