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EConomia 

Maio registra abertura de 32,1 mil 
novas vagas de emprego no país

a criação de empre-
gos com carteira 
assinada teve sal-

do positivo em maio, com 
a criação de 32.140 vagas, 
informa o Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divul-
gado pelo Ministério da 
Economia. O indicador 
mede a diferença entre 
contratações e demis-
sões. O saldo positivo 
em maio foi resultado 
de 1.347.304 admis-
sões contra 1.315.164 
desligamentos ocorri-
dos no período.

É o terceiro ano se-
guido em que o mês 

de maio apresenta sal-
do positivo, apesar de 
uma ligeira queda no 
volume total de novas 
vagas na comparação 
com o mesmo mês nos 
anos de 2017 (34,2 mil) 
e 2018 (33,6 mil).

Para o secretário de 
Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Bruno 
Dalcolmo, o resultado 
do mês está em sinto-
nia com o desempenho 
da economia, mas ainda 
abaixo do desejado.

“A geração de empre-
go está em linha com o 
que a economia vem de-
monstrando, da mesma 
forma que, nos últimos 
anos, o crescimento não 
foi tão grande quanto se 
gostaria”, afirma Dalcol-
mo. Apesar de a criação 
de empregos ter dimi-
nuído no mês passado, 
na comparação com 
anos anteriores, Dalcol-

mo não vê tendência de 
queda. “Não há tendên-
cia nem de subida, nem 
de descida [na geração 
de empregos]. Significa 
uma economia que está 
um pouco em compasso 
de espera, a ser definido 
por outros pontos im-
portantes como a refor-
ma da Previdência.”

No acumulado do 
ano, foram criados mais 
351.063 postos de tra-
balho, o que elevou 
para 38,761 milhões 
o estoque de empre-
gos formais no país. É 
o maior estoque desde 
2016, quando o Caged 
registrou 38,783 mi-
lhões de empregados 
com carteira assinada.

Destaques
O crescimento do nú-

mero de vagas em maio 
foi impulsionado pela 
agropecuária, setor que 

registrou, sozinho, a aber-
tura de 37.373 empre-
gos. O cultivo do café e 
da laranja responde pela 
maior parte das contra-
tações, cerca de 33 mil. 
Também aparecem com 
destaque atividades de 
apoio à agricultura e a 
criação de bonivos.

“Esse resultado se ex-
plica também, como nos 
outros anos, pelo bom 
desempenho de café e 
laranja. São empregos 
que têm importância 
sazonal nesse mês, es-
pecialmente em Minas 
Gerais e em São Paulo”, 
explica o subsecretário 
de Políticas Públicas e 
Relações de Trabalho do 
Ministério da Economia, 
Matheus Stivali.

Na construção civil, 
foram abertos 8.459 em-
pregos, principalmente 
em obras de construção 
de rodovias e ferrovias, 

projetos para geração e 
distribuição de energia 
elétrica e instalações 
elétricas. Em seguida, 
aparece o setor de servi-
ços, com saldo positivo 
de 2.533 novas vagas, 
destaque para serviços 
médicos e odontológicos, 
ensino, comercialização e 
administração de imóveis 
e instituições de crédito 
e seguros. Administração 
pública (1.004) e extra-
ção mineral (627) tam-
bém registraram resulta-
do positivo. 

No comércio, tanto 
varejista quanto ataca-
dista, porém, houve mais 
demissões do que con-
tratações, com o fecha-
mento de 11.305 postos 
de trabalho. Em seguida, 
aparece a indústria de 
transformação, que fe-
chou 6.136 empregos. 
Segundo Stivali, o resul-
tado no comércio expli-

ca -se pelo fechamento 
de duas grandes empre-
sas de terceirização em 
São Paulo, que demiti-
ram um grande número 
de empregados.

O salário médio de ad-
missão no mês de maio 
foi de R$ 1.586,17, e o sa-
lário médio de quem foi 
demitido, de R$ 1.745,34 
no mesmo período.

