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Brasil e Catar assinam 
acordo de isenção de visto

a medida é recíproca. 
Esse é um dos seis 
acordos firmados 

durante a vista do presi-
dente Jair Bolsonaro ao 
país. Ele foi recepcionado 
em Doha pelo emir do 
Catar, Xeique Tamin Bin 
Hamad Al Thani, no Pa-
lácio Real, onde firmaram 
acordos de cooperação 
em áreas como defesa, 
saúde e serviços aéreos.

Os dois países também 
pretendem concluir um 
acordo para exploração 
de serviços aéreos entre 
seus territórios. Além dis-
so, com base na experiên-
cia brasileira em sediar a 
Copa do Mundo de 2014, 
o Brasil vai cooperar com 
o Catar para a realiza-
ção de grandes eventos 
esportivos. O país do 
Oriente Médio vai sediar 

a competição em 2022.
Ainda foi assinado acor-

do de cooperação entre as 
academias diplomáticas 
dos dois países, inclusive 
para o intercâmbio de es-
tudantes diplomatas. No 
Brasil, a instituição res-
ponsável pela formação 
de diplomatas é o Instituto 
Rio Branco. No campo da 
saúde, Brasil e Catar inten-
sificarão a colaboração em 
áreas de interesse mútuo.

Já na área de defesa, 
os dois países assinaram 
acordo para pesquisa e de-
senvolvimento, apoio lo-
gístico, medicina militar e 
fornecimento de produtos 
e serviços de defesa, além 
de intensificar a troca de 
conhecimentos e experi-
ências sobre organização 
e operações das Forças 
Armadas, incluindo ope-

rações de manutenção da 
paz. O Brasil já participou 
de mais de 50 operações 
de paz e missões de paz 
das Nações Unidas.

O Catar é penúltimo 
país a ser visitado pelo 
presidente Bolsonaro, 
que já esteve no Japão, 
China e Emirados Árabes 

Unidos para divulgar as 
reformas que o governo 
está empreendendo no 
campo econômico e as 
oportunidades de negó-
cios no Brasil. Além de 
encontro com autorida-
des, o presidente parti-
cipou de um seminário 
empresarial.

Ainda nesta segunda-
-feira, a comitiva presi-
dencial segue para Riade, 
na Arábia Saudita, onde 
será recepcionado pelo 
príncipe herdeiro do país, 
Mohammed bin Salman. 
No Oriente Médio, o ob-
jetivo de Bolsonaro e 
seus ministros é atrair 

investidores, em especial 
para os projetos de con-
cessões e privatizações 
do Programa de Parce-
rias de Investimentos. Os 
países dessa região são 
donos de grandes fundos 
soberanos em busca de 
oportunidades em países 
emergentes.

O Brasil e o Catar assinaram 
hoje (28) acordo para a isenção 
de visto de entrada nos países 
de turistas, pessoas em trânsito 
ou em viagens de negócios
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o tempo desprezado

Em tempos de redes sociais, a propaganda eleitoral no rádio e TV perdeu importância. 
Mas ainda surge efeito. Principalmente os comerciais de 30 segundos nos intervalos 
dos programas de boa audiência. Em Goiânia, PSL e PT saem na frente neste quesito. 
Cada partido terá algo em torno de R$ 350 milhões dos fundos para custear despesas 
e campanhas. Quase 5 minutos é o que deve caber a cada uma das siglas, que tem 
como pré-candidatos os deputados Major Araújo e Adriana Acorsi. E3le, com origem 
na Policia Militar. Ela, com carreira feita na Polícia Civil. 
 
Bem cotados
Na divisão do tempo, que será mais democrática do que nos pleitos anteriores, terão 
tempo razoável para campanha o MDB de Íris Rezende, o Progressistas de Vanderlan 
Cardoso, o PSDB de Tales Barreto, o PSD de Francisco Júnior e o PSB de Elias Vaz. 

