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Prefeitura de Goiânia lança Cartão 
Pnae em evento nesta sexta-feira

Cartão Pnae

19ª edição do Prefeitura em Ação inicia atendimentos diretos a população nesta sexta-feira
Política  | 4
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EduCação 

MEC capacita professores e 
gestores sobre nova base curricular

Trezentos professo-
res e gestores de 
14 estados, como 

Amapá, Bahia e Para-
ná, participaram nesta 
quinta-feira, em Brasília, 
do Encontro Formativo 
do Programa de Apoio à 
Implementação da Base 
Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC). O objetivo do 
encontro, de acordo com 
o Ministério da Educação 
(MEC), é que os profissio-
nais aprendam ferramen-
tas que possam contribuir 
para a implementação da 
base curricular no país a 
partir de 2020.

Segundo o MEC, a 
ideia é que eles formem 
equipes regionais, muni-
cipais e nas escolas que 
ofereçam informações 
sobre os novos currícu-
los e também ajudem na 

reelaboração de proje-
tos político-pedagógicos 
das escolas. A BNCC deve 
nortear os currículos das 
redes de ensino público e 
privada de estados e mu-
nicípios em todo o Brasil.

Para o secretário de 
Educação Básica, Janio 
Macedo, os professores 
são peças-chave para 
garantir a efetividade da 
BNCC. “Eles vão ser res-
ponsáveis por colaborar 
para a formação dos pro-
fessores para aqueles es-
tados e pela formação do 
seu projeto, que vai nor-
tear toda a educação nos 
próximos anos”, disse.

A previsão do ministério 
é que, na próxima semana, 
cerca de 300 professores 
e gestores de 13 estados 
participem do treinamento 
– dessa vez, em São Paulo.

Base Nacional Comum Curricular 
será aplicada a partir de 2020
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MoniToraMEnTo  

Ibama lança edital para contratar 
empresa que monitore desmatamento
O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) publicou edital no 
Diário Oficial da União da 
última quarta-feira (21) 
para chamamento público 
de empresas especializa-
das no fornecimento diário 
por imagens de satélites 
de alta resolução espa-
cial para geração de aler-
tas diários de indícios de 
desmatamento.

O documento, assina-
do pelo diretor de Prote-

ção Ambiental do Ibama, 
Olivaldi Alves Borges de 
Azevedo, diz que a medi-
da justifica-se pela “busca 
de uma solução viável e 
operacional para atuação 
mais eficiente, eficaz, efe-
tiva e com maior celeri-
dade na gestão das ações 
de fiscalização ambiental 
no combate ao desmata-
mento ilegal e explora-
ção florestal seletiva ile-
gal na região Amazônica”.

O texto do edital diz 
ainda que o Ibama, por mor 

meio de sua Diretoria de 
Proteção (Dipro), objetiva 
combater o desmatamento 
ilegal na Amazônia Legal 
de forma preventiva ou, 
no mínimo, contemporâ-
nea, para que seja pos-
sível interromper a ação 
criminosa, viabilizando 
uma atuação mais expe-
dita e não permitindo a 
evolução e consolidação 
da ocorrência do ilícito.

Nesse sentido, segundo 
o instituto, faz-se necessá-
rio obter alertas de desma-

tamento diários das áreas 
mais críticas na Amazônia, 
em uma área pré-determi-
nada de aproximadamente 
de 1 milhão de quilôme-
tros quadrados, distribu-
ídos a leste dos estados 
do Acre e Rondônia, nor-
te de Rondônia e Mato 
Grosso, sul do estado do 
Amazonas e meio norte 
do estado do Pará.