Regiões
No recorte geográfico, 

quatro das cinco regiões 
do país tiveram saldo 
positivo na geração de 
empregos, com desta-
que para o Sudeste, que 
respondeu por 29.4 mil 
empregos, seguido por 
Centro-Oeste (6.148), 
Norte (4.110) e Nordes-
te (3.319). A exceção foi 
a Região Sul, que termi-
nou o mês com o fecha-
mento de 10.935 vagas 
formais de emprego.

Resultado 
mantém saldo 
positivo dos 
últimos três anos
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EmplacamEnto 

Audiência Pública discute 
mudanças no emplacamento

na tarde da última 
quinta-feira, 27, a 
Assembleia Legis-

lativa do Estado de Goiás 
promoveu uma Audiência 
Pública para discutir o pro-
jeto de lei que esta sendo 
votado na casa a respeito 
das novas diretrizes do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás (Detran-
-GO) de credenciamento 
de fabricantes e estampa-
dores de placas. O projeto 
busca revogar as normas 
atuais, de licitação, e abrir 
mercado para que empre-
sas de todo o país se cre-
denciem em Goiás.

O deputado Humberto 
Aidar (MDB) presidiu a au-
diência pública realizada 
no auditório Solon Ama-
ral. O evento contou com 
a presença do diretor de 
atendimento e inovação 
institucional do Detran 
Goiás, Carlos Alberto Vital, 
e do gerente jurídico do 
órgão, Rafael Noleto.

Deputados e represen-
tantes de classe debate-
ram sobre os impactos do 
projeto de lei nº 3356/19, 
que revoga a Lei nº 18.983, 
o que enfraqueceria a se-
gurança em Goiás. Hoje, a 

lei estadual em vigor é a 
de número 18.983/15, que 
determina que haja licita-
ção para realização do ser-
viço de emplacamento. En-
tretanto, neste mês, duas 
novas portarias foram pu-
blicadas possibilitando o 
mero credenciamento de 
empresas. As portarias 
456/2019 e 457/2019 
disciplinam o credencia-
mento das atividades de 
fabricação de placas e 
tarjetas de identificação 
veicular e o credencia-
mento das atividades de 
estampagem, fixação e 
lacração de placas e tar-
jetas de identificação vei-
cular, estabelecendo pa-
râmetros de fiscalização, 
respectivamente.

O advogado da Asso-
ciação dos Fabricantes, Es-
tampadores e Lacradores 
de Placas Automotivas do 
Estado de Goiás (Assipla-
go), Leandro Silva, usou 
a palavra para destacar o 
impacto social que a re-
vogação da lei deve trazer. 
“Temos um sistema de em-
placamento que gera se-
gurança e confiabilidade, 
com maior possibilidade 
de fiscalização. A legisla-

ção veda normas de re-
trocesso social”. Segundo 
ele, outro ponto de des-
taque é que não há razão 
para mudança, já que em 
breve haverá novidade 
sobre a placa Mercosul. 
“Com a revogação, o ci-
dadão teria que trocar a 
placa duas vezes”.

 

Posicionamento 
parlamentar

Os deputados se mani-
festaram no sentido con-
trário ao posicionamento 
do Detran-GO, já que le-
varam em consideração 
depoimentos dos traba-
lhadores do setor, que 
demonstraram a satura-

ção do mercado e a invia-
bilidade da abertura para 
novos credenciados. O 
deputado Charles Bento 
(PRTB) foi apoiado pelos 
presentes ao contrapor o 
órgão estadual. “A catego-
ria precisou se adequar 
nesses cinco anos. Se 
abrir o mercado para no-
vos estampadores, eles já 
nascerão mortos e os atu-
ais terminarão de morrer”.

Da mesma forma, Lêda 
Borges (PSDB) mencionou 
as alterações que surgirão 
com relação ao Mercosul, 
que prevê adequações 
nacionais nas placas de 
veículos. “Este não é o mo-
mento. Se revogarmos, vai 
haver mudança de siste-

ma antes mesmo da placa 
Mercosul. Os empresários 
compraram o equipamen-
to e acreditaram no sis-
tema e, de uma hora para 
outra, o Detran quer mudar 
as regras do jogo.”