BBB Goiânia
São seis nomes com poten-
cial para enfrentar Íris no ano 
que vem. Dificilmente todos 
chegam até o peito. A partir 
da janela de abril, o processo 
de afunila.

preferencial
Elias Vaz virou prioridade no PSB, o que pode garantir o financiamento para uma es-
trutura mínima de campanha. Elias deve aguardar melhor definição do quadro. 

mas...
No ano passado, Elias também pegou senha preferencial, mas a estrutura não chegou. 
Foi obrigado a centrar forças em Goiânia e nas redes sociais. Deu certo. É claro também 
que Elias, hoje, é o principal nome do PSB em Goiás, depois das saídas recentes de 
Júnior Friboi, Vanderlan Cardoso e Lúcia Vânia. 

Vontade soBerana
Jair Messias parece não ter compreendido que a democracia é feita até de insanidade. 
Apesar de posturas taxadas como autoritárias, ele chegou ao poder com a força do 
voto. Os eleitores argentinos fizeram uma escolha perigosa, rumo novamente ao po-
pulismo de esquerda. Mas essa é a vontade da maioria, expressa nas urnas. A vitória 
de Alberto Fernandez é legítima. Como tal, deve receber o cumprimento dos líderes 
mundiais, inclusive do Brasil, tradicional parceiro de muitas horas. Por mais impor-
tante que seja, o fato de Jair Messias não cumprimentar o vitorioso argentino não vai 
ajudar em nada nessa relação. 

poder leGislatiVo
Lisauer Vieira acerta os ponteiros para renovar mandato, de forma antecipada, na Ale-
go. A maior mudança na composição da Mesa deve ser a entrada de Henrique Arantes, 
recém-filiado ao MDB, no lugar de Dr. Antônio (DEM) na vice. 

noVo quadro
As eleições municipais do ano que vem começam a medir em Goiás a influência das 
gestões Bolsonaro e Caiado sobre o eleitor. Pode ser também a primeira com a ausên-
cia de Marconi Perillo nos últimos 20 anos. 

insistente 

Pouca gente entende a insistência do deputado Tales Barreto em manter a pré-candi-
datura a prefeito de Goiânia pelo PSDB. Tales se apresentou pela primeira vez quando 
estava no PTB em 2008, mas foi preterido pela base marconista. Não perde nada com 
a candidatura. Pode defender o legado de Marconi, que não é nada hoje em Goiânia. 
Mas, principalmente, pode manter o nome em evidência, visando a novo mandato na 
Alego ou uma cadeira na Câmara Federa. Simples assim. 

Garantido
Não haverá tablete jogado contra candidato na eleição para prefeitura de Goiânia. 

fracasso
Marconi Perillo tem tudo pra passar longe da eleição em Goiânia. Na corrida para o 
Senado, ficou em sexto, com 52 mil votos, atrás de Agenor Mariano (MDB). Vanderlan 
Cardoso (PP), com 40% dos votos válidos, e Jorge Kajuru, hoje no Cidadania, com 30$ 
foram os grandes campeões. 

Hospitais no escuro
Os grandes hospitais de Goiás iniciaram ofensiva contra a qualidade (ou a má qualida-
de) do serviço de energia elétrica. Há casos absurdos de unidades que chegam a ficar 
24 horas sem o serviço. Os geradores são paliativos e não conseguem manter a tensão 
necessária para o funcionamento de equipamentos complexos. Hospitais alegam pre-
juízos financeiros e na precisão de exames e diagnósticos. A Enel vai ver.

olHos infantis
A saúde visual da criança e o aumento alarmante dos casos de miopia estão entre 
as principais preocupações dos oftalmologistas no Brasil. Em contato com a coluna, 
o oftalmologista Humberto Borges afirma que o desenvolvimento visual ocorre nos 
primeiros anos de vida, e a visão atinge a maturidade entre 5 e 6 anos de idade. Por 
isso, são importante avaliações desde os primeiros meses de vida e impor limites no 
uso de aparelhos eletrônicos.

outro serViço
Um dos grandes desafios para a nova Saneago é melhorar o serviço de água e esgoto em 
Goiânia e Anápolis. Na capital, faltam linhas para a distribuição da água da Barragem do 
João Leite. Em Anápolis, o racionamento já é realidade, com o absurdo de grandes indús-
trias decretarem férias coletivas, por não ter água para manter a indústria rodando. 

pedra nacional
Deputado Elias Vez (PSB) resolveu pedir auditoria do TCU nos gastos com cartões 
corporativos do governo federal. Na campanha, Jair Messias prometeu abrir tudo. Na 
presidência, meteu sigilo. 

