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Governo de Goiás faz chamamento de municípios para convênios de moradia
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habitação

Governo de Goiás faz chamamento de 
municípios para convênios de moradia

Foi publicado no Diá-
rio Oficial do Estado 
de Goiás, o Chama-

mento Público de Muni-
cípios interessados em 
celebrar convênios com 
o Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
para construção, amplia-
ção ou reforma de mora-
dias e equipamentos co-
munitários. As prefeituras 
devem protocolar seus 
pedidos na Agehab (Rua 
18-A, esquina com Aveni-
da República do Líbano, 
nº 541, Setor Aeroporto, 
Goiânia-Goiás), das 8 às 
18 horas, no período de 
23 de março a 30 de abril. 
O investimento previs-
to do Governo de Goiás 
nos convênios com as 
prefeituras é no valor de 
R$ 55 milhões 840 mil. 

Os recursos são prove-
nientes de três fontes 
distintas: crédito outor-
gado de Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
emendas parlamentares 
e Fundo Protege.

Com relação à cons-
trução de moradias, a 
estimativa da Agehab é 
investir R$ 40 milhões 
para execução de 2 mil 
unidades habitacionais 
por meio desses convê-
nios. Serão aportados R$ 
20 mil por unidade habi-
tacional. De acordo com 

o presidente da Agência, 
Eurípedes do Carmo, a 
prioridade são os muni-
cípios onde o déficit ha-
bitacional é maior entre 
as famílias mais carentes, 
seguindo determinação 
do governador Ronaldo 
Caiado. “Os represen-
tantes das prefeituras 
receberão capacitação 
e acompanhamento dos 
técnicos da Agehab para 
adequação das propostas. 
Nossa meta é alcançar 
um terço dos municípios 
goianos nesse chama-
mento”, destaca Eurípe-

des do Carmo.  
Segundo o presiden-

te da Agehab, o objetivo 
dos chamamentos pú-
blicos é dar publicidade, 
transparência, eficiência, 
igualdade e isonomia aos 
processos de solicitação 
de recursos do Governo 
de Goiás para habitação. 
A Agehab selecionará 
as melhores propostas 
apresentadas e celebra-
rá as parcerias de ma-
neira a atingir o total de 
recursos previstos para 
cada modalidade.

A seleção será median-

te análise de disponibi-
lidade de contrapartida, 
precisão nos projetos, 
orçamentos e memoriais 
apresentados, condições 
física e jurídica da área 
apresentada, relevância 
da proposta em face da 
realidade diagnosticada 
e capacidade profissional 
da proponente.

Equipamentos 
comunitários 
e reforma

Além da construção 
de moradias, o chama-

mento prevê investi-
mento de R$ 9 milhões 
840 mil para construção 
e reforma de equipa-
mentos comunitários. 
O valor médio previsto 
para estes convênios é 
de R$ 120 mil por unida-
de. As prefeituras podem 
apresentar solicitações 
de convênios para cons-
trução, por exemplo, de 
creches, praças, salas 
de velórios, centros co-
munitários e ginásios 
de esportes. Os recursos 
são destinados a equipa-
mentos de uso coletivo.

Com relação à reforma, 
melhoria e ampliação de 
moradias, a previsão é de 
atendimento a 2 mil uni-
dades habitacionais em 
condições insalubres. Mu-
nicípios com menos de 
20 mil habitantes serão 
contemplados com servi-
ços em 20 unidades, no 
mínimo. De 20 a 60 mil 
habitantes, são 50 unida-
des, e os 20 maiores mu-
nicípios do Estado serão 
contemplados conforme 
o tamanho de sua popu-
lação e a disponibilida-
de de contrapartida por 
parte das prefeituras. O 
total de recurso previsto 
é R$ 6 milhões.

Serão aportados 
pelo Estado 
mais de R$ 55,8 
milhões para 
convênios com 
as prefeituras
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Rosi GuimaRãEs

Superintendente pede engajamento da sociedade 
no combate à violência contra a mulher
A superintendente da 
Mulher e da Igualdade 
Racial da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Rosi Guimarães, pediu o 
engajamento da socie-
dade no combate à vio-
lência contra a mulher. 
Ela participou, na manhã 
desta quinta-feira, dia 6, 
do radiojornal O Mundo 
em Sua Casa das rádios 
Brasil Central AM e RBC 

FM. Na oportunidade, 
Rosi falou sobre os pri-
meiros resultados do 
Pacto Goiano pelo Fim 
da Violência contra a Mu-
lher, que foi lançado pelo 
Governo de Goiás em no-
vembro último.