Segurança pública
Atualmente Goiás con-

ta com 101 empresas es-
tampadoras credenciadas 
junto ao Detran. Elas atu-
am no setor desde 2014, 
quando o sistema do es-
tado de Goiás foi implan-
tado. De acordo com o Ca-
pitão Castanheira, oficial 
de operações do Comando 
de Operações e Divisas do 
Estado de Goiás, desde o 
ano de 2014, nas ações de 

enfrentamento a fraudes 
veiculares, Goiás é tido 
como referência para o 
Brasil na questão do siste-
ma de emplacamento. Isso 
se dá pela segurança do 
processo e confiabilidade. 
“Em outras unidades fede-
rativas, ainda que as placas 
sejam oriundas de empre-
sas autorizadas, elas nem 
sempre são confiáveis por 
causa de fraudes nos pro-
cesso. Em Goiás a gente 
encontra uma segurança 
melhor porque o proces-
so é todo auditado. Aqui 
temos uma rastreabilida-
de do emplacamento. Isso 
reflete na quantidade de 
veículos clonados que 
nós apreendemos no dia 
a dia. Houve uma dimi-
nuição dos veículos clo-
nados no estado de Goiás 
e aumento em outras uni-
dades federativas.”

Além disso, o gerente 
da Assiplago, Wallison 
Henrique, comenta que é 
importante esperar posi-
cionamento do Denatran 
com relação às alterações 
referentes às normas do 
padrão Mercosul, que 
devem ser publicadas no 
dia 30 de junho.  “Estão 
propondo um credencia-
mento, e não um recre-
denciamento. Além disso, 
foram lançadas portarias 
que alteram as normas 
antes mesmo que se 
aprovasse a lei.”

Legislativo propõe alterações que 
enfraquecem monitoramento e 
segurança de veículos em Goiás
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GovErno

Pesquisa mostra que 32% consideram 
governo Bolsonaro ótimo ou bom
Pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), indica que 32% dos 
entrevistados consideram 
o governo Jair Bolsonaro 
ótimo ou bom. O mesmo 
percentual, 32%, avaliou 
a administração atual 
como regular e outros 
32% definiram a condu-
ção do Executivo como 
ruim ou péssima. Do total, 
3% disseram não saber 
ou não responderam.

O levantamento da 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) foi 

realizado entre 20 e 25 
deste mês, ouvindo 2 
mil pessoas em 126 ci-
dades do país.

Os números de apro-
vação são menores do 
que os registrados no 
último levantamento, di-
vulgado em abril deste 
ano. Naquela sondagem, 
o governo Bolsonaro foi 
considerado ótimo ou 
bom por 35% dos en-
trevistados. Segundo a 
pesquisa, 31% avaliaram 
a gestão como regular e 
27% como ruim ou pés-

sima. Da amostra, 7% 
não responderam.

Segundo os autores da 
pesquisa, a queda de po-
pularidade do governo foi 
maior entre pessoas com 
escolaridade até a 4ª sé-
rie, de menor renda, resi-
dentes nas regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste 
e entre mulheres.

Forma de 
governar

A maneira de gover-
nar de Bolsonaro foi 

aprovada por 46% dos 
entrevistados e reprova-
da por 48% dos partici-
pantes da consulta. Na 
pesquisa de abril, 51% 
aprovaram a forma de 
governar do presidente 
e 40% desaprovaram.

O levantamento tam-
bém mediu a confiança 
das pessoas no chefe 
do Executivo: 51% res-
ponderam não confiar 
no presidente, enquan-
to 46% mostraram con-
fiança. No tocante às 
perspectivas para o res-

tante do mandato, 39% 
responderam que deve 
ser ótimo ou bom; 27%, 
que deve ser regular e 
29% acham que deve ser 
ruim ou péssimo.

Na pesquisa anterior, 
a confiança no man-
datário ficou em 51%, 
enquanto 45% respon-
deram não confiar nele. 
Na análise das expecta-
tivas sobre o restante do 
mandato naquela con-
sulta, 45% manifestaram 
uma projeção ótima ou 
boa, 25% regular e 23% 

ruim ou péssima.

