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sEnadoR canEdo

Ministro recebe prefeito para 
investimentos na área da segurança 

o prefeito de Sena-
dor Canedo jun-
tamente com a 

secretária e o deputado 
federal José Nelton foram 
recebidos pelo ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, para 
discutirem investimentos 
e parcerias ente o muni-
cípio goiano e o governo 
federal.

A prefeitura  faz há 
tempo um investimen-
to considerável  na área 
da segurança pública 
no município, com uma 
secretaria, dirigida por 
um policial militar (José 
Paranaguá), com parce-
rias com as polícia civil, 
militar e bombeiros, com 
construções de bases 

para a Guarda Municipal 
da cidade, e  um serviço 
inteligente de câmeras 
espalhadas  pela cidade 
no monitoramento. O in-
vestimento  teve relevân-
cia  e, por exemplo,  tirou 
Senador Canedo da lista 
das cidades  mais violen-
tas do Brasil.

As novas medidas  do 

ministro Sergio Moro  
no país, no combate à 
violência, vêm surtin-
do efeitos importantes, 
como uma diminuição no 
número de homicídios, 
roubos de cargas nas ro-
dovias, sequestros e as 
maiores apreensões de 
drogas  dos últimos  anos. 
A finalidade do ministro  

é corrigir  os altos  núme-
ros de violência em todo 
o Brasil, o seu projeto — 
pacote anticrime — apro-
vado pelo Congresso em 
2019 e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
poderá, ainda mais, me-
lhorar  esses  resultados.

Um assessor da prefei-
tura informou ao O Ca-

nedense  que o ministro 
Sergio Moro,  prefeito Di-
vino Lemes, a secretária 
Laudeni Lemes e o depu-
tado José Nelton  saíram 
do encontro com boas 
expectativas no tocante 
à área da segurança  para 
a cidade de Senador Ca-
nedo. Alguns  dos proje-
tos que podem   receber 

uma celeridade, por par-
te da União e município, 
é  o Complexo Prisional 
Industrial,  Projeto Reci-
clando Vidas, ambos des-
tacados como prioridades 
por parte do prefeito para 
salvar  vidas da socieda-
de canedense com  ações 
na prevenção e conten-
ção da criminalidade.

Divino Lemes 
e a secretária 
Laudeni Lemes 
foram recebidos, 
em Brasília
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codEgo

Governo anuncia indústrias em 
Abadiânia para combater o desemprego
No ápice da crise de de-
semprego em Abadiânia 
gerada pela prisão do 
médium João Teixeira de 
Faria, o João de Deus, o 
Governo de Goiás, por 
meio da Companhia de 
Desenvolvimento Eco-
nômico de Goiás (Code-
go), anuncia a chegada 
de uma nova fábrica no 
Distrito Agroindustrial 
no município.

As obras para instala-

ção da empresa de ali-
mentos Kicaldo já come-
çaram em área de 11,7 
mil metros quadrados 
(m²) e 80 postos diretos 
de trabalho serão gera-
dos. Essa é a primeira 
indústria que se instala 
na cidade depois do es-
cândalo envolvendo o 
líder religioso.

Outros dois empreen-
dimentos, dos segmentos 
de industrialização de 

polpa de açaí e de sani-
tização, já ingressaram 
com a documentação 
para solicitar áreas no 
município, resultado da 
ação da Companhia. Caso 
sejam aprovadas, elas ini-
ciarão as operações em 
breve. Juntas, as três em-
presas devem gerar 300 
novos empregos.

“Estamos cumprindo 
uma determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado 

e da primeira-dama Gra-
cinha Caiado, do Gabinete 
de Políticas Sociais, para 
trazer desenvolvimento 
para Abadiânia e a região 
do Entorno do Distrito 
Federal. Temos trabalha-
do diuturnamente para 
trazer oportunidades de 
emprego e geração de 
renda para os goianos”, 
destacou o presidente da 
Codego, Marcos Cabral.