Queimadas
Nesta quinta-feira(22), 

Bolsonaro voltou a di-

zer que as queimadas na 
Amazônia são criminosas 
e que organizações não 
governamentais (ONGs) 
podem estar por trás 
dos incêndios. “Pode ser 
fazendeiro, pode, todo 
mundo é suspeito, mas 
a maior suspeita vem de 
ONGs”, disse, ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

O presidente ressal-
tou que o governo está 
investigando o crime, 
mas que não existem 
provas de quem está 

provocando as queima-
das. “A Amazônia é maior 
do que a Europa, como 
vai combater incêndio 
criminosos nessa área? 
E é criminoso, mas você 
não vai pegar quem está 
tacando fogo lá, só se 
for em flagrante”, disse. 
“É um indício fortíssimo 
de que são ONGs. Não 
se tem prova disso, se 
vocês não pegar em fla-
grante quem está quei-
mando e buscar quem 
mandou”, acrescentou.
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ServiçoS 

19ª edição do Prefeitura em Ação inicia 
atendimentos diretos a população 
começa nesta sexta-

-feira, 23, os aten-
dimentos diretos à 

população no mutirão de 
serviços da 19ª edição 
do Prefeitura em Ação. 
Ao todo, são mais de 100 
atendimentos nas áreas da 
saúde, educação, meio am-
biente, assistência jurídica 
e social, beleza, trabalho 
e outros, beneficiando di-
retamente mais de 44 mil 
moradores da região do 
Setor Jardim Helvécia. A 
estrutura do mutirão está 
sendo montada na  Escola 
Municipal Amélia Cândi-
da Brasil, que fica na Rua 
Ituiutaba com a Rua Ara-
guari, no Bairro Cardoso.

Os atendimentos serão 
das 8h às 14h, na sexta, 23 
e no sábado dia 24. “Nos 
dois últimos dias da se-
mana levamos toda a es-
trutura da prefeitura para 
melhor atender a popula-
ção com serviços de saú-
de, educação, assessoria 
jurídica, assistência social, 
governo, Procon, meio am-
biente e outros. E é esse 
nosso objetivo principal, 
trazer os serviços essen-
ciais para perto da popu-
lação”, sublinhou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

A população será be-

neficiada com uma série 
de atendimentos da pre-
feitura como emissão de 
identidade e carteira de 
trabalho,cadastro para os 
programas sociais como o 
Bolsa Família, atendimen-
to odontológico, título de 
eleitor, CPF, corte de cabelo, 
assessoria jurídica, e enca-
minhamento para o mer-
cado de trabalho por meio 
do Sine Municipal. Também 
serão distribuídas mudas de 
árvores do cerrado, confec-
ção de fotos 3×4, consultas 
de oftalmologia, exames de 
ultrassonografia, atividades 
recreativas para as crianças, 
dentre outros serviços.

Entre os bairros atendi-
dos estão o Bairro Cardoso 
I, Bairro Cardoso II, Con-
junto Santa Fé, Conjunto 
Estrela do Sul, Bairro Hilda, 
Vila Mariana, Cidade Vera 
Cruz II.E estão receben-
do diversos serviços de 
limpeza como varrição de 
ruas, roçagem e retirada 
de entulhos, infraestrutura 
como tapa-buraco, recapea-
mento, limpeza de boca de 
lobo, revitalização e pintura 
do meio-fio; trânsito com a 
manutenção da sinalização 
horizontal e vertical, além 
da troca de lâmpadas da 
iluminação pública.

Serão oferecidos mais de 100 serviços, entre eles a confecção da carteira de identidade e exames na área da saúde
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Segurança

Base Integrada de Segurança Comunitária da 
Vila Galvão será inaugurada em Senador Canedo
Visando a segurança e a 
aproximação da Guarda 
Municipal e outros órgãos 
de segurança com a po-
pulação, a Prefeitura de 
Senador Canedo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mo-
bilidade Urbana, inaugura 
no próximo sábado, 24 de 
agosto, a nova Base Inte-
grada Comunitária de Se-
gurança na Vila Galvão. 