O Mundo em sua Casa 
foi apresentado por Gil 
Bomfim e Augusto César, 
e contou com a participa-
ção da jornalista Mirel-

le Irene. Rosi Guimarães 
solicitou que os goianos 
baixem em seu celular o 
aplicativo Goiás Seguro, 
da Secretaria de Segu-
rança Pública, que inclui 
o serviço Maria da Penha. 
Por meio dele, em caso de 
violência contra a mulher, 
a viatura da Polícia Mili-
tar mais próxima do caso 
é acionada e pode atuar 
com celeridade, explicou. 

“Estamos usando a tecno-
logia a nosso favor”.

A superintendente des-
tacou que, com o lança-
mento do Pacto, foi dado o 
seguinte recado no Estado: 
“em briga de marido e mu-
lher, o Governo de Goiás 
vai meter a algema, e não 
a colher”, disse, fazendo 
uso de um trocadilho. Isso 
em casos de violência con-
tra o sexo feminino. 

Sala Lilás
Também resultado do 

Pacto foi a criação da Sala 
Lilás, dentro do Instituto 
Médico Legal (IML) de Goiâ-
nia. Trata-se de uma sala di-
ferenciada, onde mulheres 
agredidas, assim como jo-
vens e adolescentes vítimas 
de violência sexual, passam 
por um atendimento perso-
nalizado feito por profissio-
nais mulheres. E recebem 

também acolhida, apoio 
psicólogico e incentivo para 
continuarem com os proces-
sos. Até o momento a Sala 
Lilás do IML da capital já 
registrou 89 atendimentos. 
Rosi informou que a próxi-
ma Sala Lilás será instalada 
também no IML de Luziânia, 
que foi recém inaugurado. 
E outras salas semelhantes 
serão criadas nas maiores 
cidades goianas.
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Rio Verde será capital de Goiás

Representante da re-
gião Sudoeste no 
Parlamento goiano, o 

presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira (PSB), 
definiu, durante reunião 
no Palácio das Esmeral-
das nesta quinta-feira, 6, 
com secretários estadu-
ais, membros da Comigo 
e o prefeito de Rio Verde, 
Paulo do Vale, os últimos 
detalhes para a trans-
ferência simbólica da 
capital do Estado para 
o município, durante a 
abertura da 19ª edição 
da Tecnoshow. Como já é 
lei desde o ano passado, 
a cidade será sede dos 
três Poderes anualmen-
te no período do evento.

Durante o encontro, 
também foram anunciadas 
outras novidades para a re-
alização da exposição, que 
já é considerada a maior 
feira de tecnologia rural 
do Brasil em termos de 
comercialização. Uma das 
inovações é a implantação 
do Pavilhão Internacional, 
espaço voltado para negó-

cios e palestras com repre-
sentantes da área do agro-
negócio de diversos países. 
Nesse ano, a Tecnoshow 
vai acontecer entre os dias 
30 de março e 3 de abril. 
Somente em 2019, foram 
movimentados mais de R$ 
3, 4 bilhões em volume de 
negócios, representando 
um aumento de 36% em 
relação à 2018.

De acordo com o chefe 
do Poder Legislativo, a no-
vidade visa apresentar as 
potencialidades da região 
Sudoeste para o mundo 
todo, além de fomentar 
a realização de negócios 
e acordos internacionais 
com lideranças do seg-
mento rural de diversas 
localidades. “A criação do 
pavilhão internacional é 
mais uma grande opor-
tunidade de apresentar-
mos as potêncialidades 
do agronegócio goiano, 
em especial, da região Su-
doeste do Estado para o 
mundo todo. Será um local 
voltado para a comerciali-
zação de produtos, deba-
tes, palestras e encontros 

com representantes de 
diversos países”, destacou 
o presidente Lissauer.

Assim como na edição 
anterior, a programação 
da 19ª edição da Tec-
noshow também conta-
rá com sessão solene da 
Alego e outros eventos 
oficiais dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judi-
ciário, que ficarão instala-
dos em Rio Verde durante 
a realização da feira. De 
autoria do deputado 
Lissauer Vieira, a lei 
que torna o município 
sede da capital do Es-

tado foi sancionada em 
2019 e demonstra a im-
portância da agricultu-
ra goiana para o desen-
volvimento de Goiás. 

