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Em dez dias, 50 mil já fizeram cadastramento 
ou recadastramento no Passe Livre Estudantil

Iniciado no dia 20 de 
janeiro, o recadas-
tramento e cadastra-

mento no programa Pas-
se Livre Estudantil (PLE), 
do governo de Goiás e 
coordenado pela Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Social (Seds), alcan-
çou, nesta quarta-feira, 
29, 50 mil estudantes da 
região Metropolitana de 
Goiânia e da cidade de 
Anápolis. O processo vai 
até o dia 31 de março. 

A superintendente 
da Criança, Adolescen-
te e Juventude, Thaís 
Moraes, informa que 
a primeira recarga de 
créditos será realizada 
na próxima segunda-
-feira, 3, para estudan-
tes que estiverem de-
vidamente registrados 
no programa e tiverem 
aulas no mês de feve-
reiro. Os valores são 

depositados de acordo 
com o calendário letivo 
repassado ao PLE pelas 
instituições de ensino.

Segundo a secretá-
ria de Desenvolvimento 
Social de Goiás, Lúcia 
Vânia, para 2020, a esti-
mativa é que sejam des-
tinados R$ 90 milhões 
ao programa, para bene-
ficiar aproximadamente 
100 mil estudantes.

São contemplados 
com o PLE estudantes 
das cidades de Aba-
dia de Goiás, Aparecida 
de Goiânia, Anápolis, 
Aragoiânia, Bela Vista 
de Goiás, Bonfinópolis, 
Brazabrantes, Caldazi-
nha, Goiânia, Goianá-
polis, Goianira, Guapó, 
Hidrolândia, Nerópolis, 
Nova Veneza, Santo An-
tônio de Goiás, Senador 
Canedo, Terezópolis de 
Goiás e Trindade.

Primeira recarga de créditos 
será realizada na próxima 
segunda-feira, 3, para quem 
estiver devidamente registrado 
no programa e tiver aulas 
no mês de fevereiro
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Quem pode de cadasTRaR
Estudantes matriculados na rede regular de ensino da região Met-
ropolitana de Goiânia e anápolis. 

peRíodo
até 31 de março

onde se InscReveR no cadasTRo
Estudantes da região Metropolitana - pelo site www.juventude.
go.gov.br
Estudantes de anápolis - pelo Vapt Vupt ou nos postos de atendi-
mento da UrBan

documenTos exIgIdos

Estudantes da região Metropolitana - rG, CPF, comprovante de 
endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4 digital
Estudantes de anápolis: os documentos devem ser levados até o 
Vapt Vupt, com foto 3x4 em papel

onde pegaR a caRTão do passe lIvRe esTudanTIl
na unidade do Vapt Vupt que o estudante indicou no momento da 
inscrição no cadastro.
a emissão do cartão não tem custo para o estudante.
Somente para a emissão da segunda via é cobrada uma taxa.

onde valIdaR o caRTão do passe lIvRe esTudanTIl
antes de utilizar, o estudante deve validar o Cartão do Passo Livre 
Estudantil nos pontos de recarga; farmácias, terminais de ônibus, 

bancas de jornal entre outros

númeRo de passagens  
o Programa Passe Livre Estudantil concede 48 viagens mensais de 
transporte público coletivo aos estudantes matriculados na rede de 
ensino da região Metropolitana de Goiânia e anápolis.
a quantidade de créditos é liberada de acordo com o calendário 
letivo, que é repassado à pelas instituições todos os meses. Só há 
créditos para dias letivos;
o pagamento é realizado no primeiro dia útil do mês, a partir de fe-
vereiro
o estudante que faz o primeiro cadastro recebe créditos a partir do 
primeiro dia útil do mês seguinte. não há pagamento retroativo
Em caso de abandono, o benefício é cancelado.



3quinta-feira, 30 DE janEiro DE 2020 política

goiás

Comando de Artilharia do Exército 
traz tecnologia e defesa estratégica

instalado em uma área 
de 64 quilômetros 
quadrados, o Comando 

de Artilharia faz parte do 
Programa Estratégico do 
Exército Astros 2020. Sua 
criação visa ampliar as 
capacidades operacionais 
e o poder de dissuasão da 
Força Terrestre do Exérci-
to brasileiro.