Até o momento, foram 
criadas duas Bases Comu-
nitárias de Segurança, na 
região do Jardim das Olivei-
ras, inaugurada no último 
sábado, 17 de agosto, e na 
Vila Galvão. Com suporte 

de 24 horas de atuação, 
atendimento à população 
e patrulhamento nas ruas, 
as instalações possibilitam 
a criação de outras iniciati-
vas, como a Rede de Apoio a 
Segurança (RAS) e também 
a Rede de Apoio a Mulheres 
Vítimas de Violência. O prin-
cipal foco é que a Guarda 
Municipal faça a ponte en-
tre a população e o Poder 
Judiciário, auxiliando as ví-
timas, acolhendo e facilitan-
do todos os processos ne-
cessários para a realização 
de uma ocorrência.

Futuramente, novas es-
truturas serão construídas 
em diversas regiões da ci-

dade. O secretário munici-
pal de Segurança Pública, 
Paranaguá, explica que 
outras regiões também 
serão beneficiadas. “Que-
remos essa estrutura tam-

bém em outras regiões da 
cidade, como o Residen-
cial Prado, São Francisco, 
entre outros, ampliando a 
segurança dos cidadãos e 
garantindo mais qualidade 

de vida”, afirma.

Participação 
da população

Na solenidade de inau-
guração serão realizadas 
palestras com a partici-
pação do subcomandante 
da Guarda Municipal, João 
Carlos, do superintenden-
te municipal de Trânsito, 
Clayton Silva e o secretá-
rio municipal de Seguran-
ça Pública e Mobilidade 
Urbana, Paranaguá.

As novas Bases trarão 
impacto direto na segu-
rança dos moradores. Da-
dos de 2018, do Fórum 

Brasileiro de Segurança 
mostram que a proximi-
dade da população com os 
órgãos de combate a vio-
lência, traz maior garantia 
de preservação nos direi-
tos do cidadão. Com a cria-
ção das redes de proteção, 
o secretário acredita que 
os cidadãos também te-
rão mais união para evitar 
o crime. “É uma parceria, 
onde os próprios morado-
res se ajudam, dentro do 
princípio da Constituição, 
em que a Segurança é res-
ponsabilidade de todos. 
Quanto maior essa proxi-
midade da comunidade, 
melhor”, afirma Paranaguá.
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POLÍcia

Operação integrada contra organização 
criminosa resulta em 41 presos, em Goiás

Uma operação inte-
grada deflagrada 
nesta quinta-feira 

(22/8), e que contou com 
a participação de agentes 
da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Rodoviá-
ria Federal e Diretoria-
-Geral de Administração 
Penitenciária, resultou 
em 41 presos que serão 
levados para o sistema 
prisional em dois ônibus. 
A operação, batizada de 
Lex Dominus, teve como 
objetivo combater uma 
organização criminosa 
cujos membros atuavam 
em roubos de carga, tráfi-
co de armas e drogas.

A Operação Lex Do-
minus foi deflagrada em 
vários municípios de 
Goiás, incluindo a capi-
tal Goiânia. A Polícia Civil 
informou que os presos 

recolhidos durante a ação 
saíram em dois ônibus da 
sede da Delegacia Esta-
dual de Repressão a Fur-
tos e Roubos de Cargas, 
a Decar, e foram levados 
para o sistema prisional.

Eles foram acompa-
nhados por viaturas do 
Gope (DGPA), Choque 
(PM) e da Polícia Civil. A 

Polícia Civil informou ain-
da que durante a manhã, 
houve os procedimentos 
de praxe, como interroga-
tório dos presos e exame 
de corpo de delito.

Além dos 41 presos, 
4 armas de fogo foram 
apreendidas durante a 
ação policial. Operação 
integrada iniciou in-

vestigação contra orga-
nização criminosa em 
Goiás há 6 meses. Ao 
todo, 300 policiais das 
três categorias foram 
às ruas hoje em ação 
no âmbito da operação 
integrada Lex Dominus.