“Sabemos do valor do 
agronegócio goiano e de 
sua grande contribuição 
para a economia de Goiás. 
Transformar Rio Verde na 
capital do Estado durante 
a Tecnoshow é uma forma 
de valorizar ainda mais o 
nosso setor produtivo, a 
região Sudoeste e todos 
aqueles que auxiliam dia 
e noite para o desenvol-
vimento de todo o nosso 

Estado”, salientou o presi-
dente Lissauer.

Tecnoshow
A Tecnoshow é orga-

nizada anualmente pela 
Cooperativa Agroindus-
trial dos Produtores Ru-
rais do Sudoeste Goiano 
(Comigo). A diversidade é 
uma das marcas registra-
das do evento. Máquinas 
e equipamentos agrope-
cuários, plots agrícolas, 
animais das mais varia-
das espécies, palestras 
técnicas e econômicas, 
educação ambiental e 

dinâmicas de máquinas 
são alguns dos atrativos.

A feira é realizada no 
Centro Tecnológico Co-
migo (CTC), localizado no 
Anel Viário Paulo Campos, 
km 7, em Rio Verde, Goiás. 
Atualmente, a área conta 
com mais de 130 hecta-
res destinados aos expe-
rimentos agropecuários. 
Em sua última edição, 
no ano passado, a Tec-
noshow contou com 580 
expositores, recebeu mais 
de 118 mil visitantes e 
gerou mais de 8 mil em-
pregos diretos e indiretos.

Lissauer acerta detalhes, durante 
reunião no Palácio, para transferência 
da capital de Goiás para Rio Verde 
durante a exposição Tecnoshow
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Aprovada a criação de novo distrito 
industrial em Santo Antônio do Descoberto
A população de Santo 
Antônio do Descoberto 
aprovou em audiência 
pública nesta quinta-
-feira (6/2), no Fórum 
Municipal, a implemen-
tação de um novo distrito 
industrial no município, 
em área que será desa-
propriada pela prefeitura 
e repassada após decreto 
municipal para o Governo 
de Goiás. A Companhia de 
Desenvolvimento Eco-
nômico de Goiás (Code-
go) será responsável por 
administrar o espaço e 
fornecer a infraestrutura 
para que as indústrias se 
instalem no local.

Com 8,9 milhões de 
metros quadrados (m²) 
no Entorno do Distrito 
Federal, o novo Condomí-
nio de Desenvolvimento 
Econômico (CDE) será 

maior, inclusive, que o 
Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia), que pos-
sui 8,7 milhões de m². A 
expectativa é que 5 mil 
empregos diretos e 9 mil 
indiretos sejam gerados 
com a implantação.

Representando o Go-
verno de Goiás, o presi-
dente da Codego, Marcos 
Cabral, ressaltou que a 
intenção da audiência foi 
debater todos os pontos 
e criar segurança jurídica 
para a implementação.

“As etapas não podem 
ser atropeladas. Temos 
que, dentro de um pro-
cesso transparente, ter a 
legalidade jurídica para 
a implementação do 
polo industrial. Por isso 
a importância dessa au-
diência de hoje. Temos 
recebido muitas solicita-

ções dos prefeitos e o go-
vernador Ronaldo Caiado 
pediu prioridade para 
Santo Antônio do Desco-
berto, onde ele enxergou 
de forma muito sensível 
a carência da população, 
a desigualdade social e 
a falta de oportunidade. 
Nós estamos empenha-
dos em transformar essa 
realidade”, afirmou.

O vice-prefeito de San-
to Antônio do Descoberto, 
Aleandro Caldato, come-
morou o resultado da au-
diência e aproveitou para 
agradecer o empenho do 
Estado. “Estamos viven-
ciando um sonho. Acre-
dito no desenvolvimento 
da nossa cidade e que ela 
se tornará exemplo para 
o Estado de Goiás. Quero 
agradecer ao nosso gover-
nador Ronaldo Caiado por 

ter abraçado o nosso mu-
nicípio. E não poderia dei-
xar de agradecer ao presi-
dente da Codego, Marcos 
Cabral, que, através dele, 
o governador vai trazer o 
melhor para a nossa re-
gião. Quem vai ganhar é o 
povo de Santo Antônio do 
Descoberto. Dias melhores 
virão. Tenho certeza.”