“Um grande trabalho 
está sendo cristalizado 
nesta manhã. Juntam-
-se aqui tropas, que vie-
ram de diversos lugares 
do Brasil, para constituir 
esse comando de artilha-
ria dentro de um proces-
so de transformação do 
nosso Exército, que não 
para em nenhum instan-
te de pensar sempre na 
melhor forma de cumprir 
suas missões”, disse o vi-
ce-presidente Mourão.

A inauguração contou 
com apresentação da 
banda marcial e homena-
gens ao 71º aniversário 
do Comando de Artilharia. 
Junto à tropa, o vice-pre-
sidente Hamilton Mourão 
participou do desfile dos 
artilheiros do Exército. 
Convidado a participar 
de uma demonstração 
especial da artilharia, 

o governador Ronaldo 
Caiado disparou oito 
foguetes, numa mira a 
25 quilômetros de dis-
tância “Isso mostra que 
toda essa tecnologia 
que o Brasil desenvolve 
está instalada aqui no 
Forte Santa Bárbara, na 
cidade de Formosa. Isso 
é um orgulho para nós”, 
disse Caiado.

O governador falou 
também da intenção de 
aproveitar a instalação 
do Comando de Artilharia 
em Formosa para trazer 
mais indústrias e desen-
volver um polo tecno-
lógico em Goiás. Caiado 
contou que foi convidado 
para uma reunião da Avi-
bras, uma indústria aeros-
pacial, o que deve ocorrer 
nos próximos dias. “A in-
dústria armamentista é 
responsável por bilhões e 
bilhões de reais de gastos 
do orçamento. Se puder-
mos ter essa base cada 
vez maior no Estado de 
Goiás, temos que capita-
lizar cada vez mais essa 
oportunidade de concen-
trar aqui tudo aquilo que 
pode gerar emprego e 
renda”, pontuou.

A presença desse cen-

tro estratégico reforça as 
defesas do País, desen-
volve a tecnologia, otimi-
za recursos de logística, 
descolamento e combus-
tível, além de aquecer a 
economia da cidade de 
Formosa com o aumen-
to do consumo. Antes, 
cerca de 700 militares e 
suas famílias moravam 
na região. Agora, com a 
completa instalação dos 
Comandos, serão cerca 
de 1.400 militares resi-
dentes na cidade ou mu-

nicípios próximos. Outra 
vantagem que contou 
para a escolha de Formo-
sa como sede do Coman-
do é a proximidade com 
a base aérea de Anápolis.

Também estiveram na 
solenidade de inaugura-
ção o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, 
o comandante do Exército, 
general Leal Pujol, o secre-
tário de Comunicação de 
Goiás, Marcos Silva, e au-
toridades civis e militares 
estaduais e nacionais.

Comando 
de Artilharia

Inicialmente sediado 
em Porto Alegre, o Rio 
Grande do Sul, o Coman-
do é composto pelo 6º 
Grupo de Mísseis e Fo-
guetes, pelo 16º Grupo 
de Mísseis e Foguetes, 
pelo Centro de Instrução 
de Artilharia de Mísseis 
e Foguetes, pelo Centro 
de Logística de Mísseis e 
Foguetes e pela Bateria 
de Comando de Artilha-
ria do Exército.

Em sua nova sede, 
o Comando será o 
responsável pela Ar-
tilharia de Mísseis e 
Foguetes do Exército 
Brasileiro, empregando 
os mais modernos sis-
temas de defesa exis-
tentes no mundo como 
o Foguete SS 40, que 
possui alta precisão e 
alcance aproximado 
de 40 quilômetros, e o 
Míssil Tático de Cruzei-
ro, com alcance de 300 
quilômetros.

Em Formosa, o governador ronaldo 
Caiado participou, nessa quarta-feira 
(29/01), da inauguração do Comando 
de artilharia do Exército no Forte 
Santa Bárbara, com a presença do 
vice-presidente Hamilton Mourão
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Rede de solidariedade em resgate de animais foi 
“prova de cidadania”, diz secretária Andréa Vulcanis
Os 45 cães e 24 gatos 
resgatados de um canil 
em Abadiânia já estão 
sob cuidado de clínicas 
veterinárias e de volun-
tários que se sensibili-
zaram com a péssima 
situação dos animais 
mantidos no local.