fazendo sua parte
O ano está acabando, o orçamento fecha nos próximos dias e nada de chegar a 
ajuda federal prometida a Caiado. O alívio de caixa está vindo, a duras penas, ape-
nas por esforço de gestão e a diminuição dos incentivos fiscais. Para o ano que 
vem, novo alívio esperado com a reforma da previdência. A ajuda da equipe de 
Paulo Gudes fica para o ano que vem. 

marcelohel@gmail.com

“Ninguém vive na União ou no Estado. As 
pessoas vivem no município”.  (Franco Montoro)
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Fiscalização 

Economia vai autuar devedores do IPVA 

a Secretaria da Eco-
nomia vai autuar 
até o final deste 

mês, os proprietários de 
cerca de 400 mil veícu-
los que estão em atraso 
com o IPVA, referentes 
aos exercícios de 2014 
a 2018. De acordo com 

informações da Superin-
tendência de Controle 
e Fiscalização (SCF), já 
foram enviadas 90 mil 
autuações neste mês, o 
restante será até 1º de 
novembro.

O contribuinte pode 
pagar normalmente den-
tro das regras, ou apro-
veitar os descontos da 
Semana de Conciliação 
Fiscal, que ocorrerá em 
três pontos de Goiânia e 
delegacias regionais de 

fiscalização do interior.
De acordo com o su-

perintendente, Mário 
Bacelar, esses débitos 
somam R$ 200 milhões 
em valores originais. 
Bacelar explica, ainda, 
que após a autuação são 
acrescidos juros, corre-
ção monetária e multa 
por atraso, o que pode 
elevar em mais de 100% 
o valor do imposto.

Fora do período da 
Semana de Conciliação 

Fiscal as regras de pa-
gamento estão previstas 
no artigo 71 do Códi-
go Tributário Estadual. 
O contribuinte pode ter 
desconto de até 60% no 
valor da multa se pagar 
até 30 dias da notificação, 
entre outras. Além disso, 
o débito pode ser parce-
lado até 12 vezes.

“Se o contribuinte 
optar por aproveitar os 
benefícios da Semana 
de Conciliação Fiscal, de 

4 a 8 de novembro, ele 
poderá abater até 98% 
no valor da multa, entre 
outras vantagens”, res-
saltou Bacelar.

Semana de 
Conciliação Fiscal

De 4 a 8 de novembro 
a Secretaria da Econo-
mia realizará a Semana 
de Conciliação Fiscal, em 
parceria com o Tribunal 
de Justiça do Estado de 

Goiás para IPVA e ITCD. 
Poderão ser negociados 
débitos com fato gerador 
ou infração ocorridos até 
dezembro de 2018.

O atendimento ao con-
tribuinte será em três 
locais em Goiânia - no 
Detran e nos Shoppings 
Cidade Jardim e Passeio 
das Águas. Também ha-
verá atendimento nas 
Delegacias Regionais de 
Fiscalização do interior, 
das 8h às 18h.

Quatrocentos 
mil veículos em 
atraso
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Obras do BRT desviam linhas do 
transporte público por três dias
Em função das obras do 
BRT, as linhas do trans-
porte coletivo das aveni-
das Goiás e Independên-
cia sofrerão alterações de 
tráfego durante três dias. 
O desvio teve início nessa 
segunda-feira (28/10).

Com a ação, as linhas 
400- Circular, via Inde-
pendência, e 401 - Cir-
cular, via Praça Walter 
Santos, serão desviadas 
de seus percursos habi-
tuais. A linha 400 deixa 
de passar pela Indepen-
dência, no trecho fecha-

do, e seguirá pela Rua 
74, Rua 55 e Avenida 
Goiás; nenhum Ponto 
de Embarque e Desem-
barque (PED) ficou sem 
atendimento.

A 401 deixa de aten-
der em um PED (núme-
ro 2912) e passa a em-
barcar e desembarcar 
passageiros no PED de 
número 500, localizado 
na Praça do Trabalhador. 
O Desvio da linha será 
pela Praça do Trabalha-
dor, seguindo pela Ave-
nida Goiás e Rua 74.
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TERÇa cUlTURal
O Instituo Rizzo promove hoje, 

29 de outubro mais uma edição 
da Terça Cultural Ítalo-Brasileira.  