Mesmo assim, o mu-

nicípio ainda sofre com 
o desaparecimento de 
2,5 mil empregos, muitos 
deles ligados ao turismo 
religioso, segundo a es-
timativa da Prefeitura, e 
a Companhia seguirá in-
vestindo na revitalização 
do parque industrial para 
atrair novos empreendi-
mentos e, consequente-
mente, gerar novos em-
pregos para a região.

“Quero agradecer ao 

governador Ronaldo 
Caiado, a primeira-dama 
Gracinha Caiado, e ao 
presidente Marcos Cabral, 
que determinaram que 
Abadiânia fosse uma das 
prioridades do governo. 
A vinda dessas empresas 
são de extrema impor-
tância para o município, 
que tem sofrido muito 
com desemprego”, des-
tacou o prefeito de Aba-
diânia José Diniz.
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caiado entendeu o recado?

Desde o primeiro dia de governo, ronaldo Caiado não esconde a sua insatisfação com 
a Enel. o serviço continua ruim, apesar dos investimentos. E há uma suspeita de que 
a venda da Celg tenha atendido a vários interesses. inclusive não republicanos. Em 
um ano, o governador esperneou, agrediu, mandou fiscalizar, viu a Enel ser multada e 
enfrentar um debate público como poucas vezes se viu na história de Goiás. O recado 
que Caiado entendeu é que essa decisão não depende apenas da sua vontade, como 
autoridade maior de Goiás. A concessão é federal. Não foi mexida, nem com a venda 
da companhia. A proposta feita por Caiado, para que a Enel venda o negócio para a 
portuguesa EDP é uma saída viável. Que permitiria a troca de comando, com a manu-
tenção da estrutura. É temerária a posição inicial, de que o Estado assumiria o serviço. 
 
Sem chance
O Estado perdeu essa expertise. Dificilmente, a Celg G&T ou outra estrutura es-
tatal teria condições de fazer melhor do que a Enel faz. A pressão política vai con-
tinuar. Caiado já fez questão de dizer que a empresa italiana é mal vista pelos 
goianos e que ele vai fazer o possível para perturbar a permanência da empresa 
em solo goiano. o recado maior que Caiado tem que ouvir é que precisa encontrar 
uma solução. Ficar quatro anos gritando com a empresa operando e faturando 
alto em Goiás tem o potencial para desmoralizar um pouco mais o poder público. 
junto, o inquilino do Palácio das Esmeraldas. 

outro recado
ao mesmo tempo, ronaldo Caiado começa a adotar a agenda positiva, já que o 
primeiro ano foi de ajustes e, agora, é tempo de mostrar serviço. Colocar o Hugol 
para funcionar com toca a capacidade é um bom exemplo. O próximo passo será 
dar um ganho de qualidade às estradas. O tempo de fazer é agora. Apesar de ser 
municipal, o momento eleitoral será propício para a cobrança da oposição.

idem para BolSonaro
Da mesma forma, não tem como culpar a herança petista pelo atraso na conces-
são de aposentadorias. jair Messias percebeu e assumiu o problema.  

ano novo...
a virada do ano é o início do processo de definição para as eleições municipais. 
Em Goiânia, Íris Rezende (MDB) continua sendo o candidato com mais chances de 
eleição para prefeito. Também por isso, é o candidato a ser batido. Íris é o favorito 
do eleitor, mas há espaço para vitória de quem fizer o contraponto ao prefeito. O 
problema é saber quem vai ser esse contraponto.

autocandidatoS 
Elias Vaz (PSB), Vanderlan Cardoso (de saída do PP) e Cristina Lopes (de saída do 
PSDB) se consideram em condição de encarar este papel. 

por fora
Ex-aliado de Íris, Francisco Júnior (PSD) é outro que pode incomodar.