Projeto
O futuro Condomínio 

de Desenvolvimento Eco-
nômico (CDE) de Santo 
Antônio do Descoberto 
contará com toda a infra-
estrutura necessária para 
acomodar as empresas, 
com Estação de Trata-
mento de Água (ETA) e 
Esgoto (ETE), iluminação 
e pavimento asfáltico 
adequado. Além disso, 
terá localização privile-

giada às margens das ro-
dovias GO-425 e BR-060, 
está localizado a cerca 
de 50 quilômetros do 
Aeroporto Internacional 
de Brasília e do Termi-
nal Ferroviário da capital 
federal, assegurando a 
multimodalidade logísti-
ca necessária.

O objetivo do inves-
timento é fomentar a 
economia e a geração de 
emprego e renda para a 
Região Integrada de De-
senvolvimento do Distri-
to Federal (DF) e Entor-
no (Ride), formada por 
34 municípios, sendo 29 
deles em Goiás, alcan-
çando quase 1,5 milhão 
de goianos e 4,5 milhões 
de pessoas que vivem no 
Entorno e no DF.

Outro ponto positivo 
é que o desenvolvimen-

to para Santo Antônio do 
Descoberto será imediato, 
tendo em vista que apenas 
7% da população do muni-
cípio tem carteira assinada, 
um dos menores índices 
de Goiás e a maioria ainda 
trabalha em outra unidade 
da Federação, segundo o 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

“Esse é o momento de 
cuidar do interesse da 
população, que espera 
por parte do Governo e 
da Prefeitura o amparo. É 
a oportunidade de poder 
trabalhar com carteira as-
sinada e poder trazer se-
gurança para a sua famí-
lia. O município é o que 
possui menor número de 
empregados com cartei-
ra assinada do Estado.”, 
ressaltou o presidente da 
Codego, Marcos Cabral.
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Prefeitura e Judiciário se unem para 
agilizar demandas na área da Saúde

o Prefeito Iris Rezen-
de, o presidente do 
Tribunal de Justiça 

desembargador Walter 
Carlos Lemes, e a Supe-
rintendente de Regulação 
e Políticas de Saúde da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, Andreia Alcântara, 
assinaram nesta quinta-
-feira (06/02) o convênio 
de cooperação técnica 
para a conciliação das de-
mandas de judicialização 
da Saúde no Centro Judici-
ário de Solução de Confli-
tos e Cidadania da Saúde 
(Cejusc- Saúde).  

Por meio da parceria, o 
judiciário irá oferecer a es-
trutura do Cejusc da Saú-
de, prestar apoio e orien-
tação técnica, além da 
homologação dos acordos 
nas fases processual, pré-
-processual e extrajudicial. 
Em contrapartida, o exe-
cutivo municipal indicará 
um procurador do muni-

cípio para coordenação 
e acompanhamento dos 
processos, além de dispo-
nibilizar servidores que 
vão atuar na unidade.

O principal objetivo do 
Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cida-
dania da Saúde é dar um 
parecer ágil para que a 
demanda do cidadão seja 
resolvida sem a necessida-
de de processo judicial em 
casos como solicitação de 
medicamentos, vagas de 
internações e tratamentos 
e cirurgias. As demandas 
que já estão judicializa-
das também serão leva-
das ao Cejusc na tentativa 
da conciliação prévia que 
possa minimizar custos, 
tempo e principalmente o 
sofrimento do cidadão que 
aguarda uma solução.

O prefeito Iris Rezende 
afirmou que é de suma 
importância a união de 
todos os poderes para 

atender as demandas da 
população. “Nosso foco é 
acolher o cidadão e aten-
der a necessidade dele 
e quando unimos forças 
e ideias que se comple-
mentam, as soluções se 
tornam mais fáceis”.

“O Usuário que vier 
buscar uma solução para 
o problema dele terá uma 
resposta mais rápida do 
poder judiciário”- expli-
cou o presidente do Tri-

bunal de Justiça de Goiás, 
desembargador Walter 
Carlos Lemes.

Segundo o coordena-
dor-geral do Cejusc- Saú-
de, juiz André Reis Lacerda, 
a meta é reduzir em 30% 
os processos nesta área. 
“A gente acredita que 
criar essa cultura da con-
ciliação, além da maior 
organização do estado e 
município nas licitações 
e na regulação, é fun-

damental para que essa 
meta seja alcançada”.

Em 2019, a Secretaria 
Municipal de Saúde re-
cebeu aproximadamente 
300 mandados e ofícios, 
em 2018 foram pouco 
mais de 400. “O Cejusc-
-Saúde vem fazer a me-
diação para que a gestão 
e o paciente entrem em 
consenso e o serviço de 
saúde seja ofertado sem a 
necessidade de judicializa-

ção ou tenha uma solução 
mais célere nos conflitos 
judiciais e isso é bom para 
todos”, afirmou a Superin-
tendente de Regulação da 
SMS Andreia  Alcântara.