Participam da noite musical o Coral 
italiano Toscanell, Coro Masculino 
de Goiânia, Coro Tom Legal da 

Polícia Civil e Ciranda Jazz Pop. 
O evento será às 19h30 na sede 

do Instituto Rizzo, na Avenida 
Cora Coralina, 242, Setor Sul. A 

entrada é gratuita.

iMPacTo 
aMBiENTal

Em um ano sem canudos, 
Arcos Dorados a maior franquia 

independente do McDonald’s 
no mundo, reduziu impacto no 

meio ambiente equivalente a 200 
toneladas de plástico. Em 2018, 

a companhia deixou de entregá-
los de forma proativa em mais de 

2.200 restaurantes da América 
Latina, gerando não só um impacto 

ambiental positivo, mas também 
conscientizando os milhões de 

clientes atendidos a cada dia.

liNDa FEliciDaDE
O olfato é um dos únicos sentidos 

que tem o poder de transportar. 
Um cheiro pode resgatar memórias 

queridas, como o primeiro beijo, 
a casa da vó e outros momentos 
felizes da nossa vida. E os efeitos 

emocionais causados pelas 
fragrâncias foram o ponto de 
partida para mais um projeto 

inovador do Boticário: Linda 
Felicidade, uma fragrância que 
ativa a sensação de felicidade 
com eficácia comprovada por 

neurocientistas.

o cHEiRo Da 
FEliciDaDE

O olfato é um dos únicos sentidos 
que tem o poder de transportar. 

Um cheiro pode resgatar memórias 
queridas, como o primeiro beijo, 
a casa da vó e outros momentos 
felizes da nossa vida. E os efeitos 

emocionais causados pelas 
fragrâncias foram o ponto de 
partida para mais um projeto 

inovador do Boticário: Linda 
Felicidade, uma fragrância que ativa 

a sensação de felicidade com eficácia 
comprovada por neurocientistas.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Papo com conteúdo -  Os empresários Alan Alvarenga, Geraldo Magela e Bruno Menezes receberam o 
jornalista e escritor William Waack no Oliveira’s Place, em Goiânia. O comunicador foi o convidado especial 
de mais uma edição do projeto Papo com Conteúdo, promovido pelo Grupo Toctao. 

Encontro - O jornalista Johny Cândido, a empresária 
(máster franqueada CVC Goiás) Eliana Martins e o gerente 
geral (CVC Goiás) Frederico Castelo, rodada de negócios no 
SAN Marino Hotel, na noite do último dia 22/10.

2 3

4

Orquestra - Nesta quinta-feira (31), o renomado 
violoncelista brasileiro Antonio Meneses se apresenta 
com a Orquestra Filarmônica de Goiás.
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Viagem - O casal Rosely de Castro e Gegê Gerais 
curtindo as merecidas férias em Portugal, Lisboa, que 
foi a primeira parada e depois seguem para Madrid.
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Educação

A poucos dias do Enem, 1,2 milhão de 
inscritos não sabem local da prova

a menos de uma se-
mana para o Exa-
me Nacional do 

Ensino Médio (Enem), 
cerca de 1,2 milhão de 
participantes ainda não 
sabem onde farão a pro-
va, de acordo com o Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Esses estudantes ainda 
não acessaram o Cartão 
de Confirmação da Inscri-
ção, que está disponível 
na Página do Participante 
e no aplicativo do Enem, 
que pode ser baixado nas 
plataformas Apple Store 
e Google Play.

Segundo balanço di-
vulgado nessa segunda-
-feira (28) pelo Inep, 3,9 
milhões de participan-
tes, o equivalente a mais 
de 76% dos quase 5,1 
milhões de inscritos no 
Enem 2019, acessaram o 
Cartão até a manhã dessa 
segunda-feira.

Além do local de pro-

va, os estudantes podem 
conferir, no cartão, o nú-
mero da sala onde farão o 
exame; a opção de língua 
estrangeira feita durante 
a inscrição; e o tipo de 
atendimento específico 
e especializado com re-
cursos de acessibilidade, 
caso tenham sido solici-
tados e aprovados, entre 
outras informações. As 
provas serão aplicadas 
nos dias 3 e 10 de no-
vembro em 1.727 municí-
pios brasileiros.