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Susten-
tável (Semad) agradece 
a todos os envolvidos 
no resgate, mais especi-
ficamente as ONGs SOS 
Animais, Projeto Salva, 
Recanto Anjos Peludos, 
Associação Socorro Ani-
mal, as clínicas Haney, 
Vética, Pet Way, Universo 
Pet, Casa Bela, Toca do 
Lobo, a Vigilância Sani-

tária de Caldas Novas, a 
Goiás Turismo, a Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente de Abadiânia, 
a todos os médicos vete-
rinários, policiais civis e 
militares envolvidos na 
operação, além dos ser-
vidores da Semad Mau-
rício Tambellini, Sebas-
tião Carvalho, Kauana 
Peixoto e Lina Márcia.

O trabalho de resgate 
envolveu uma rede de 
solidariedade de Goiâ-
nia, Abadiânia, Anápolis 
e Caldas Novas, além 
de cidadãos de outros 
municípios que se pron-
tificaram a auxiliar da 
forma que podiam. Se-
gundo a secretária An-
dréa Vulcanis, a ação é 
prova da força da so-

ciedade em prol de um 
bem maior. “Mostramos 
que a sociedade, quando 
mobilizada, é capaz de 
realizar o bem. O Esta-
do, nesse caso, é apenas 
coadjuvante, uma ponte 
entre os diversos entes 
desta rede de solidarie-
dade. Foi um exemplo 
de cidadania”, afirmou.

Doações e qualquer 

tipo de auxílio devem 
ser feitos diretamente 
às ONGs e associações 
responsáveis pelo aco-
lhimento dos animais. A 
Semad fará o acompa-
nhamento do estado de 
saúde dos cães e gatos 
até que possam, final-
mente, serem adotados 
e encontrarem um lar 
definitivo.
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aparecida de goiânia

Moradores do setor American Park 
comemoram a inauguração de nova praça

esta é a 45ª praça 
inaugurada na atual 
gestão. A solenida-

de de entrega da praça 
Marcílio Júnior Mendes 
Ferreira foi acompanhada 
por moradores do bair-
ro, que prestigiaram o 
evento que contou com a 
presença do prefeito Gus-
tavo Mendanha e secre-
tários municipais.

O novo espaço de con-
vivência, lazer e prática 
de atividades físicas foi 
construído em um local 
estratégico do bairro, 
para atender a todos que 
residem na região. Os 
moradores poderão usu-
fruir da praça praticando 
atividades físicas na aca-
demia aberta, já as crian-
ças agora terão à dispo-
sição playground, jogos 
de mesa, e um campo de 
futebol com alambrado 

para garantir diversão 
com segurança.

Gustavo Mendanha 
disse que o crescimento 
do município tem relação 
direta com a melhoria 
da qualidade de vida da 
população. Segundo ele, 
isso passa necessaria-
mente pela oferta de es-
paços públicos para lazer 
e convivência. “Estamos 
aqui entregando mais 
um benefício, mais uma 
obra para a população. 
É uma enorme satisfa-
ção, pois essa região 
precisava de um espaço 

como este, para que as 
famílias possam trazer 
suas crianças, fazer seus 
exercícios e, claro, ter há-
bitos de vida saudáveis’’, 
declarou o prefeito.

O secretário de Desen-
volvimento Urbano, Max 
Menezes, adiantou que 
a previsão da SDU é de 
entregar até o fim do ano 
mais 65 espaços como 
esse. “A praça Marcílio Jú-
nior Mendes Ferreira vem 
para melhorar a vida de 
toda a população dessa 
região. Peço que todos 
nos ajudem a cuidar e 

preservar esse espaço pú-
blico”, ressaltou Max.

Pai do pequeno Gabriel, 
de 6 anos, João Paulo Pe-
reira acompanhou a sole-
nidade de inauguração da 
praça. “Aqui [no bairro] tem 
muitas crianças e jovens 
que poderão aproveitar a 
praça e o campinho. É uma 
diversão a mais para os 
moradores da região. Ago-
ra as pessoas não vão pre-
cisar se deslocar para ou-
tros bairros para procurar 
opções de lazer”, comentou 
João Paulo, que mora no 
American Park há dez anos.

A dona de casa Maria 
Aparecida também este-
ve na entrega da praça. 
Em poucas palavras, ela 
procurou demostrar o 
que a obra já representa 
para a região. “Essa praça 
foi uma benção para nós; 
maravilhoso. Tudo de 
bom”, sublinhou.