Todas as informações 
sobre o Cejusc-Saúde po-
dem ser obtidas no site do 
Tribunal de Justiça de Goi-
ás no link: https://www.
tjgo.jus.br/index.php/con-
ciliacao-mediacao/cejusc-
-s/cejusc-da-saude.

Com o funcionamento do 
Cejusc-Saúde, a expectativa é 
agilizar as demandas do cidadão Ja
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Aparecida participa de operação da 
PRF com foco no Transporte Escolar
Os secretários municipais 
de Aparecida de Goiâ-
nia, Hidrolândia, Goiânia, 
Abadia de Goiás e Guapó 
participaram nesta manhã, 
quinta-feira, 06, de um 
encontro promovido pela 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), em sua barreira 
na BR-153, sentido Caldas 
Novas, do lançamento na-
cional da Operação Volta 
às Aulas 2020. A iniciativa 
tem caráter educativo e 
preventivo na orientação 
aos secretários de educa-
ção, gestores e represen-
tantes de motoristas de 
transporte escolar sobre 
as exigências previstas 
em Lei para o transporte 
de estudantes.

Durante o evento, poli-
ciais rodoviários federais 
fizeram a exposição das 
exigências legais previstas 

para o veículo e os requi-
sitos para quem for con-
duzi-lo. Em uma espécie 
de aula prática, foi feito 
demonstração em ônibus 
levados pelos próprios 
convidados para eviden-
ciar para os participantes 
da solenidade quais são os 
requisitos que necessitam 
ser atendidos e que serão 
fiscalizados durante as 
abordagens da operação.

Na abertura da ação 
educativa, o representante 
da PRF, inspetor Newton 
Morais, explicou que as 
irregularidades mais co-
muns encontradas na fis-
calização são a ausência 
de cinto de segurança nos 
veículos, a falta de revisão 
mecânica, a superlotação, 
além de motoristas não 
habilitados ou sem o de-
vido curso de formação 

para o transporte escolar. 
Newton ainda ressaltou a 
importância da fiscaliza-
ção para a preservação das 
vidas que são transporta-
das diariamente pelas es-
tradas em todo o estado.

A secretária de Educação 
de Aparecida, Valéria Petter-
sen, ressaltou a importância 

de se cumprir a legislação 
para o atendimento ade-
quado às crianças e adultos 
que utilizam o transpor-
te escolar em Aparecida. 
“Temos uma frota com 14 
veículos que atende diaria-
mente cerca de 700 crian-
ças e adultos da zona rural 
do município, da Educação 

Infantil até a Educação de 
Jovens e Adultos, em rotas 
que iniciam às 5 da manhã 
e terminam por volta das 
23 horas. São, em média, 28 
mil quilômetros por mês, 
percorridos em rotas per-
sonalizadas, com veículos 
que passam por manuten-
ção mecânica periódica e 

com motoristas habilitados 
e treinados, com cursos es-
pecíficos para aprimorar o 
atendimento à nossa comu-
nidade escolar”.

Motorista da Rede Muni-
cipal de Educação de Apa-
recida há nove anos, Wellig-
ton Alves de Sousa, 42, falou 
sobre sua experiência pro-
fissional no transporte es-
colar no município. “Minha 
rota vai do Terra do Sol até 
a Escola Municipal Camila 
Scaliz, no bairro Expansul. 
A função do transporte é 
ajudar o povo da periferia 
que não tem como se loco-
mover para estudar e é um 
compromisso da prefeitura 
para garantir a qualidade de 
ensino das nossas crianças.” 
Quanto à iniciativa da PRF, 
acho que é uma forma de 
segurança, tanto para a gen-
te, quanto para as crianças”.
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BBQ MiX
O BBQ Mix chega a Goiânia, em sua primeira edição, 

prometendo o melhor do tradicional churrasco com mais 
de 10 horas de música sertaneja e originalidade, no dia 16 

de fevereiro, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. 
Para compor este momento, a dupla Chitãozinho e Xororó 

sobem ao palco para comemorar os 50 anos de carreira, 
Edson e Hudson, Matheus e Kauan e os Parazim, também 

fazem parte do line-up do maior festival de churrasco do 
mundo. Um time pesado de chefs e assadores renomados 

também já estão confirmados: Jimmy Ogro, Ravioli, Roberto 
Barcelos, Paulo Capanema, Fogo na Saia entre outros, 

que são os grandes responsáveis por garantir ao público a 
degustação de cortes com sabores e preparo de carnes de 

diversas regiões do mundo.