Big Brother goiânia
Major Araújo (PSL), Thiago Albernaz (SD) e todos do MDB que não atendem pelo 
nome de Íris Rezende devem ir para o paredão na virada do mês. 

próximo prazo
5 de março marca o início da janela partidária, quando vereadores podem trocar de 
partido sem perda de mandato. Prazo vai até 4 de abril. 

pc verSão 2020
Tem gente acreditando que Íris esta fora da eleição. Um deles é o deputado Hum-
berto Aidar, seu correligionário e que sonha em ser prefeito de Goiânia. Aidar já se 
lançou no processo, mas periga repetir o também deputado Paulo César Martins, 
em 2008, que prometeu disputar na convenção do partido com Íris e nem ficou 
pra falar sozinho. Em resumo: Íris só não será candidato se ele não quiser. 

eu acredito
Outro que trabalha com essa possibilidade é o secretário Wilder Moraes (Pros). 
Acredita que pode ser o ponto de convergência da aliança entre Íris e Caiado em 
Goiânia. Claro, caso Íris não dispute o pleito. 

aprendendo a lição
Mesmo afirmando várias vezes que não pretende disputar a reeleição, o vereador 
Paulinho Graus (PDT) marca presença incomum junto às bases. 

caBo eleitoral
os pretendentes à prefeitura vão se multiplicando, cada qual com seu leque de 
crenças. Fica a pergunta: quem será o maior cabo eleitoral neste ano? Jair Bolso-
naro, Lula, Ronaldo Caiado, Vanderlan Cardoso e Jorge Kajuru são algumas opções. 

a fila anda
José Nelto abandonou história de mais de década no MDB para comandar o Po-
demos em Goiás. Se elegeu deputado federal e agora abre a sigla para receber ex-
colegas, começando pelo prefeito de Catalão Adib Elias, recentemente expulso do 
MDB por infidelidade. Junto, vão Nailton de Oliveira e Samuel Belchior, que, com 
Adib, presidiram o MDB em Goiás. 

Sem graça
Sebastião Tejota perdeu grande chance de mostrar que é estadista. Sorteado 
como relator das contas do primeiro ano do governo Caiado-Tejotinha, está pen-
sando se há suspeição. não pega bem. 

inflação verde
Com ano vitorioso, mesmo sem ganhar título com a equipe profissional, o Goiás man-
dou ver no seu plano de sócio-torcedor: a opção mais barata foi reajustada em 70%

tri
O volante Pedro Bambu tenta um improvável tricampeonato 
pessoal: foi campeão pelo Goiás em 2018 e pelo Atlético em 
2019. Tenta a sorte grande no Vila Nova em 2020.

rádio vermelha
A Rádio Tigrão, mantida pela equipe colorada, se mantém na internet e vai para 
o dial neste ano. Com narração de Hugo Sérgio e comentários de Álvaro da Uni-
verso, os jogos do Vila serão transmitidos integralmente pela Rádio Bons Ventos. 

ponto Sem final
Terminando aqui uma breve história de quase três anos pelas páginas e pelas ondas da 
internet, dentro do Diário Central. Com uma liberdade incomum e uma vontade de fa-
lar cumprida até aqui. Que pode ser retomada ou não em outro veículo. Grato a todos 
que acompanharam e deram força. Sempre! Sorte pra quem precisa!

por que?
onde há fumaça há fogo

marcelohel@gmail.com

“Todo fim é um recomeço”. 
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Gestores da Saúde se capacitam 
sobre linha de cuidados com idosos

gestores das Unida-
des de Saúde da Fa-
mília (UBS) dos sete 

Distritos Sanitários da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia (SMS) 
participam hoje (15/1) e 
amanhã (16/1) do curso 
para a implementação de 
linha de cuidados para a 
atenção integral à saú-
de das pessoas idosas 
na Rede de Atenção à 
Saúde do SUS. O curso é 
oferecido pelo Ministé-
rio da Saúde e Hospital 
Albert Einstein por meio 
do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institu-
cional do Sistema Único 
de Saúde – PROADI-SUS.

