
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Goiânia - Go  |  nº 694
sexta-feira, 31 DE janEiro DE 2020

www.diariocentral.com.brwww.diariocentral.com.br

Oc
ta

cil
io

 Q
ue

iro
z

política | 3

Di
vu

lg
aç

ão

entretenimento | 6

cidades | 4

cultura

goiânia

Almoço de sexta 
no Shopping Cerrado 

terá samba e choro 
ao som de piano

Prefeitura amplia turno 
da operação tapa-buracos

Menu 
Musical

ReconstRução 
de 630 kM

cidades | 4

siate

Samu de Senador Canedo, vidas levas a sério! 

Resgate aeRoMedico

www.diariocentral.com.brwww.diariocentral.com.br

JÚ
LI

A 
RO

RI
Z

entretenimento| 6

músicas

Cejane Verdejo 
interpreta as 
divas do rock, 
do pop e da 
MPB

show

qualidade de vida 

união 
de foRças

Ronaldo Caiado e 
Gustavo Mendanha 
discutem parcerias 
em prol de Aparecida 
de Goiânia



sexta-feira, 31 DE janEiro DE 20202 política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Di
vu

lg
aç

ão

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

Governo zera crimes do “novo cangaço” no interior, e promete priorizar saúde em 2020

paRlamEntaR

Em artigo  Glaustin demonstra 
otimismo com reforma tributária

Apesar das dificuldades e das catástrofes, como as de Brumadi-
nho (MG), o incêndio no CT do Flamengo no Rio, que matou dez 
jovens da categoria de base do clube e o acidente que vitimou 
o jornalista Ricardo Boechat, e ainda a marca histórica dos 13,5 
milhões de desempregados, que se arrasta já faz algum tempo, 
o 2019 teve também fatos positivos, não muitos, na verdade.
No plano federal, foram 12 meses sem nenhuma notícia so-
bre corrupção envolvendo autoridades do governo.
Em Goiás foram 12 meses sem notícia da ocorrência de ex-
plosões de caixas e agências bancárias, comandadas por pro-
fissionais, levando o terror às populações de pequenas cida-
des do interior. Esses crimes receberam o apelido de “novo 
cangaço”, pelas semelhanças com aqueles praticados por 
Lampião e sua turma, na região Nordeste, na década de 1930.
Na campanha de 2018, o governador Ronaldo Caiado en-
fatizou compromissos de ações e prioridades durante o 
mandato, caso fosse eleito, às áreas mais críticas em Goiás: 
a segurança pública e a saúde.
Em relação à primeira, houve avanços significativos com a que-
da nos índices da violência, enquanto que na saúde, o governo 

promete fazer de 2020 o “ano da saúde”, priorizando o interior.
No primeiro ano do mandato, embora tendo que administrar 
e equacionar a difícil situação fiscal encontrada, Caiado ainda 
conseguiu priorizar a segurança pública. É voz geral que hou-
ve melhoras com quedas nos índices da violência, embora 

ainda haja muito a ser feito. Pelo menos, já voltou uma maior 
sensação de segurança, por parte da população.
Nesse segundo ano de governo promete, acertadamente, o 
governo promete priorizar investimentos na saúde, principal-
mente no interior, onde clamor e o sofrimento da população 
parecem que não foram levados em conta, por governos in-
sensíveis no passado.
O compromisso do governador Ronaldo Caiado feito na cam-
panha, de implantar 17 policlínicas distribuídas nas regiões 
do Estado já começa o ano recebendo a destinação de recur-
sos para a implantação das unidades.
A inauguração da primeira policlínica será em fevereiro, na 
cidade de Posse, região Nordeste do Estado, a 500 quilôme-
tros de Goiânia. Outras deverão ser entregues em breve.
Médico conceituado no País, Dr. Ronaldo Caiado promete mu-
dar radicalmente o atendimento na saúde, com as melhorias 
que advirão com a implantação das policlínicas.
Com os sinais de perspectivas de melhora na situação fiscal 
do Estado, esse novo ano pode chegar a dezembro oferecen-
do bons serviços de saúde à população.

o Congresso Nacio-
nal retorna às ati-
vidades na próxi-

ma semana determinado 
a finalmente aprovar uma 
reforma tributária. Essa é 
a expectativa do depu-
tado federal Glaustin da 
Fokus (PSC-GO), mem-
bro titular da comissão 
especial que avaliou a 
proposta na Câmara em 
2019. Em artigo publica-

do no jornal O Popular 
nesta quinta-feira (30), o 
parlamentar expressou 
confiança na aprovação 
da matéria no plenário 
da Casa ainda no primei-
ro semestre.