Lex Dominus (cujo 
nome em latim signi-
fica Império da Lei) foi 

deflagrada hoje, quin-
ta-feira, para o cumpri-
mento de 47 mandados 
de prisão cautelar e 50 
mandados de busca e 
apreensão, expedidos 
pelo Poder Judiciário.

A operação mobilizou 
300 policiais, da PC, PM e 
PRF e a ação está sendo 
cumprida nos municípios 

de Goiânia, Anápolis, Ita-
beraí e Inhumas, além de 
outras cidades do interior 
ainda não informadas. A 
ação contou, inclusive, 
com apoio do helicóptero 
do Grupo de Radiopatru-
lha Aérea (Graer).

Alguns dos presos ope-
ravam o esquema crimino-
so de dentro da cadeia.

Os presos foram 
transferidos 
em dois ônibus 
para o sistema 
prisional
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Prefeitura lança Cartão Pnae em evento nesta sexta-feira
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), promove 
o lançamento oficial do 
Cartão Pnae, meio de pa-
gamento exclusivo para 
aquisição de gêneros ali-
mentícios. A solenidade 
será nesta sexta-feira, 23, 
no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, às 9h. Na oca-
sião, estarão presentes o 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, o secretário 
municipal de Educação 
e Esporte, Marcelo Costa, 
representantes do Banco 
do Brasil e Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Escolar (Fnde), além da 
presidente do Conselho 
de Alimentação Escolar, 
Kátia Regina Reis.

Durante o evento, se-
rão entregues os certifi-
cados de excelência às 
profissionais da mani-
pulação de alimentos, 
em respeito ao trabalho 

desenvolvido no preparo 
da merenda escolar. Ha-
verá também a entrega 

simbólica do Cartão Pnae 
a cinco instituições da 
Rede, acompanhado de 

cartilhas sobre o cartão e 
orientações na prestação 
de contas. O cartão cor-

porativo é emitido pelo 
Banco do Brasil, integra 
o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae) e já está sendo 
distribuído entre as ins-
tituições educacionais 
públicas, filantrópicas e 
entidades conveniadas.
Vale destacar que a SME 
é a primeira secretaria 
municipal de Educação a 
utilizar o Cartão Pnae em 
todo o país.

A medida obedece à Lei 
Municipal 10.164/2018, 
que institui o Progra-
ma Municipal Dinheiro 
Direto na Escola (PRÓ-
-MERENDA), cujo obje-
tivo é descentralizar os 
recursos financeiros para 
compra de itens alimentí-
cios nas escolas, creches, 
entidades filantrópicas 
ou por elas mantidas 
por meio do repasse di-
reto. A aplicabilidade do 
programa é efetiva em 
mais de 70% dos muni-

cípios brasileiros e favo-
rece o desenvolvimento 
da comunidade escolar 
e, consequentemente, o 
comércio local e agricul-
tura familiar, já que 30% 
dos produtos adquiridos 
devem ser provenientes 
desses fornecedores.

A aplicação do Cartão 
Pnae já está em prática 
por diretores de institui-
ções da Rede, que atestam 
a segurança e autonomia 
proporcionadas pelo car-
tão. A diretora do Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Ciranda, 
Leda Servato, confirmou 
a facilidade na prestação 
de contas proporcionada 
pelo Cartão Pnae. “Muito 
prático e rápido, por isso, 
parabenizamos a SME 
pelas orientações rece-
bidas, tendo a certeza de 
que haverá segurança 
e qualidade no atendi-
mento às nossas crian-
ças”, elogia a gestora.
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  Os fãs do duo Broods estão acusando da 
Katy Perry de plágio pelo clipe vertical de 
“Small Talk”. Eles alegam que a cantora roubou 
os visuais e o conceito da capa do disco.

  Os fãs de “Westworld” posem 
comemorar, de acordo com o Discussing 
Film, o seriado foi renovado para uma 

quarta temporada.

  Saiu o trailer do drama “I Still Believe“. 
O filme tem como protagonistas K.J. Apa, 
de “Riverdale“, e Britt Robertson. Baseada 
em uma história real.