Declaração de 
comparecimento

Quem precisa com-
provar presença no dia 
de prova do Enem deve 
imprimir a Declaração de 
Comparecimento perso-
nalizada, também dispo-
nível na Página do Parti-
cipante. Para esses casos, 
de acordo com o Inep, é 
indispensável que a de-
claração seja impressa e 

entregue ao aplicador no 
dia do exame.

O instituto esclarece 
que não fornece com-
provante de participa-
ção após o dia da prova. 
Para o primeiro dia do 
Enem, a declaração já 
está disponível. No dia 4 
de novembro, dia seguin-
te ao primeiro domingo 
de aplicação do exame, 
o Inep disponibilizará a 
Declaração de Compare-
cimento do segundo do-
mingo de provas, em 10 
de novembro.

Recomendações
O Inep recomenda 

que os participantes 
imprimam o cartão de 
confirmação e, aqueles 
que precisam, imprimam 
a declaração de compa-
recimento e levem os 
dois para a aplicação do 
exame.

Uma vez sabendo o 
local de aplicação, a dica 
é que os participantes 
façam o trajeto de casa 
até o lugar, para avaliar 
a duração do trajeto no 
dia da prova. Isso para 

que os estudantes co-
nheçam o percurso e 
saibam o tempo que vão 
gastar de casa até o lo-
cal da prova.

No dia do Enem, a dica 
é chegar no local com 
antecedência. Os portões 
abrirão às 12h, pelo ho-
rário oficial de Brasília, e 
serão fechados às 13h.

Devido a diferenças 
de fuso horário no país, 
o Ministério da Educação 
(MEC) divulgou a hora lo-
cal de aplicação do Enem 
em diferentes regiões.

Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar 
as notas do Enem para se 
inscrever no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em 
instituições públicas de 
ensino superior.

Os estudantes po-
dem ainda concorrer a 
bolsas de estudo pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e 
a financiamentos pelo 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies).

As informações estão no Cartão 
de Confirmação da Inscrição, 
disponível na Página do Participante 
e no aplicativo do Enem
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Medidas antitabaco diminuíram em 
40% o número de fumantes no Brasil
A implementação de me-
didas estabelecidas pelo 
Tratado Internacional para 
Controle do Tabaco, como 
os aumentos de preços e 
impostos, reduziram em 
até 40% o número de fu-
mantes no país, de acordo 
com a médica do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
e secretária-executiva da 
Comissão Nacional para 
Implementação da Con-
venção-Quadro para o 
Controle do Tabaco (Co-
nicq), Tania Cavalcante. 
Segundo ela, também 
contribuem para o alerta 
do perigo do tabaco, as 
advertências sanitárias 
nas embalagens também, 
a proibição de saborização 

dos cigarros e a proibição 
das propagandas.

“Apesar de o Brasil ter 
reduzido muito a preva-
lência de fumantes para 
9,3%, em números abso-
lutos são 19 milhões de 
pessoas, então precisamos 
ajudar esses fumantes 
a deixarem de fumar e 
muitos deles precisam de 
tratamento, que é ofereci-
do pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Embora ainda 
tenhamos muitos desafios, 
não temos propaganda e 
promoção dos produtos 
de tabaco”, disse durante 
o Simpósio Internacional 
Sobre Formas Alternativas 
de Exposição ao Tabaco.

De acordo com ela, as 

medidas adotadas, in-
cluindo a proibição de 
fumo em locais fechados, 
estão fazendo o efeito 
previsto e mudando a 
percepção da sociedade 
de que fumar não é gla-
moroso e positivo e sim 
um problema de saúde 
pública. “Se perguntar-
mos hoje para qualquer 
criança ou adolescente, 
eles sabem disso, e são 
eles que pressionam 
seus pais, avós para que 
não fumem.

Para Tania, as medi-
das preventivas contra o 
tabaco não foram adota-
das antes porque existe 
pressão da indústria do 
tabaco, já que muitas das 

medidas dependem de 
leis. “Se tivéssemos ado-
tado anteriormente tudo 
o que temos hoje, terí-
amos menos fumantes 
e menos mortes e do-
enças. Hoje são 157 mil 
mortes [anuais] devido 
ao tabagismo, todas evi-
táveis, e um gasto de R$ 
57 bilhões com as doen-
ças por ano, enquanto as 
empresas lucram”.