“Temos um dos modelos 
tributários mais comple-
xos do mundo, tão confuso 
quanto obsoleto, traçado 
em linhas gerais na década 
de 1960. Entra governo, sai 

governo, e o debate parece 
interminável em torno de 
qual caminho tomar para 
melhorar o ambiente de 
negócios”, destacou Glaus-
tin. “Estamos diante de um 
desafio histórico, cujos 
resultados certamente se-

rão recompensadores, seja 
para destravar a economia 
brasileira ou para gerar 
mais justiça social.”

O deputado definiu a 
necessidade de uma re-
forma tributária como “um 
raro e urgente consenso 

no Brasil”, algo que ultra-
passa diferenças ideoló-
gicas. Mesmo assim, nas 
palavras dele, a revisão 
legislativa “não caminhou 
no ritmo esperado” no ano 
passado, ao esbarrar em 
divergências de projetos 

concorrentes na Câmara e 
no Senado. “Mas agora a 
questão passou à frente na 
fila de prioridades e já mo-
biliza cada vez mais par-
lamentares, comprometi-
dos em aprovar um texto 
ainda neste semestre, em 
consonância com o Mi-
nistério da Economia.”

A reformulação do sis-
tema tributário brasileiro 
ganhou força em 2020 
também nos discursos do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Na quarta-feira 
(29), o parlamentar esti-
pulou abril como mês de 
aprovação da matéria. Já 
na próxima semana, depu-
tados e senadores devem 
instalar uma comissão 
mista para unificar a pro-
posta e acolher sugestões 
do governo federal.

Membro titular da comissão especial 
que avaliou a proposta na Câmara em 
2019, deputado federal acredita na 
união de esforços entre governo federal 
e Congresso Nacional para simplificar 
o sistema ainda neste semestre
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união de forças

Caiado e Gustavo discutem parcerias 
em prol de Aparecida de Goiânia

numa demonstração 
de seu perfil mu-
nicipalista, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
abriu as portas do Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira 
na tarde desta quinta-
-feira (30/1) para uma 
reunião com o prefeito 
de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo Mendanha. 
Ambos acompanhados 
de secretários e assesso-
res, o encontro abordou 
parcerias que podem ser 
firmadas entre Estado e 
município, com foco no 
cidadão. “Quero que me 
tenha como aliado para 
nós melhorarmos a qua-
lidade de vida do povo”, 
manifestou o governador. 

Caiado disse que as 
demandas municipais 
são reivindicações justas 
e, enquanto governador, 
luta para atendê-las o 
quanto for possível. “Elas 
terão total esforço da 
nossa parte, a exemplo 
do nosso empenho em 
resolver o problema de 
água e esgoto da cida-
de”, salientou, referindo-
-se à ordem de serviço 
que assinará ainda nesta 
quinta-feira, em visita a 
Aparecida de Goiânia. O 

termo autoriza a constru-
ção dos Linhões Central e 
Sul. Quando concluídos, 
vão abastecer diversos 
bairros de Aparecida de 
Goiânia com água tratada 
do Sistema Mauro Borges. 

Gustavo Mendanha re-
conheceu que as obras de 
saneamento representam 
uma “solução definitiva 
para a água e esgoto” do 
município. E disse estar 
feliz com essa aproxima-
ção entre o governo es-
tadual e a prefeitura, que 
devem gerar políticas 
públicas para os apareci-
denses. “Quero agradecer 
o carinho e o respeito 
que o governador e toda 
sua equipe têm conosco. 
Tenho certeza que vamos 
avançar muito com essa 
parceria”, reforçou.

O prefeito apresentou 
demandas das mais varia-
das áreas, passando por 
segurança pública, espor-
te, educação e infraestru-
tura. Na saúde, por exem-
plo, propôs que o Estado 
firme um convênio para 
colocar o Hospital Mu-
nicipal em pleno funcio-
namento. Hoje, somente 
uma parte dele é utiliza-
da. “Queremos colocar o 

hospital para atender em 
sua totalidade, podendo 
receber pacientes de ou-
tros municípios que estão 
próximos a Aparecida”, 
disse. Também demons-
trou interesse em que a 
cidade receba uma Poli-
clínica, projeto do gover-
no de Caiado. 