O projeto prevê con-
sultoria gerencial, cur-
so na modalidade 
EAD,consultoria em prá-
tica assistencial, tutoria à 
distância e consultoria de 
fechamento que serão rea-
lizados pelos próximos 10 
meses. Na programação, 

estão previstas reuniões, 
mesas redondas e oficinas 
para a apresentação da 
metodologia de trabalho. 
Serão debatidas iniciati-
vas, perspectivas e estraté-
gias para o aprimoramento 
da assistência à saúde da 
pessoa idosa por parte 
dos profissionais da rede 
nos municípios.

Os participantes terão 
como base o documento 
do Ministério da Saúde 
com as orientações téc-
nicas sobre a Linha de 
cuidado na RAS que pres-
supõe algumas ações: 

conhecer, reconhecer, 
monitorar, acompanhar e 
avaliar as necessidades 
de saúde das pessoas 
idosas considerando sua 
capacidade funcional e 
a heterogeneidade dos 
processos de envelheci-
mento; estabelecer o per-
curso da atenção de acor-
do com as necessidades 
identificadas e diferentes 
perfis de funcionalidade 
e condições de saúde da 
pessoa idosa; definir as 
funções, responsabilida-
des e competências de 
cada nível de atenção na 

produção do cuidado à 
pessoa idosa; estabelecer 
normas e fluxos entre os 
níveis e pontos de aten-
ção, no que diz respei-
to ao acesso e cuidado 
ofertado às pessoas ido-
sas; mapear, organizar e 
articular os recursos dos 
diferentes territórios, ser-
viços e pontos de atenção 
da RAS para proporcionar 
a atenção integral, consi-
derando as articulações 
intersetoriais necessá-
rias; promover a educa-
ção permanente dos pro-
fissionais da RAS e das 

redes intersetoriais quan-
to ao processo de enve-
lhecimento e de cuidado 
da população assistida”.

O encerramento do 
curso será em outubro, 
com a exposição dos tra-
balhos dos profissionais e 
apresentação de estraté-
gias de sucesso desenvol-
vidas na área.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde atendeu 
aproximadamente 300 
mil idosos em 2019. Já 
no Centro de referência 
em Atenção à saúde da 
Pessoa idosa (CRASPI) 

são acompanhados em 
média 10 mil idosos.

“É importante investir 
em conhecimento para 
que a SMS tenha cada vez 
mais qualidade em seus 
atendimentos aos idosos 
e desenvolva ações que 
efetivamente estejam di-
recionadas às reais neces-
sidades deles e ter o trei-
namento com instituições 
reconhecidas pelo traba-
lho na área da saúde nos 
dá ainda mais credibilida-
de”, afirma a diretora de 
redes temáticas da SMS, 
Sônia Aparecida de Souza.

Curso é 
oferecido pelo 
Ministério da 
Saúde e Hospital 
albert Einstein
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Liquida + Aparecida vai sortear um 
carro e vários prêmios neste sábado, 18
A campanha Liquida + 
Aparecida, que aqueceu o 
comércio da cidade nes-
ta virada de ano, realizará 
no próximo sábado, 18, às 
18h, no estacionamento 
da Cidade Administrativa 
(Avenida Gervásio Pinhei-
ro, setor Residencial Solar 
Central Park), o sorteio de 
um carro 0 km e dezenas 
de prêmios oferecidos na 
promoção, apoiada pela 
Prefeitura de Aparecida.

Entre novembro e o 
último dia 11 de janeiro, 
cerca de 600 mil cupons 
foram distribuídos aos 
consumidores nos mais de 
500 estabelecimentos que 
aderiram à campanha. O 
volume de vendas ainda 

não foi calculado, mas os 
organizadores estimam 
que a promoção movimen-
tou mais de R$ 50 milhões 
em compras no comércio 

de Aparecida de Goiânia.
Idealizador e coordena-

dor da campanha Liquida 
+ Aparecida, André Walker 
comenta que a elevação 

nas vendas, aquecidas pela 
promoção, levaram a um 
aumento expressivo na 
arrecadação de impostos 
e nos salários dos co-

merciários. “Ainda esta-
mos realizando o saldo 
de vendas e cupons, mas 
ficamos muito satisfeitos 
com o desempenho da 
campanha, principalmen-
te nos últimos 20 dias, 
que tiveram maior movi-
mentação”, declara André.