  No vídeo de “Credo, Que Delícia”, 

Kevinho e sua parceira vão atrás do 
“grande hit”, que está guardado e 
protegido em um cofre de banco.

  A Amazon lançou um vídeo 
promocional de “The Report“, o filme que 
fala sobre as investigações da CIA 
envolvendo o ataque às Torres Gêmeas.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Burguer Time - Mateus Suassuna e Hakanay Queiroz no lançamento do Festival Burger Time, no Dox Garden em Goiânia.

Sapatos - Elisa Barbosa e Lises Lopes prestigiaram o lançamento 
da marca Tatiana Loureiro, expert em sapatos casual chic.

2 3

4

Viagem – O jornalista Marcilio Velasco, faz parte 
de um grupo de 100 empresários de Turismo 
convidados para conhecer Ushuaia na Argentina.
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Lançamento - Livia Belém e Carol Chaer eram 
convidadas do evento  de lançamento da marca 
Tatiana Loureiro que acnteceu no Shopping Flamboyant.

sERTaNEJo
O cantor e compositor Marcelo 

Martins é a atração na casa noturna 
Velho Texas nesta sexta-feira, 23 de 

agosto, A apresentação intimista 
terá início ás 21h e será marcada por 
clássicos sertanejos, pelos sucessos 

do cantor, que era o primeira voz da 
dupla João Lucas e Marcelo, e pelas 

novas músicas da carreira.

cRiaNÇa 
EXcEPcioNal

Em parceria com o Núcleo de Apoio 
e Inclusão Autista (Naia), o Arca 

Parque celebra a Semana Nacional 
da Criança Excepcional, hoje, dia 

23 de agosto, em um dia de portas 
abertas para 90 pessoas dentre as 

quais irão pais, diretores, crianças e 
adultos portadores de autismo. Além 

de poderem desfrutar de todas as 
atrações do complexo de lazer do 

Arca Parque, os visitantes terão um 
cardápio especialmente preparado 

para eles.

ViVa PaPai
Ainda da tempo de aproveitar a 

promoção Viva Papai do Prive 
Hotéis e Parques. A campanha é 

válida entre os dias 15/07 e 24/08 
com check-in a partir de domingo e 

check-out até quinta-feira (exceto 
feriados), conforme disponibilidade 

de apartamento e taxa de ocupação 
do hotel.  São preços a partir de R$ 

284 para dois adultos e cortesia 
para até duas crianças de até 12 

anos de idade, desde que estejam 
hospedadas no mesmo apartamento 

que os adultos pagantes.

JoRNaDa ciENTÍFica
O Hospital Estadual de Doenças 
Tropicais dr. Anuar Auad (HDT), 

gerido pelo Instituto Sócrates 
Guanaes (ISG), realizará nos 

dias 29 e 30 de agosto, no 
auditório da Área 4 da Pontifícia 

Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), a VIII Jornada 
Científica da unidade. Voltado 

aos colaboradores do hospital, 
profissionais da saúde e 

estudantes, o evento contará 
com minicursos, conferências e 

mesas-redondas sobre assuntos 
atuais relacionados às doenças 

infecciosas e dermatológicas. 
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o Tirullipa Circo Show, 
que atualmente é 
considerado o me-

lhor circo da América Lati-
na, está entre as novidades 
oferecidas pelo Flamboyant 
Shopping até o dia 25 de 
agosto.  Apostando em va-
riados números, o público 

pode conferir atrações inter-
nacionais, as muitas trapa-
lhadas do palhaço Manza-
nita, malabaristas, acrobatas 
e o famoso globo da morte.