Na área da educação, 
Mendanha pediu priori-
dade na reforma de es-
colas construídas com 
alvenaria e placas. Em 
resposta, o governador 
afirmou que a busca por 
soluções para tal deman-
da já vem sendo dialoga-
da com a secretária de 
Educação, Fátima Gavioli. 
“Queremos acabar com 
essas salas de aula de 
placas”, garantiu Caia-
do, lamentando a forma 
como o Estado foi ad-
ministrado nos últimos 

anos e a situação das 
escolas estaduais. 

A reunião passou, ain-
da, pela área da tecnolo-
gia, onde o prefeito su-
geriu uma parceria com 
a Polícia Civil para utili-
zação do banco de dados 
dentro de um data center 
do município. Quanto às 
demandas da habitação, 
o governador lembrou 
os esforços empenhados 
para regularizar e escri-
turar todas as áreas de 
Aparecida de Goiânia, es-
tendendo a ação também 
para o restante do Estado. 

Vice-governador, Lin-
coln Tejota afirmou que 
Aparecida de Goiânia tem 
mudado seu perfil diante 
da atual gestão, e que al-
gumas ações servem de 
inspiração. E elogiou a 
iniciativa desse diálogo 
entre Estado e municí-

pio. “A determinação de 
Caiado é buscar solu-
ções permanentes para 
problemas históricos”, 
observou Tejota, apon-
tando que a soma de 
forças vai render bons 
frutos para os goianos. 

Acompanharam o go-
vernador na reunião o 
deputado estadual Karlos 
Cabral; os secretários de 
Estado Marcos Silva (Co-
municação), Fátima Ga-
violi (Educação), Rafael 
Rahif (Esporte e Lazer) e 
Fábio Cammarota (Ge-
ral da Governadoria); os 
presidentes Eurípedes do 
Carmo (Agehab), Marcos 
Cabral (Codego) e Ricar-
do Soavinski (Saneago); 
além dos subsecretários 
Geraldo Scarpellini (Se-
gurança Pública), Márcio 
César Pereira (Desen-
volvimento Econômico 

e Inovação) e Luciana 
Vieira (Saúde).  

Junto ao prefeito de 
Aparecida de Goiânia, 
estiveram presentes a 
primeira-dama e secretá-
ria de Assistência Social 
de Aparecida de Goiânia, 
Mayara Mendanha e o 
vice-prefeito Veter Mar-
tins; os secretários do 
município Ricardo Teixei-
ra (Articulação Política), 
Fábio Passáglia (Casa Ci-
vil), André Rosa (Fazenda), 
Alessandro Magalhães 
(Saúde), Cleomar Ro-
cha (Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação), Valéria 
Pettersen (Educação e 
Cultura), Max Menezes 
(Desenvolvimento Urba-
no), Ozéias Laurentino 
(Comunicação), Einstein 
Paniago (Projetos e Re-
cursos) e Johnathan Me-
deiros (Governo). 

Governador destaca que união de 
forças do Estado e do município 
é uma maneira de promover 
qualidade de vida ao povo goiano
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goiânia

Prefeitura amplia turno 
da operação tapa-buracos

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos (Sein-
fra), inicia nesta quinta-
-feira (30/1) o segundo 
turno da operação tapa-
-buracos. Serão mais oito 
equipes trabalhando das 
16h às 22h para atender 
às demandas em todas 
as regiões de Goiânia. 
Os serviços podem ser 
solicitados por meio dos 
canais de atendimento 
da secretaria.

Com o turno atual, as 
equipes chegam a tapar 
mais de 730 buracos por 
dia em 15 bairros, uti-
lizando 15 caminhões 
com oito toneladas de 
massa asfáltica em cada 
um. Com o segundo tur-
no a expectativa é do-

brar o atendimento.
Neste primeiro dia 

do segundo noturno, 
as equipes estarão tra-
balhando nos setores 
Novo Mundo, Universi-
tário, São Judas Tadeu, 
Jardim Pompéia, Jardim 
América, Sol Nascente, 
Cidade Jardim e Nova 
Esperança.