A Prefeitura de Apareci-
da, que entre novembro e 
dezembro pagou três sa-
lariais dentro de 20 dias, 
também contribuiu ativa-
mente para movimentar o 
comércio local neste fim 
de ano. Com a quitação 
antecipada dos salários, a 
administração municipal 
ajudou a injetar R$ 100 
milhões na economia de 
Aparecida. “Com responsa-

bilidade e disciplina, fina-
lizamos 2019 honrando 
os compromissos com os 
servidores e fornecedo-
res, e fazendo os inves-
timentos necessários em 
obras”, pontua o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Nesta 1ª edição da 
campanha, marcada por 
descontos de até 70% em 
compras feitas nos estabe-
lecimentos credenciados, 
a Liquida + Aparecida vai 
sortear 1 carro Ford KA 1.0 
0 km, 4 motos elite da Hon-
da 0 km, 10 vales-compra 
de R$ 500, 5 vales-compra 
de R$ 1.000, 5 smartpho-
nes, 5 bicicletas, 5 skates 
elétricos, 2 notebooks e 2 
TVs de 42 polegadas.
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GaRaGE salE
nesta sexta-feira e sábado (17 e 18), 
será promovida a terceira edição do 

Garage Sale Gyn, evento em que serão 
comercializados itens como móveis, 

objetos de decoração e roupas. Todas as 
peças terão 60% de desconto e poderão 

ser pagas em dinheiro, no cartão de 
débito ou no cartão de crédito, em parcela 

única. o evento acontecerá das 09 às 18 
horas, na sexta-feira, e das 09 às 14 horas, 

no sábado, no antiquário Brechó Goiano.

caRNaVal Dos 
aMiGos

o Bloco do Café nice traz para o pré-
carnaval de Goiânia como atração 

principal show de ivo Meireles, nãnãna da 
Mangueira e Tim Maia da Surdo Um. Eles 

que são referência na escola de samba 
Mangueira vão animar os foliões com o 

melhor do samba. anima a festa também 
Marquynhos SP, Heróis de Botequim, Dj 
Mucio e Bateria Coró de Pau. o Carnaval 

dos amigos está em sua 18ª edição e 
será realizado no dia 15 de fevereiro 

em Goiânia. o Bloco dos empresários 
Fernando jorge e Wéthina oliveira 

traz referencias do carnaval carioca e 
chega em 2020 ao 13º ano mantendo o 

atendimento premium aos foliões.

BallET iNFaNTil
neste sábado (18) e domingo (19), o 

Shopping Cerrado será palco para três 
formações sobre ballet infantil. os cursos 

reunirão cerca de 70 professores deste 
estilo de dança, na unidade da SD Ballet, 

que fica no piso térreo, próximo às 
Lojas americanas. a programação será 

comandada por especialistas de Criciúma 
(SC) ligados à Sapatilha Dourada, uma 
das maiores redes de ensino de ballet. 

Com unidades próprias e credenciadas em 
Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa 

Catarina, a SD Ballet utiliza um sistema 
de ensino próprio, onde a disciplina e a 
técnica do ballet clássico são ensinadas 

através de exercícios lúdicos e divertidos.

EsTREia
E na última terça feira 14/01 estreou 

o novo quadro culinário no Programa 
Sandes junior na Tv Serra Dourada 

comandado pelo o chefe de cozinha 
Chrystienio Teles, o quadro será exibido 

inicialmente todas as terças e sextas 
feiras a partir das 13:00hs e traz como 

conteúdo receitas práticas e rápidas os 
telespectadores.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Showzão - o Goiânia arena receberá na noite de sábado, 9 de maio, a cantora galesa Bonnie Tyler. 
Ela trará pela primeira vez em Goiás, a turnê comemorativa dos seus 50 anos de carreira.