Avaliação 
por áreas

As áreas mais bem 
avaliadas na gestão 
atual foram segurança 
pública (54%), meio am-
biente (46%), combate 
à inflação (45%) e com-
bate à fome e pobreza 
(43%). Já as mais repro-
vadas foram taxa de juros 
(59%), impostos (61%), 
saúde (56%) e combate 
ao desemprego (54%).
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Infestação pelo Aedes cai, 
mas situação é de alerta

Goiás apresenta re-
dução no segundo 
ciclo do Levanta-

mento Rápido de Índices 
de Infestação pelo Aedes 
aegypti (Liraa) de 2019.  
De abril a junho, a mé-
dia de infestação foi de 
1,04%. No primeiro ciclo 
do ano, a infestação esta-
va em 1,78%. Os números 
deste ano mostram uma 
redução de 41% na in-
festação predial média. 
No entanto, a situação 
ainda é de alerta.

No segundo ciclo, to-
dos os 246 municípios 

goianos realizaram o le-
vantamento, sendo que 
o resultado em 149 foi 
satisfatório, ou seja, com 
índice menor de 1%. Há 
92 cidades em alerta e 5 
municípios estão em ris-
co para epidemias, com 
o índice de infestação 
acima de 4%.

Os principais criadou-
ros do Aedes aegypti em 
Goiás continuam sendo 
o lixo, com 36%, segui-
do dos reservatórios de 
água ao nível do solo 
(tambores, tinas, caixas 
d’água no solo) e peque-
nos depósitos móveis 
(bebedouros de animais, 
aparadores e vasos de 
plantas), com 23% e 
19%, respectivamente.

Coordenador de Vi-
gilância e Controle Am-
biental de Vetores da 
Secretaria da Saúde de 

Goiás (SES-GO), Marcello 
Rosa adverte que, apesar 
da redução esperada para 
esse período, os dados 
apontam que os princi-
pais criadouros continu-
am os mesmos.

“Pelos dados, obser-
vamos que uma parcela 
da população mantém o 
mesmo comportamento 
equivocado. Descarta o 
lixo inadequadamente, 
no quintal, em terrenos 
e praças, e faz o acúmu-
lo desnecessário e/ou 
inadequado de água, fa-
vorecendo a proliferação 
do vetor Aedes aegypti. O 
reflexo disso é o estado 
de alerta segundo os pa-
râmetros do Ministério da 
Saúde”, diz o coordenador.

Período seco
Marcello Rosa salienta 

que os gestores munici-

pais deverão intensificar 
os trabalhos de combate 
e mobilização da popu-
lação na prevenção dos 
criadouros do transmis-
sor de doenças como a 
dengue, zika e chikun-
gunya, ainda neste perío-
do seco que se inicia.

“As visitas dos agen-
tes dos municípios e os 
cuidados da população 
devem continuar, para 
que tenhamos um ci-
clo de 2019/2020 com 
menor risco para epide-
mias de doenças trans-
mitidas pelo Aedes”, 
garante o coordenador, 
chamando a atenção 
para uma particularida-
de neste período seco 
característico de Goiás.

“Pela falta de água em 
alguns momentos desta 
época, as pessoas acabam 
tendo que estocar água 

em casa e fazem isso de 
forma errada. Caso isso 
seja necessário, é im-
portante que o morador 
faça a vedação completa 
do seu reservatório. Essa 
conduta é decisiva para 
evitar a infestação no pe-
ríodo seco e os casos de 
dengue”, destaca.

Check-list 
contra o Aedes

A SES-GO orienta a 
população sobre os cui-
dados com os principais 
criadouros do Aedes ae-
gypti, com informações 
complementares para 
quem vai sair de viagem 
nas férias. 

Confira:
- Uma vez por semana, 

lavar com água, sabão e 
esfregar com escova os 

pequenos depósitos mó-
veis, como vasilha de água 
do animal de estimação e 
vasos de plantas. Obser-
vação: não resolve apenas 
trocar a água do recipiente

- Vedar completamente 
os reservatórios de água 
(caixas d’água, tambores). 
Usar uma tampa que cubra 
totalmente o reservatório

- Descartar o lixo em lo-
cal adequado; não acumu-
lar no quintal ou jogar em 
praças e terrenos baldios;

- Antes de as chuvas co-
meçarem, limpar as calhas, 
retirando as folhas que se 
acumularam no inverno;

- Para quem vai viajar, 
atenção: fazer uma inspe-
ção geral na residência, 
verificando tudo que pos-
sa acumular água. Tampe 
os depósitos fixos, como 
vasos sanitários e ralos 
de banheiros.