Estatística
No ano passado, ape-

sar da irregularidade no 
fornecimento de massa 

asfáltica, foram reali-
zadas mais de 4,2 mil 
operações, o que garan-
tiu que todos os bairros 
fossem atendidos mais 
de uma vez por mês. 
192.739 buracos fo-
ram tapados e mais de 
44.208,85 m² de cortes 
no asfalto, recuperados. 
Para a execução dos dois 
serviços foram consumi-
das 18.424,17 tonela-
das da CBUQ, (Concreto 
Betuminoso Usinado à 
Quente), revestimento 

asfáltico recomendado 
para vias públicas e in-
vestido um valor esti-
mado em R$ 7.800.00,00 
somente em massa as-
fáltica. *

Reconstrução 
de 630 km

A Prefeitura estima 
iniciar ainda nesse se-
mestre a reconstrução de 
630 km da pavimentação 
asfáltica, o equivalente a 
7.412.758,73 m² de ruas, 

avenidas e trechos de 
vias em 110 bairros loca-
lizados em todas as regi-
ões da cidade.

O processo licitató-
rio está em fase de jul-
gamento dos recursos 
apresentados pelas em-
presas participantes e de 
acordo com o secretário 
de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, Dolzonan 
da Cunha Mattos, tão 
logo sejam definidas as 
empresas responsáveis, 
será assinada as ordens 

de serviços para que 
o início dos trabalhos. 
“Estamos aguardando a 
finalização da concor-
rência pública para que 
as empresas comecem 
logo a trabalhar, porque 
muito da pavimentação 
asfáltica da nossa capital 
já não suporta mais os 
remendos com operação 
tapa-buracos e com isso 
teremos uma nova malha 
viária, com muito mais 
segurança para os usuá-
rios”, explica.

neste primeiro 
dia do segundo 
turno serão 
atendidos os 
bairros setores 
novo Mundo, 
Universitário, 
São judas Tadeu, 
jardim Pompéia, 
jardim américa, 
Sol nascente, 
Cidade jardim e 
nova Esperança
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Resgate aeRomedico  

Samu Senador Canedo, vidas levas a sério! 
A Direção do SAMU de Se-
nador Canedo Enfermeiro 
Pedro Palácios e o médi-
co Dr. Eugênio estiveram 
reunidos na tarde de hoje 
com o Sub Comandante 
Cel Borges e o TC Cel Al-
berto discutido sobre me-
lhorias na qualidade dos 
Resgates feitos não só 
em Senador Canedo mas 
como também em todos 
municípios goianos. 

Além dos represen-

tantes de Senador Cane-
do, estiveram presentes 
também representantes 
do SAMU das cidades de 
Anápolis, Aparecida de 
Goiânia e Goiânia. E tam-
bém representantes da 
equipe do SIATE. 

Aproveitando a opor-
tunidade a direção do 
serviço fez o pedido de 
auxílio quanto a possí-
veis doações das Motos 
Resgate usadas pela 

equipe do GARRA, ten-
do em vista que serão 
trocadas pelos próximos 
dias. Na ocasião o Sub 
Comandante se propôs 
e por em discussão com 
o Comandante Geral e 
sinalizou uma possível 
resposta positiva. 

Isso mostra o compro-
misso da NOVA SAÚDE e a 
Prefeitura Municipal com 
os atendimentos de emer-
gência do nosso município.
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Gabriella Braga Andreia Rezende Paula Lopes Carol, Nauana, Luci, Adrielly, 
  Larissa e Sol

2 3 4

Angelica Souza Layane Mota e Evanilda Amanda, Sol e Wendel Gilcimara e Rafael

Marineusa Duarte Equipe Afiatto Analine Mendes Luciana Odorata

Janne Pacheco Fabiola Resende Flavia e Eliane Bruna Santos

EsPEcial EQUiPE TRÍcia BaRRETo

casacoR 2020 - Os profissionais e as 
empresas participantes da CASACOR GOIÁS 
2020 serão apresentadas as diretrizes da 
mostra em uma reunião técnica na próxima 
terça-feira, dia 4 de fevereiro, no Cinemark do 
Flamboyant Shopping Center. A abertura se 
dará com um café da manhã às 9h30, seguida 
da apresentação formal dos arquitetos, 
decoradores, designers paisagistas e empresas 
parceiras a partir das 10h30 até o encerramento, 
previsto para o meio-dia. A próxima edição da 
maior mostra de arquitetura, design, decoração 
e paisagismo das Américas vai acontecer 
entre os dias 7 de maio e 17 de junho de 2020 
na antiga loja da TendTudo, no Flamboyant 
Shopping Center. Nesta edição, o tema é “Casa 
Original”, conceito que, por meio da criatividade 

e do retorno às origens, busca na terra, na 
ancestralidade e na simplicidade, encontrar um 
equilíbrio entre o passado e o futuro. O desafio 
dos profissionais será, portanto, o de fazer com 
que a casa seja um refúgio, um local para expor 
suas raízes e valorizar suas histórias.