Curso - a terapeuta ana Gabriela Barros promove 
de 17 a 19 de janeiro um curso de Thetahealing, Dna 
Básico, na clínica Centro Quântico. as aulas serão 
ministradas pelo instrutor Wagner Stivi. o objetivo 
do curso é trabalhar a cura quântica interior. 

2 3

4

Saúde - o médico do esporte Diego Dias já iniciou a agenda de 
atendimentos de 2020. O profissional goiano se divide entre 
Goiânia, Brasília e São Paulo, onde esteve nesse último fim de 
semana fazendo o acompanhamento de seus pacientes da capital 
paulista ladeado pelo estilista Kenon Bucca.
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Desenho de moda - Oficina gratuita do Senac-GO 
ensina desenho de moda para crianças, a atividade 
acontece neste sábado e a oficina será ministrada por 
Mariana Mendonça, instrutora no Senac-Go.
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palestras gratuitas

Rick Chesther traz a Goiânia prêmio “Pega 
a Visão de Empreendedorismo Popular” 

De vendedor de água 
em Copacabana 
a convidado para 

dar palestra em Harvard, 
o escritor e palestrante 
Rick Chester chega a Goi-
ânia no próximo sábado 
(18/01) para promover 
mais uma etapa nacional 
do prêmio ‘Pega a Visão 
de Empreendedorismo 
Popular’, que trará os fi-
nalistas da premiação, 
palestras imperdíveis, 
além de incentivar e re-
conhecer pequenos em-
preendedores. O evento 
é gratuito para todos e 
pede a contribuição de 
5kg de alimento não pe-
recível para cada pessoa.

Neste evento, que tem 
como slogan “Essa é nos-
sa forma de doar”, estarão 
presentes cinco finalistas 
de diferentes lugares: 
Duque de Caxias-RJ, Telê-
maco Borba-PR, Uberaba-
-MG, Macapá-AP e Poju-
ca-BA. Todos eles terão 
passagem, hospedagem e 
alimentação 100% paga 
pelo prêmio e parceiros 
conforme a última edição.

Além da premiação, se-
rão seis palestras destina-
das ao público do evento. 
Além da palestra de Rick 
Chesther sobre empreen-
dedorismo, o Marketing 
Manager da Creme Mel, 

Ranny Galli, abordará so-
bre como entender o com-
portamento do consumi-
dor; a empresária Flávia 
Ribeiro, proprietária do 
Atacadão do Bebê, irá fa-
lar sobre sua história de 
feirante à mega empreen-
dedora; o CEO da Aprovec 
Group Alexandre Godoi irá 
falar como consegue estar 
a frente de várias empre-
sas de segmentos diferen-
tes; e o superintendente 
do Mega Moda Shop-
ping, Chrystiano Camara, 
irá contar a história da 
empresa. Uma palestra 
do de sócio proprietá-
rio do Instituto Brasilei-
ro de Coaching, Marcos 
Marques sobre gestão 
empresarial também 
será destaque no evento.

A história de 
Rick Chesther

Hoje conhecido tam-
bém por seus vídeos da 
série ‘Minuto do Empre-
endedorismo’, Rick nas-
ceu no município de Pi-
tangui, em Minas Gerais, 
se mudou muito jovem 
com a família para Rio de 
Janeiro e precisou parar 
de estudar para trabalhar. 
Ao longo de sua vida, o 
palestrante vendeu água, 
verduras, picolés, frutas e 

bijuterias, e, segundo ele, 
todo seu conhecimento 
foi adquirido pelos tra-
balhos e pelos livros que 
leu durante a vida.

Hoje, Rick é palestran-
te, escritor, tem um canal 
no Youtube, é garoto pro-
paganda de banco, pales-
trou na universidade de 
Harvard e tem convites 
para palestrar em países 
como Japão e França. As 
portas se abriram para 
Rick após ele divulgar 
seus conhecimentos de 
empreendedorismo e ser 
notado por um empresá-
rio. Rick também lançou 
o livro ‘Pega a Visão’ seis 
meses após publicar seu 
primeiro vídeo que se 
tornou viral e hoje o fe-
nômeno conta com mais 
de 1 milhão de seguido-
res em redes sociais.