O espetáculo, apesar de 
valorizar experiências lúdi-
cas, não se destina somente 
às crianças. Para os adultos 

é a oportunidade de relem-
brar a infância, dar boas ri-
sadas, viver momentos em 
família, absorvendo toda a 
energia positiva que o circo 
oferece. Os espetáculos têm 
o compromisso de resgatar 
emoções adormecidas e 
a paixão pela arte através 
do circo, explica o artista 
Tirullipa, que atualmente 
realiza o sonho de dirigir o 
seu próprio circo, o Tirullipa 
Circo Show. Ele conta que o 
circo agora segue padrões 
internacionais com uma 
estrutura totalmente repa-
ginada, ampliação da capa-

cidade para mais de 1600 
pessoas e ainda mais con-
forto para receber o público.

Sessões 
O espetáculo tem du-

ração média de 1h40 e a 
presença de profissionais 
com ampla experiência de 
mercado e logística, ale-
grando e levando a magia 
do circo pelo Brasil. As ses-
sões ocorrem diariamente 
a partir das 20h, exceto às 
segundas-feiras. Nos finais 
de semana e feriados, as 
apresentações acontecem 
às 16h, às 18h e às 20h.

O espetáculo, valoriza experiências 
lúdicas, mas também tem atrações 
para o público adulto, que pode 
relembrar a infância, dar boas risadas 
e viver momentos em família
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Peça “O Vendedor de Sonhos” será apresentada em Goiânia
A obra mais famosa de um 
dos escritores mais lidos 
do Brasil, Augusto Cury – 
“O Vendedor de Sonhos” 
foi adaptada para os pal-
cos e chega a Goiânia. Com 
apresentação única no 
Teatro Madre Esperança 
Garrido, sábado, 28 de se-
tembro, a partir das 20h30.

A peça é a primeira 
adaptação da obra do au-
tor e abordar assuntos que 
proporcionam reflexões so-
bre as dificuldades da vida, 
questões como relações hu-
manas, conflitos, depressão 
e suicídio.  A história gira em 
torno de Júlio César, “Mestre” 
e Bartolomeu.

Na trama, Júlio César - 
um psicólogo com depres-
são tenta o suicídio, mas é 

impedido por um mendigo, 
o “Mestre”, que lhe ven-
de uma vírgula, para que 
continue a escrever a sua 
história. Juntos encontram 
Bartolomeu, um bêba-
do boa-praça que decide 
unir-se a eles na missão de 
vender sonhos e despertar 
a sociedade doente.

Baseada no de Augusto 
Cury a peça foi adaptada 
pelo próprio escritor, em 
parceria com Cristiane Na-
tale e Erikah Barbin. O livro 
é o romance mais vendido 
do escritor - traduzido em 
mais de 60 idiomas - e teve 
adaptação para o cinema 
sob a direção de Jayme 
Monjardim (O Tempo e o 
Vento; Olga) em 2016.

Os ingressos podem 

ser adquiridos nos pon-
tos físicos ou no site Meu 
Bilhete. A peça possui in-
gresso solidário, que ofe-
rece desconto na entrega 
de 1kg de alimento não 
perecível no dia do espe-
táculo. A obra possui clas-
sificação 10 anos e dura-

ção de 70 minutos.

Augusto Cury
Considerado o autor 

mais lido da década, Au-
gusto Cury é doutor em 
psicanálise, professor, es-
critor brasileiro e médico 
psiquiatra.  Seus livros fo-

ram publicados em mais 
de 70 países, com mais de 
25 milhões de livros ven-
didos somente no Brasil.

Recebeu o prêmio de 
melhor ficção do ano de 
2009 da Academia Chine-
sa de Literatura, pelo livro: 
O Vendedor de Sonhos, 
que foi adaptado para o 
cinema em 2016, e recen-
temente para teatro.  Além, 
de ter sido considerado o 
autor mais lido da última 
década no Brasil, pela re-
vista ISTOÉ e pelo jornal 
Folha de S. Paulo.

É o autor da Teoria da 
Inteligência Multifocal - 
um conjunto de atitudes 
capazes de libertar a cria-
tividade, expandir a arte 
de pensar, desenvolver a 

saúde psíquica e buscar 
excelência profissional. 
Cury desenvolveu uma 
metodologia que mostra 
como as pessoas podem 
assumir o controle de suas 
vidas, superando medos, 
inseguranças e limitações.