Homenagem
Marcílio Júnior Mendes 

Ferreira, que empresta 
seu nome à praça, era um 
adolescente muito queri-
do pelos seus vizinhos do 
American Park. Lamenta-

velmente, morreu muito 
cedo em um trágico aci-
dente de trânsito, deixan-
do muitos amigos. O pai 
do garoto Marcílio Dias 
Ferreira agradeceu pela 
a homenagem da Prefei-
tura de Aparecida. “Essa 
homenagem representa 
uma grande honra para 
toda família. A prefeitura 
está homenageando um 
jovem que tinha um futu-
ro brilhante, mas que não 
teve tempo para realizar 
seus sonhos. Era um me-
nino simples e cheio de 
vida”, finalizou ele.

a Prefeitura de 
aparecida, 
por meio da 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano (SDU) 
realizou  a 
entrega de 
uma nova 
praça no setor 
american Park
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Educação reorganiza atendimento em período integral
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), reorganizou 
o atendimento pedagógi-
co das escolas de tempo 
integral, baseados nas di-
retrizes da nova Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC). No novo modelo, 
foram adicionadas ativida-
des ampliadoras dentro do 
currículo educacional.

No ensino integral, as 
atividades ampliadoras 
servirão para atender to-
dos os educandos, com 
abordagem diferenciada 
no contraturno das aulas 

de conteúdos regulares. 
Clube de Leitura, Tec-
nologias Digitais, Arte e 
Movimento, Construções 
Matemáticas e Iniciação 
a Pesquisa serão as ações 
desenvolvidas.

O componente de tec-
nologias digitais tem 
como objetivo viabilizar 
a comunicação, o uso das 
mídias e a cultura digital 
e tecnológica, proporcio-
nando aos educandos a 
utilização da tecnologia 
com informações diver-
sificadas. A iniciação a 
pesquisa objetiva traba-
lhar grandes temas com 

métodos científicos – ob-
servação, formulação de 
problemas, levantamento 
de hipóteses, investiga-
ção, análise e conclusão.

As atividades ampliado-
ras começarão desde o iní-
cio do ano letivo, previsto 
para o dia 3 de fevereiro 
nas escolas. Nesta semana 
de planejamento nas insti-
tuições, os professores res-
ponsáveis por desenvolver 
esta prática passarão por 
formações, oferecidas pela 
SME, para atender correta-
mente à proposta. As ati-
vidades terão duração de 
duas horas diárias.
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DToX liFE
o empresário goiano Edimar Cardoso junior 

lançou neste ano a marca Dtox Life, com sucos 
funcionais, sopas low carb, chás, água de coco 

e shots matinais. a marca tem uma linha de 
13 sucos 100% naturais, isentos de adoçantes, 

açúcares refinados e conservantes. os shots 
e sucos são prensados a frio. Essa tecnologia 

permite a extração do suco das frutas e 
vegetais mantendo todas as propriedades 

nutricionais. a Dtox Life atende quem está em 
busca de uma alimentação saudável e quer 

praticidade. os clientes podem fazer pedidos 
através do Whatsapp e receber os produtos 

em casa. Todo o cardápio está disponível no @
dtoxlifetogo.

TUDo BlUE
o cantor e compositor goiano Pedro Scalon se 
apresenta no sábado (08/02), a partir 20h, no 
Estação T-10 Gastrobar, para lançar seu novo 

videoclipe da canção ‘Tudo Blue’. neste show, 
além do lançamento do novo clipe, Pedro 

também apresentará canções do seu último 
álbum ‘Translúcido’, que é o segundo trabalho 

oficial de sua carreira. A música intitulada “Tudo 
Blue” foi lançada em novembro do ano passado 

em todas as plataformas digitais, como YouTube, 
Spotfy, Dezzer, instagram, Facebook entre outras.

cliENTEs ViP’s
após receber mais de 260 compradores ViPs na 

primeira ação realizada em duas lojas de Goiânia 
no dia 19 de janeiro, a novo Mundo, varejista 

líder na região Centro-norte do país, prestigiará 
mais uma vez seus clientes ViPs. no dia 02 de 

fevereiro, a partir das 9 horas, os clientes serão 
recebidos nas lojas participantes de Goiânia, 

aparecida de Goiânia, Senador Canedo, anápolis, 
Goianira, Uruaçu, Caldas novas, rio Verde e 

itumbiara com coquetel e crédito já aprovado 
para aproveitar produtos com descontos de até 

70%. ao todo, 25 lojas da rede localizadas em 
Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Maranhão, 

Pará, Mato Grosso, amazonas e roraima 
participarão da ação simultaneamente.