São 92 cidades 
em alerta e 5 
em risco de 
epidemias
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  o novo feat. de Major Lazer com Anitta 
finalmente ganhou seu clipe! O vídeo é uma 
verdadeira festa: muito rum da marca 
Bacardi, muita dança e curtição.

  Em celebração ao Mês do Orgulho 
LGBTQ+, o TLC Channel preparou um 

lançamento exclusivo. Estreou neste fim de 
semana a série “Drags: Arrasando Até o Altar“.

  A Vitrine Filmes, uma das principais 
distribuidoras do país, anunciou que 
“Bacurau“, filme que venceu o prêmio do Júri 
no Festival de Cannes deste ano, será lançado 

no próximo dia 29 de agosto.

  Ícones dos anos 90, Claudinho e Buchecha 
vão ganhar uma cinebiografia no ano que 
vem. O filme, que deve se chamar “Nosso 
Sonho”, vem como uma homenagem à faixa 
do álbum de estreia da dupla.

GaRDEM FEsTiVal 
2019

Valorizando atrações culturais com 
entrada franca e para todas as idades, 

o Flamboyant Shopping anuncia um 
roteiro imperdível para as férias de julho, 

sempre às 19h30, em nova edição do 
Flamboyant Garden Festival. A lista de 

atrações inclui show de abertura com 
Oswaldo Montenegro, dia 3 de julho, 
sessões de teatro, cinema ao ar livre, 

variada gastronomia, no charmoso Food 
Garden e para encerrar a temporada, 

uma apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia, dia 31 de julho.

sEssÃo aZUl
Neste sábado (29), às 11h, o Shopping 

Cerrado realiza a segunda edição do 
Sessão Azul. O centro de compras 

participa do projeto bimensal que visa 
possibilitar a ambientação de pessoas 

com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) em espaços culturais. O filme 

escolhido por enquete no Facebook é 
Toy Story 4, em versão 2D e dublada. 

Durante a sessão de cinema, o ambiente 
será adaptado com meia luz, som 

mais baixo, sem trailers comerciais e 
acompanhamento de profissionais 

especializados.

aRRaiÁ loZaNDEs
Acontece hoje, a partir das 19 horas, o 

primeiro Arraiá do Lozandes Shopping, 
localizado no Park Lozandes, região 

leste de Goiânia. Todos os restaurantes 
e lanchonetes da praça de alimentação, 

que será o local da festa junina, terão 
à disposição dos presentes comidas 

típicas dessa época tão gostosa do ano. A 
entrada é gratuita. Para que os visitantes 

possam cair na dança, a banda de forró 
Trio Aristides fará dois shows no Arraiá 
do Lozandes, um às 19 horas e outro às 

21 horas.

TaMPaMaNia
A Faculdade Estácio de Goiás, localizada 
no Shopping Estação da Moda, aderiu à 

campanha Tampamania e agora é um dos 
pontos de coletas de tampinhas da ação 

socioambiental em Goiânia. A iniciativa 
tem como objetivo retirar do meio 

ambiente as tampas plásticas e reverter 
o valor obtido da venda do produto em 

cadeiras de rodas, andadores, muletas e 
fraldas geriátricas, que depois são doados 

aos necessitados e cadastrados nos 
Clubes de Rotary.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Pink coquetel - O Espaço Bel Lasmar de Estética e o Instituto Rildo Lasmar foram palco do Pink Coquetel,
especial para mulheres, Bel Lasmar recebeu convidados dentre eles a empresária Nevila Palmieri. 

Plataforma - A dupla de empresários e educadores físicos, 
Maurício Júnior e Arnaldo Pereira inauguraram, a XPFit, uma 
plataforma online que possibilita a inclusão de personais trainers 
e a montagem de programas de treinamentos. 