Cigarro eletrônico
A médica ressaltou 

que é preciso ainda ficar 
atento aos cigarros ele-
trônicos, que têm sido 
difundidos como algo in-
teressante para reduzir os 
danos aos fumantes, mas 

que é igualmente perigo-
so. Segundo ela, quando 
usado para tratar um fu-
mante que está tentando 
parar com o convencio-
nal, o cigarro eletrônico 
pode ser utilizado, mas é 
importante não esquecer 
que ele não é inócuo e as 
empresas mantém seu in-
teresse em expandir seu 
mercado da nicotina.

“Os cigarros eletrô-
nicos são vendidos em 
lojas vistosas, são colo-
ridos, bonitos, tentando 
passar uma percepção 
para a população de que 
aquilo não tem dano, mas 
tem. Estamos vendo nos 
Estados Unidos crianças 
e adolescentes morren-

do por dano pulmonar e 
ninguém sabe o que está 
acontecendo exatamen-
te”, destacou.

Tania disse que os 
pais devem ficar atentos 
para evitar que a novi-
dade entre em suas ca-
sas e na vida de seus fi-
lhos. “Os formatos são os 
mais diversos possíveis 
e podem passar desper-
cebidos e os pais não 
identificarem. Os pais 
precisam estar vigilan-
tes e informar e orientar 
as crianças para que não 
usem e principalmente 
lembrar que pulmão nós 
só temos dois e é um ór-
gão extremamente vital 
para a vida”.
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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 
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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Fórmula 1

Ingressos para o GP do Brasil 
de F1 começam a se esgotar

a área VIP Orange 
Tree Clube, perto da 
curva do Laranjinha, 

foi a primeira a ter os in-
gressos esgotados para 
o Formula 1 Heineken 
Grande Prêmio do Brasil, 
penúltima etapa do Mun-
dial de 2019, que acontece 
nos dias 15, 16 e 17 de no-
vembro no autódromo de 
Interlagos. Outros setores 
estão com demanda inten-
sa e deverão esgotar nos 
próximos dias.

O sucesso das corridas 
deste ano, principalmen-
te na segunda metade do 
campeonato, garantindo 
índices de audiência supe-
riores ao dos últimos dois 
anos, justifica a procura 
por ingressos em um rit-
mo bem maior do que em 
2018. O autódromo deverá 

estar lotado para a largada 
do GP Brasil de F1, no dia 
17 de novembro, às 14h10.

A organização do GP 
Brasil de F1 também está 
ultimando os preparati-
vos para o início de venda 
dos ingressos restantes na 
bilheteria do autódromo 
de Interlagos, na avenida 
Senador Teotônio Vilela, 
S/N, ao lado do portão. A 
bilheteria abrirá a partir 
de 2 de novembro e os 
ingressos remanescentes 
poderão ser adquiridos até 
o dia da corrida, mediante 
pagamento por cartão de 
crédito (Visa, Master, Amex 
e Elo), em até duas vezes, 
cartão de débito e dinheiro.

A bilheteria funciona-
rá diariamente, entre os 
dias 2 e 14 de novembro, 
das 9h às 17h; nos dias 

15 e 16 de novembro, das 
7h às 17h e no dia 17 de 
novembro, das 7h às 12h. 
A Central de Atendimento 
estará aberta no mesmo 
local, respeitando os mes-
mos horários.

Convém lembrar que 

o ponto de venda oficial 
no Shopping Market Pla-
ce – av. Dr. Chucri Zaidan, 
902, Vila Cordeiro, em São 
Paulo – permanecerá aber-
to até a véspera da prova 
nos seguintes horários: de 
segunda a sábado, das 10h 

às 22h, e nos domingos e 
feriados, das 14h às 20h.

Além do ponto de ven-
das do Shopping Market 
Place e bilheteria, os in-
gressos continuarão sen-
do vendidos ainda pelo 
único site oficial do even-

to – www.gpbrasil.com.
br, onde também estão 
disponíveis informações 
e imagens 360 graus dos 
setores. O GP Brasil de 
F1 também está no Ins-
tagram, Facebook e no 
Linkedin: gpbrasilf1.

A procura segue em ritmo 
bem maior do que em 2018 Di

vu
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