O psiquiatra também 
desenvolveu o projeto Es-
cola da Inteligência que 
tem como principal obje-
tivo a formação de pen-
sadores através do ensino 
das funções intelectuais 
e emocionais mais im-
portantes para crianças e 
adolescentes. Estimulando 
ações como, o pensar an-
tes de reagir, a proteção de 
sua emoção, o colocar-se 
no lugar dos outros, expor 
e não impor as suas ideias.
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Ainda da tempo de curtir as atrações 
do Tirullipa Circo Show no Flamboyant

tirullipa circo 
show no Flamboyant
Período: até 25 de agosto
Local: área externa do 
Flamboyant Shopping 
(próximo ao Instituto 
Flamboyant)
Horários: nesta quinta e 
sexta-feira -  espetáculo às 
20 horas. Sábado e domin-
go às 16h, 18h e 20h.
Classificação etária: Livre
Crianças a partir de 02 anos 
pagam ingressos.
Idosos a partir de 60 anos 
pagam meia-entrada.

Valores das entradas nesta 
sexta, sábado e domingo
Plateia central plus - 
R$10,00 (promoção p/ 
todos) valor meia promo-
cional 
Lugares limitados
Plateia central premium 
- R$20,00 (promoção p/ 
todos) valor meia promo-
cional 
Camarote vip - R$40,00  
(promoção p/ todos) / valor 
meia promocional 
Área vip - R$60,00 (pro-
moção p/ todos)

serviço



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sexta-feira, 23 DE AGOSTO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

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 
compromisso, 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. Consultora 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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futebol feminino

Corinthians vence São José, avança 
à semifinal e bate recorde mundial

recorde mundial ba-
tido e classificação 
garantida. Na noite 

desta quarta-feira (21), o 
Corinthians-SP recebeu 
o São José-SP no Parque 
São Jorge e venceu por 1 
a 0, gol de Millene. Com o 
resultado, o time alvinegro 
garantiu lugar nas semifi-
nais do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol Feminino 
A1 e a 28ª vitória consecu-
tiva, batendo o recorde da 
história da modalidade.

As corinthianas agora 
esperam a confirmação do 
recorde mundial de vitó-
rias consecutivas, que está 
em análise do Guinness 
World Records. A FIFA já 

parabenizou a equipe pela 
marca histórica. O número 
anterior era do The News 
Saints, do País de Gales, 
conquistado em 2016 com 
27 resultados positivos. No 
Brasil, o detentor da maior 
sequência era o Coritiba, 
com 24 vitórias conse-
cutivas. Com 28 triunfos 
seguidos, as comandadas 
do técnico Arthur Elias já 
chegam a 154 dias sem 
derrotas ou empates, com 
96 gols marcados na tem-
porada e apenas oito so-
fridos. a última derrota foi 
diante do Santos, na se-
gunda rodada do Brasilei-
ro Feminina A1 deste ano, 
no dia 21 de março. 

Sobre o jogo
Apesar da vitória no 

jogo de ida por 4 a 0, o 
Corinthians pressionou e 
conseguiu abrir o placar 
aos 20 minutos do pri-

meiro tempo, quando Gabi 
Zanotti tentou o domínio e 
a zaga afastou, mas a bola 
sobrou nos pés da arti-
lheira Millene, convocada 
para a Seleção Brasileira e 

autora de 19 gols no Bra-
sileirão, que não desperdi-
çou e marcou. O São José 
ainda tentou reagir, mas 
não conseguiu balançar as 
redes. Atual campeão da 

competição, o alvinegro 
agora aguarda as próxi-
mas partidas das quartas 
de final para conhecer seu 
adversário na fase seguin-
te do Brasileiro.

Equipe alvinegra é a primeira 
classificada para a próxima 
fase do Brasileirão Feminino
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