Sobre o prêmio

Pega a Visão de Em-
preendedorismo Popular 
é um evento que busca 
reconhecer, valorizar e 
divulgar ações de peque-
nos empreendedores a 
nível nacional. De forma 
que sejam propagadas 
ações empreendedoras 
servindo de exemplo e 
estímulo para novos mi-
croempreendedores.

inédito na capital goiana, etapa do evento tem 
entrada franca, trará palestras imperdíveis e tem o 
objetivo de promover pequenos empreendedores
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comemoração

Esquenta BBQ Mix traz pocket show com 
Os Parazim no Passeio das Águas Shopping
O Passeio das Águas 
Shopping realiza nesta 
quinta-feira, dia 16 de 
janeiro, o sorteio de sua 
campanha de natal com 
um pocket show da du-
pla Os Parazim. Forma-
da pelos irmãos Thiago 
e Samuel, os cantores e 
compositores trazem a 
mistura do sertanejo com 
o forró, como nos hits 
“Amor e Cerveja” e “Porta 

Mala”, que somam mais 
de um milhão de acessos 
no canal dos cantores no 
Youtube. O show, que é 
gratuito, terá início a par-
tir das 19h30.

A ação, que acontece 
na praça de alimenta-
ção do Gigante de Goiás, 
tem como objetivo fes-
tejar o sorteio do carro 
Jeep Compass Sport da 
campanha de Natal do 

empreendimento e co-
memorar o sucesso da 
promoção. Além disso, 
a programação também 
é um esquenta para o 
Festival BBQ Mix, que 
acontece no dia 16 de 
fevereiro prometendo os 
melhores cortes do tra-
dicional churrasco com 
muita música e originali-
dade, no estacionamento 
do Serra Dourada.
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Rick Chesther - Pega a visão - Data: sábado (18/01). Local: av. Padre orlando de Moraes Qd. 116. Lt 01/28, 
n.1.282, jardim atlântico. Hora: das 08h às 16h. Entrada aberta ao público: 5kg de alimentos não perecíveis (ex-
ceto Sal e Fubá). Vagas limitadas para assistir o prêmio. Mais informações: www.premiopegaavisao.com.br
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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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Ítalo Ferreira e Rayssa Leal são 
indicados a Prêmio Laureus

Nesta quarta (15) 
foi anunciado que 
os brasileiros Ítalo 

Ferreira e Rayssa Leal es-
tão entre os seis finalistas 
na categoria de melhor 
atleta de esporte de ação 
do Prêmio Laureus, con-
siderado o Oscar do es-
porte e que será entregue 
no dia 17 de fevereiro em 
Berlim (Alemanha).

O surfista potiguar foi 
indicado após conquistar 
pela primeira vez o títu-
lo do Circuito Mundial de 
Surfe. O feito foi alcança-
do no dia 19 de dezembro 
de 2019 após ele derrotar 
Gabriel Medina na final no 
Billabong Pipe Masters, 
última etapa do Circuito 
Mundial de surfe, realizada 

na ilha de Oahu, no Havaí.
Já Rayssa, de apenas 

12 anos e que também 
é conhecida como a fa-
dinha do skate, garantiu 
o vice-campeonato mun-
dial de skate street em 
setembro do último ano.

Os outros concorren-
tes ao Laureus de me-
lhor atleta de ação são 
o norte-americano Nyjah 
Huston (atual campeão 
mundial de skate street), 
a havaiana Carissa Moore 
(atual campeã mundial 
do circuito feminino de 
surfe), a norte-americana 
Chloe Kim (campeã mun-
dial de snowboard) e o 
canadense Mark McMor-
ris (vice-campeão mun-
dial de snowboard).

Brasileiros concorrem na 
categoria esporte de ação Ke
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