Polo GasTroNômico
além dos já conhecidos núcleos gastronômicos 

de Goiânia, o Órion Business & Health Complex, 
no Setor Marista, se apresenta como mais um 

ponto do roteiro na capital. a variedade de 
restaurantes inclui o Grá Rooftop, pelas mãos 
do chef ian Baiocchi que propõe uma culinária 

inspirada nos bistrôs franceses. Para quem gosta 
de carnes e cortes especiais, o restaurante 
Bienna é referência. além da gastronomia 

refinada, restaurantes mais populares como 
daHora, Murano e Subway também estão no polo 

gastronômico do complexo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Clipe - Em parceria com o Kondzilla, a cantora Maristela Muller esteve em São Paulo para gravar o videoclipe da 
sua nova música ‘Por Cima’. o clipe que traz muita sensualidade será lançado também no canal do YouTube do 
Kondzilla que possui atualmente mais de 55 milhões de inscritos.

Primeira vez - o sertanejo Vittor Hugo canta nesta sexta-feira 
(31) pela primeira vez na Happy Hour do Lozandes Shopping, 
a partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de 
compras e com entrada gratuita. o cantor e compositor está 
com carreira solo há dois anos e trabalhando a música Sem 
Máscaras. Entre os projetos para este ano, o primeiro será a 
gravação de um DVD, no próximo mês.

2 3

4

Embaixadoras - Marina Moreira embaixadora do 
Gin Beefeater e isa oliveira embaixadora do Whisky 
Chivas estiveram em Goiânia na útlima semana, para 
o evento Dose certa.
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Inauguração - a designer da Lube, Lurian Beatriz 
prestigiou, na última semana, a inauguração da nova loja 
de calçados na Pri Gonçalves.
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Número de mortes pelas chuvas 
chega a 55 em Minas Gerais

O número de mortes 
por causa das chu-
vas em Minas Ge-

rais subiu para 55, confor-
me atualização da Defesa 
Civil estadual divulgada 
no início da noite desta 
quarta-feira (29). Até o 
balanço de meio do dia, 
eram 53 óbitos. As mortes 
ocorreram em 19 cidades, 
a maioria na capital, Belo 
Horizonte (13).

A maior parte das 
mortes (42) foi causada 
por soterramentos, des-
lizamentos e desaba-
mentos. Nove pessoas 
foram arrastadas pelas 
águas e quatro morre-
ram por afogamento. Um 
homem está desapare-
cido na cidade de Con-
selheiro Lafaiete. Há 65 
pessoas feridas.

Até o momento, 
53.309 pessoas foram 
afetadas pelos estragos. 
O número de desalo-
jados totalizou 44.929 
e o de desabrigados, 
8.529. São consideradas 
desalojadas as pessoas 

que tiveram de deixar 
suas casas e se abrigar 
na casa de parentes e 
amigos ou buscar outras 
opções temporárias. Já os 
desabrigados são aqueles 
que estão acomodados 
provisoriamente em lo-
cais públicos improvisa-
dos – na maioria dos ca-
sos, em escolas ou igrejas.

Em todo o estado, 137 
cidades tiveram a situa-
ção de emergência de-
cretada. Ontem o número 
era de 121. Cinco municí-
pios estão em estado de 
calamidade pública: Ori-
zânia, Ibirité, Catas Altas, 
Taparuba e Muriaé.

Em Belo Horizonte, as 
chuvas bateram o recorde 
de maior temporal da his-
tória da capital. Na noite 
de ontem (28), em três 
horas, o volume de água 
chegou a 183mm.

A onda de temporais 
teve início na semana 
passada e vem castigan-
do principalmente a re-
gião metropolitana e a 
região leste do estado.

Medidas
Em entrevista coletiva, 

o governado Romeu Zema 
anunciou novas medidas 
de resposta aos danos cau-
sados pela chuva, como o 
adiantamento de parcelas 
de repasses financeiros de-
vidos a municípios. Zema 
acrescentou que o governo 
federal poderá disponibili-
zar recursos adicionais aos 
municípios atingidos.