iDEoloGia 62 - Nesta sexta-feira (31 de 
janeiro) a casa noturna Ideologia 62 está 
prometendo reunir um público bacana para 
o revival do lendário Pulse Club. Os amigos 
André Pulse, Yuri Fernandes, Nano Pádua, 
Guilherme Roriz, Rafael Roriz e Thiago Borges 
se uniram para trazer o ‘PULSE 4 GUESTS’, 
uma noite que manterá fielmente conceito 
musical da época, com grandes atrações do 
hip hop e da música eletrônica.

DEscoNTo - No Passeio das Águas 
Shopping suas compras valem desconto 
no ingresso do Festival BBQ Mix, o maior 
churrasco do mundo. Isso porque, até dia 10 
de fevereiro, a cada R$ 150 em compras no 
empreendimento o consumidor, que trocar 
os cupons fiscais na loja oficial do evento, 
localizada próxima à Zara, ganha um voucher 
de desconto de 50% para uma entrada das 
áreas Front e BBQ Elo. Por exemplo, no 
ingresso BBQ Elo Feminino que custa R$ 
300 o cliente pagará R$ 150, ou seja, uma 
excelente oportunidade. São limitados até 
quatro ingressos por CPF.

DiVERsiDaDE - A Arcos Dorados, maior 
franquia independente do McDonald’s no 

mundo, lança uma campanha em parceria 
com a Faber-Castell com o conceito 
“Brincar junto é aprender a respeitar as 
diferenças”. A campanha digital reforça 
a importância da discussão em torno da 
representatividade, mostrando como a 
maneira inclusiva com que as crianças 
se relacionam pode ser inspiração para 
todos. A rede   promoverá uma ação em 
todos os seus restaurantes do país no 
próximo dia 5 de fevereiro. Os pais ou 
responsáveis que adquirirem o McLanche 
Feliz nesta data receberão, além do 
brinquedo do mês, uma caixa de giz 
de cera Caras & Cores. Os restaurantes 
também terão lâminas de colorir 
especiais para as atividades infantis.

5 6 7 8

9 10 11 12
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menu musical

Almoço de sexta no Shopping Cerrado 
terá samba e choro ao som de piano

n esta sexta-feira 
(31), o almoço 
no Shopping Cer-

rado será marcado por 
uma apresentação es-
pecial. O público pode-
rá conferir músicas de 
grandes nomes do sam-
ba e do choro ao som do 
piano de Kaio Victor. O 
músico se apresentará 
a partir do meio-dia, na 
praça de alimentação 
do centro de compras, 
com entrada franca.

Pixinguinha, Adoniran 
Barbosa e Ernesto Naza-
reth são alguns dos no-
mes que integram o se-
tlist de Kaio Victor, que 
já contabiliza 10 anos de 
carreira. Além do piano, 
ele também toca saxo-
fone, flauta transversal, 
clarineta, bateria, harpa, 
teclado, violão e violino 
e ainda canta.

A apresentação faz 
parte do projeto “Menu 
Musical”, que agora 
acontece em parceria 
com a Cultura Musical 
e seus professores. A 
escola tem uma uni-
dade no piso térreo do 
shopping, onde oferece 

aulas de canto, musica-
lização infantil, DJ e di-
ferentes instrumentos, 
com horários flexíveis e 
pagamento pelo tempo 
de estudo.

O Shopping Cerrado 
oferece estacionamen-
to gratuito e fica na 
Avenida Anhanguera nº 
10.790, no Setor Aerovi-
ário, em Goiânia.

O grupo do 
Shopping 
Cerrado

O Shopping Cerrado 
faz parte da CCP (Cyre-
la Commercial Proper-
ties S.A.), que é uma das 
principais empresas de 
desenvolvimento, aqui-
sição, locação, venda e 
administração de imó-
veis comerciais do Brasil. 
Atualmente, tem em seu 
portfólio de shoppings 
oito empreendimentos 
no país, localizados nos 
estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Goiás.