2 3

4

Gravação - Os empresários Leonardo Lívio e Nano Pádua 
receberam Marília Mendonça na última terça-feira (25) 
para a gravação do DVD do Vitor e Luan no Deu Praia. 
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Cantores - O cantor e compositor goiano 
Pedro Scalon se apresentou com o Jonny Lang, 
vocalista e guitarrista estadunidense ganhador 
do Grammy Award, com o álbum Turn Around.
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Up expo Games
Quando: 6 e 7 de julho, a partir das 13h
Onde: Centro Cultural oscar niemeyer
Endereço:  Avenida Deputado jamel Cecílio, 
Lote 01, Quadra Gleba, Alameda Fazenda Ga-
meleira, 4490 - Setor, Goiânia - Go, 74884-801
Ingressos: à venda no MeuBilhete, os pre-
ços variam de R$25 até R$180,00 -> https://
meubilhete.com/up-expo-game-2019

pontos de venda físicos:
Primitek Buriti Shopping
Avenida Rio Verde Qd102/104 
(62) 3094-8701
Primitek Portal Shopping
Av. Anhanguera, 14404 

(62) 3088-6843
Primitek Flamboyantes
Av. Dep. jamel Cecílio, 3300
(62) 3546-2000
Primitek Jamel Cecilio
Av. Dep. jamel Cecílio, 2511
(62) 3095-6990
Paladins Game Store
Av 85, Galeria Free Shop, R. S-1, 54
(62) 3954-1813
Tribo do Açai
R. 36, 366 - St. Marista, Goiânia - Go, 
74150-240
(62) 3226-0100

atrações:

-Final presencial ao vivo de CSGo
-Campeonato de Free Fire com temática 
AirSoft
-Campeonato de DoTA 2
-Campeonato de FIFA
-Realidade Virtual
-Concurso de Cosplay
-Arena Arcade(Fliperamas com os jogos 
Mortal Kombat / Street Fighter / King of 
Fighter)
-Arena Console (Mortal Kombat 11, Call of 
Duty)
-Arena PC
-Museu de jogos (Saga / Atari / nitendo 64 
/ Dream Cast)
-just Dance

-Área Kids ( Pula-pula, cama elástica, brin-
quedos infláveis, High Jump, escalada)
-Magic the Gathering
-Palestras sobre mercado e desenvolvi-
mento de games
 
proGramação:
Sábado - dia 6
13:00 - Portões abertos
14:00 - Palestra - Tema: Mercado de jogos 
(Stand Saga)
15:00 - Semi-Final - CS:Go - Team Reapers 
x VirtuaFX
16:00 - Competição - PoKEMon TCG 
(Stand Mythus TCG)
17:00 - Concurso de Cosplay - Palco Prin-

cipal
18:00 - Competição - Free Fire Modo Solo 
(Stand AirSoft)
19:00 - Semi-Final - CS:Go - Red Canids x 
Single Daddy
 
Domingo - dia 07
13:00 - Portões abertos - Final - DoTA 2
15:00 - Campeonato FIFA (Arena Console)
16:00 - Palestra - Tema: Desenvolvimen-
tos de jogos (Stand Saga)
16:00 - Competição - Magic The Gathering 
(Stand Mythus TCG)
17:00 - Competição - Free Fire Modo 
Squad (Stand AirSoft)
18:00 - Final - CS:Go

Serviço:

Up expo Game 

Maior feira de games do Centro-
Oeste será nos dias 6 e 7 de julho

o mundo dos games 
vem ganhando 
e conquistando, 

a cada dia, novidades, 

lançamentos e muitos 
admiradores. E com o 
objetivo de levar entre-
tenimento e tudo o que 

há de novo nesse uni-
verso, a Up Expo Game, 
maior feira de games 
da região Centro-Oeste, 
está chegando pelo se-
gundo ano consecutivo 
em Goiânia com atra-
ções para toda a família 
nos dias 6 e 7 de julho 
no Centro Cultural Os-
car Niemeyer.