O Banco do Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
lançou uma linha de fi-
nanciamento de capital 
de giro para atender 
pequenos e micro em-
presários. O programa 
disponibilizará recursos 
com taxas de 0,83% ao 
mês e prazo de quitação 
de até 48 meses.

Equipes da Defesa Civil 
de São Paulo chegaram a 

Minas Gerais para auxi-
liar no apoio às vítimas e 
combate aos efeitos dos 
temporais. Técnicos, en-
genheiros e geólogos do 
estado vizinho atuarão 
nos atendimentos na par-
te técnica e burocrática, 
ajudando municípios em 
estado de emergência.

A prefeitura de Belo 
Horizonte informou que 
irá dobrar o efetivo de 

trabalhadores atuando 
no combate aos efeitos 
das chuvas. A prioridade, 
conforme a administra-
ção municipal, é a lim-
peza da capital diante 
da lama provocada pe-
los temporais. Parques e 
equipamentos culturais 
municipais, como o Jar-
dim Zoológico e o Jardim 
Botânico, ficarão fecha-
dos até domingo (2).

Desalojados são mais de 44 mil 
e desabrigados passam de 8 mil
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Atriz Regina Duarte aceita convite 
para ser secretária de Cultura
A atriz Regina Duarte, de 
72 anos, será a nova secre-
tária especial de Cultura 
do governo federal. Após 
se reunir com o presiden-
te Jair Bolsonaro no Palá-
cio do Planalto, na tarde 
desta quarta-feira (29), ela 
confirmou a jornalistas ter 
aceitado o convite para o 
cargo, que integra o Minis-
tério do Turismo.

“Sim [aceitei], só que 
agora vão ocorrer os procla-
mas [trâmites formais] an-
tes do casamento”, afirmou 
ao deixar a sede do Executi-
vo federal, sem dizer a data 
em que deverá ser nomea-
da. Ela estava acompanha-
da da reverenda Jane Silva, 
que foi nomeada secretária 
especial adjunta de Cultura.  

O presidente Jair Bolso-
naro também confirmou o 
“sim” de Regina, sem dar 
prazo para que ela assuma 
as funções. “Está tudo cer-
to, está caminhando, ela 
está acertando as ques-
tões pessoais dela. Não 
tem prazo”, afirmou ao che-
gar ao Palácio do Alvorada, 
residência oficial, depois 
do encontro com a atriz. 

Regina Duarte foi con-
vidada pelo presidente 
para assumir o cargo de 
secretária especial da Cul-
tura após a exoneração do 
dramaturgo Roberto Alvim, 
no último dia 17 de janei-
ro. Na semana passada, ela 
veio a Brasília conhecer a 
estrutura da pasta e voltou 
esta semana para definir 

com o presidente se assu-
miria mesmo o cargo.

Na terça-feria (28), Bol-
sonaro afirmou que Regina 
Duarte terá liberdade para 
montar sua equipe. “Para 

mim seria excepcional, para 
ela, ela tem a oportunidade 
de mostrar realmente como 
é fazer cultura no Brasil. Ela 
tem experiência em tudo 
que vai fazer. Precisa de 

gente com gestão ao seu 
lado, tem cargo para isso, 
vai poder trocar quem ela 
quiser lá sem problema ne-
nhum. Então tem tudo para 
dar certo a Regina Duarte”, 

disse Bolsonaro. 
Regina Duarte nasceu no 

dia 5 de fevereiro de 1947. 
Com 55 anos de carreira, é 
uma das atrizes mais famo-
sas do país, com dezenas 
de novelas no currículo. Os 
seus papéis mais marcan-
tes foram em folhetins 
como Selva de Pedra, Ir-
mãos Coragem, Vale Tudo, 
Roque Santeiro, Rainha 
da Sucata e Malu Mulher, 
além da personagem He-
lena em três obras do au-
tor Manoel Carlos (História 
de Amor, Por Amor e Pági-
nas da Vida). Para assumir 
o cargo de secretária es-
pecial, a atriz terá que sus-
pender seu contrato com a 
TV Globo, segundo infor-
mou a própria emissora.
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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
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 

uno WaY  1 .0 BranCo 
2014 CoMPLETo 4 Por-
TaS ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCa E FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

sistema de consórcio 
-  Ônix 2015    - Entrada + 
Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. 
Whatsapp : (062) 99128-6147