Somados, abrigam 
mais de 1,5 mil varejis-
tas em ABL (Área Bruta 

Locável) total superior 
a 289 mil m², dados que 
colocam a CCP entre as 
maiores administra-
doras de shoppings do 
Brasil. Desenvolvidos 
dentro dos mais avan-
çados padrões constru-
tivos, esses empreen-
dimentos se destacam 
pela arquitetura mo-
derna e funcional, lo-
calização privilegiada, 
potencial de retorno e 
permanentes práticas 
de sustentabilidade re-
lacionadas à segurança, 
saúde e meio ambiente.

apresentação será comandada 
pelo músico Kaio Victor e 
reunirá canções de Pixinguinha, 
adoniran Barbosa e outros nomes
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Cejane Verdejo 
interpreta as divas do 
rock, do pop e da MPB
O Lowbrow Lab Arte & Bo-
teco recebe, sábado (1º/2), 
a cantora Cejane Verdejo 
e banda, a partir das 23 
horas. Cantora e compo-
sitora, Cejane é um misto 
de talentos e dona de uma 
belíssima e vigorosa voz. 
Ela é acompanhada por 
Ronald Martins (guitarra), 
Leo Oliveira (baixo), Luiz 
Medeiros (teclados) e Má-

rio Layunta (bateria).
“É um show especial 

com músicas consagradas 
na voz de mulheres, sejam 
elas intérpretes ou compo-
sitoras”, conta Cejane. Ala-
nis Morissette, Lady Gaga, 
Amy Winehouse, Cássia 
Ellers, Marisa Monte, The 
Chainsmokers, Pink, Janis 
Joplin e The Cranberries 
estão entre as artistas ho-

menageadas.
O Lowbrow abre às 19 

horas, com a exposição 
Reboot, de Filipe Flipera-
ma, totalmente inspirada 
na década de 1980 e seus 
ícones, especialmente 
a pop art. A visitação da 
mostra é gratuita. O Low-
brow está localizado na 
Rua 115 nº 1684, no Se-
tor Sul, em Goiânia.
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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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Rogério Caboclo e Tite acompanham 
premiere de Tudo ou Nada

a Cidade das Artes, 
no Rio de Janeiro, 
recebeu um even-

to especial na noite desta 
quinta-feira (30). Com a 
presença de convidados, 
como o técnico Tite e sua 
comissão, além do pre-
sidente da CBF, Rogério 
Caboclo, o documentário 
“Tudo ou Nada: Seleção 
Brasileira”, produzido pelo 
Amazon Prime Video, foi 
lançado oficialmente.

Para o técnico Tite, re-
lembrar os momentos de 
glória com o time brasi-
leiro foi muito emocio-

nante. Campeão da Copa 
América 2019 no Mara-
canã, o comandante falou 
sobre a importância de 
um olhar diferente para 
uma competição impor-
tante, mostrando outro 
lado de quem fez parte 
da conquista.

- A maior mensagem 
que essa série passa é 
o lado humano, seja do 
atleta, do técnico, da co-
missão. É tudo que está 
nos bastidores. Você vai 
ao jogo, vê o gol, o de-
sempenho, mas não olha 
toda preparação. A sé-

rie mostra o outro lado. 
Mostra que o ídolo tam-
bém tem dor de cabeça, 
tem dias que acorda mal, 
que o técnico por vezes 
não tem a devida paci-

ência e que ele é huma-
no, que tem seus medos. 
Essa identificação com o 
torcedor tem aspecto de 
superação. Espero que 
possa ser passada neste 

documentário.
Superando desafios e 

obstáculos durante a cam-
panha vitoriosa, a Seleção 
Brasileira viveu momentos 
inesquecíveis dentro e fora 

de campo no ano passado. 
Para Tite, será a chance de 
viver novamente aqueles 
dias, agora mostrando ao 
torcedor o que aconteceu 
longe das quatro linhas.

- Tiveram uma série de 
componentes até o título. 
Fica passando um filme na 
minha cabeça de tudo que 
aconteceu e tomara que 
consigam retratar isso. De 
uma coisa tenho certeza: 
ali é verdade, não tem ator, 
não tem apresentação.

“Tudo ou Nada: Seleção 
Brasileira” é uma série do-
cumental dividida em cin-
co episódios que conta a 
história e os bastidores da 
conquista da Copa América 
2019 pela Seleção Brasi-
leira. A temporada com-
pleta chega ao catálogo 
nesta sexta-feira (31), com 
exclusividade para os assi-
nantes Prime Video.

Presidente da CBF e técnico da Seleção 
estiveram na Cidade das artes para 
ver o lançamento do documentário 
sobre a conquista de 2019
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