Para Kaio Icaro, CEO 
da Up Expo Game, a pri-
meira edição em 2018 
representou um grande 
desafio por mostrar tam-
bém que, além da di-
versão, o mundo gamer 

pode ser fonte de renda 
e uma profissão para os 
jovens. “Ano passado re-
cebemos mais de 2 mil 
pessoas e conseguimos 
levar uma experiência 
diferenciada para o pú-
blico da região que curte 
esse universo e que ain-
da não tinha a oportuni-
dade de ter isso perto e 
ao alcance. Nesta edição, 
teremos ainda mais no-
vidades do mercado, 
atrações, concursos, 
palestras e entrete-
nimento para todas 
as idades.” comenta. 

“Queremos também 
incentivar o mercado 
em regiões que estão 
fora do eixo Rio-São 
Paulo!”, completa.

O evento deste ano 
também trará a final 
nacional de CSGO, com 
premiações de até 7 mil 
reais para o time vence-
dor, além de uma Arena 
Arcade com fliperamas 
e uma área infantil. Ou-
tro ponto que promete 
conquistar o público, é 
o museu do videogame 
que terão vários conso-
les que marcaram época.

Vale ressaltar que os 
ingressos já estão à ven-
da e contam com dife-
rentes benefícios. O in-
gresso comum dá acesso 
somente à feira, enquan-
to o ingresso VIP con-
tém uma pulseira para 
identificação, entrada 
exclusiva e fila especial 
para acesso aos jogos, 
brinquedos e sessão de 
autógrafos. O ingresso 
premium tem todos os 
benefícios do VIP e um 
camarote especial na 
frente do palco principal 
para assistir às partidas.

o evento contará com campeonatos 
de jogos eletrônicos, concurso de 
cosplay, arena arcade,  museu de jogos 
com jogos que vai desde consoles 
antigos até mais atuais, área kids, just 
Dance,  salas temáticas, palestras, 
exposição de jogos e muito mais
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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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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CopA AMÉrICA

Brasil vence Paraguai 
nos pênaltis e vai à semi

A Seleção Brasileira 
venceu o Paraguai 
nos pênaltis por 4 

a 3 após empatar em 0 a 
0 no tempo regulamentar. 
Gabriel Jesus fez a cobran-
ça que definiu a classifi-
cação. O resultado leva a 
Seleção para a semi-final 
da Copa América. Vai en-
frentar o vencedor de Ar-
gentina e Venezuela, que 
jogam nesta sexta (28).

Durante a partida, o 
Brasil teve uma série 
de chances de abrir o 

marcador, mas esbar-
rou na atuação do go-
leiro Gatito Fernandez. 
Ele fez pelo menos três 
defesas que evitaram a 
vitória brasileira. 

A pressão aumentou 
no segundo tempo de-
pois que o zagueiro Bal-
buena foi expulso. Ele 
fez falta em Willian na 
entrada da grande área. 
A partir desse momento, 
o jogo se transformou em 
ataque contra defesa. 

Gabriel Jesus e Ever-
ton Cebolinha provoca-
ram jogadas de perigo 
durante toda a partida. 
A zaga paraguaia levou 
a melhor na maior par-
te do tempo. Quando a 
bola passava, o goleiro 
fazia a diferença. Em um 
dos lances mais agudos, 
Willian chutou na trave. 

O único lance de pe-
rigo a favor do Paraguai 
foi no primeiro tempo, 
quando Derlis González 
recebeu sozinho dentro 
da área. Alisson evitou o 
gol adversário. 

No segundo tempo, 
a sensação era que o 
gol do Brasil sairia a 
qualquer momento. In-
clusive, dentro dos sete 
minutos de acréscimos. 
Mas a partida foi para 
mais uma dramática co-
brança de pênaltis. Pelo 
Paraguai, dois jogadores 
que atuam no Brasil per-
deram suas cobranças: 
Gustavo Gómez (do Pal-
meiras) e Derlis González 
(do Santos). Pelo Brasil, 
Firmino desperdiçou. No 
final, 4 a 3, torcida bra-
sileira feliz e passaporte 
para a semi carimbado. 

no tempo 
regulamentar, 
equipes não 
saíram do zero. 
nos pênaltis, 4 a 3
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