Jac t6 VErMELHa 2014 Garan-
Tia DE FÁBriCa ÚniCo Dono 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

gol g6 4 PorTaS BranCo 2014 
C/ ar+DH ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCaS E FinanCio WHaT-
SaPP:(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 
compromisso pelo Whatsapp. 
Mais informações : Tell/What : 
(062) 98550-9156. Consultora 
de Vendas: 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.
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pré-olímpico

Brasil derrota Bolívia e 
avança a quadrangular final

A seleção brasileira 
sub-23 derrotou a 
Bolívia por 5 a 3 na 

noite de ontem (28) e as-
segurou classificação, com 
uma rodada de antecedên-
cia, para o quadrangular 
final do Torneio Pré-Olím-
pico Sul-Americano, na ci-
dade de Armênia (Colôm-
bia). Invicto, o Brasil, atual 
campeão olímpico, segue 
na liderança do Grupo B, 
com nove pontos, seis a 
mais que o próximo ad-
versário, o Paraguai, que 
ocupa a terceira posição 
na chave. Já a Bolívia está 
em último lugar no gru-
po, sem chances de avan-
çar de fase.

Hoje (30), os brasileiros, 
comandados pelo técnico 
André Jardine,  cumprem 
tabela contra os para-

guaios, que ainda lutam 
pela classificação. A última 
partida da quinta rodada 
será no estádio Centená-
rio da Armênia, às 22h30 
(horário de Brasília). Ape-
nas os dois primeiros co-
locados em cada  chave 
avançam ao quadrangular, 
última fase do torneio.

Quem também assegu-
rou vaga antecipada para 
o quandragular final foi 
a Argentina, após ganhar 
do Equador por 1 a 0 da 
última segunda-feira (27). 
O Equador é o lanterna 
do grupo A, sem ponto al-
gum. Os hermanos lideram 
a chave com nove pontos, 
três a mais que a Colôm-
bia, segunda colocada. 
Também com três pontos, 
está o Chile, em terceiro 
lugar. Hoje (29) à noite, 

colombianos e chilenos 
duelam pela classificação 
a partir das 20h, no está-
dio Centenário.

A última fase do Pré-
-Olímpico Sul America-
no será disputada nos 
dia 3, 6 e 9 de fevereiro, 
na cidade de Bucara-
manga (Colômbia).

Brasil 5 X 3 Bolívia
Mal começou a partida 

e logo aos dois minutos 
Paulinho avançou pela 
esquerda e cruzou bonito 
para Antony abrir o placar 
no estádio Centenário. Aos 
15 minutos, Reinier, de cal-
canhar, deu o passe para 
Matheus Cunha, impedido, 

fazer mais um, na saída do 
goleiro. Apesar da posição 
irregular – não há consulta 
de Árbitro de Vídeo (VAR) 
no Pré-Olímpico - o juiz va-
lidou o gol. Quatro minu-
tos depois, a Bolívia dimi-
nuiu o placar com gol de 
Àbrego. E aos 38 minutos, 
o Brasil chegou ao terceiro 

gol, com Guga que contou 
com assitência de Matheus 
Henrique. O Brasil já ven-
cia por 3 a 1.

No segundo tempo, aos 
15 minutos, Antony dis-
parou pela direita e tocou 
na entrada da área para 
Reinier fazer o quarto gol 
do Brasil, com um chute 
cruzado.  A partir daí, as 
falhas de atenção da de-
fesa brasileira facilitaram 
a vida dos bolivianos. Eles 
diminuíram o placar aos 
25 minutos, com Ábregom 
- o segundo gol dele no 
jogo -  e aos 33 minutos, 
com Reyes. O placar anota-
va 4 a 3 para o Brasil.  Em 
busca do empate, a Bolívia 
foi com tudo para o ata-
que,  mas a noite era mes-
mo verde e amarela: aos 
49 minutos, Pepê recebeu 
de Caio Henrique e sacra-
mentou a vitória dos brasi-
leiros por 5 a 3, e também 
a classificação para a fase 
final do Pré-Olímpico.

Líder do Grupo B, seleção faz 5 a 3 
e garante classificação antecipada
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