TURMa Da BaTUcaDa
Com 20 anos de história, os amigos da Turma da Batucada 

se reúnem exclusivamente para a apresentação no pré-
carnaval do Bloco do Cerrado, no dia 15 de fevereiro. 

A música para seus 10 componentes, na verdade, é 
consequência de amizade. O grupo surgiu quando os 

artistas tinham em torno de quinze anos. Hoje, a maioria 
está casado, com filhos, têm outras profissões e se reúnem 

em nome deste amor chamado Carnaval. A concentração 
está marcada para 12h30 e no final do dia a turma sai 

percorrendo algumas ruas do Setor Bueno, chegando ao 
Parque Vaca Brava. O evento é open food, com feijoada 

completa, pastéis e petiscos característicos do bar. As 
bebidas ficam por conta do open bar de cerveja, batidas com 

vodka, espumante, caipirinha, refrigerante, suco e água.

Bloco Do MacHa
O Bloco de Carnaval mais aclamado da nossa capital merece 
um aquecimento e pensando nisso a casa noturna Ideologia 

e a Ambiente Skate Shop se uniram para fazer um ensaio 
do ‘Bloco do Mancha’. O diferencial deste Pré-Bloco é que o 
final da rua T-5 será fechado para que os passistas possam 
curtir um legítimo carnaval de rua, com estrutura de palco 
e bar. Com oferecimento da Bebida Fiu fiu, os drinks serão 

acessíveis e terá churrasquinho pra saciar a fome. O line-up 
contará com um time de peso que inclui a Dj Cecilioui, Dj 
Bruno Caveira (Felamacumbia Set), Djs Pedro de Castro 
& Matias (Lombra) e Zaqbabao. Sem lixo, sem treta. Só 

respeito.

GRaTUiTo
Uma iniciativa que é sucesso ao contabilizar usuários 

satisfeitos e também novos adeptos. É com esse entusiasmo 
que a gerente de marketing do Flamboyant Shopping 

Aline Guedes anuncia uma nova temporada para o serviço 
de traslado executivo, denominado Transfer Flamboyant. 

Além de isento de cobrança, a comodidade está disponível 
em seis empreendimentos, sempre de segunda a sexta, em 
dois turnos, das 11h às 15h e das 17h às 20h, exclusivamente 

para profissionais e executivos na região do Jardim Goiás. 
A proposta é empregar mais praticidade para quem deseja 

fazer suas compras, realizar serviços diversos como pagar 
as contas, ir ao salão de beleza, podólogo etc. ou mesmo 

descontrair na companhia dos colegas de trabalho.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

B2B – O casal de empresários Tiago Khallouf e Lisa Paulino recebeu empresários anapolinos para 
apresentação do projeto B2B, que tem como objetivo fomentar negócios, permutas e parcerias.

Jean Darrot - A estilista da marca Maria José Mamed 
foi recebida pela diretora de estilo Lorena Darrot, 
durante a inauguração da segunda loja conceito da 
grife goiana Jean Darrot, instalada de frente para o 
charmoso Parque Vaca Brava.

3

4

Transitions - O CEO das Óticas Carol Goiânia, 
Carlos “KK” Mamoni , foi um dos poucos Brasileiros 
selecionados para participar em Orlando (Flórida) do 
“Transitions Academy 2020” e foi recepcionado pelo 
presidente da Transitions, o brasileiro José Alves.
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Vinhos - O LIDE Futuro proporcionou aos seus filiados 
a Análise Sensorial de vinhos na última quarta-feira (05), 
no Legend Praça do Sol, da City Incorporadora. Felipe 
Prigol, Rodrigo Oliveira, Cledistônio Júnior, Daniel de 
Paula  e Lucas D’Alcantara.

2
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Cinema

‘Um Espião Animal’ será exibido 
no Sessão Azul deste sábado

o Shopping Cerra-
do sediará, neste 
sábado (08), mais 

uma edição do “Sessão 
Azul”, projeto voltado para 
a realização de sessões 
de cinema adaptadas para 
crianças com distúrbios 
sensoriais e suas famílias. 
Desta vez, o público po-
derá assistir o filme “Um 
Espião Animal”. A exibição 
terá início às 11 horas, no 
Cinépolis, que fica no piso 
2 do centro de compras.

Além de meia luz e som 
mais baixo, não são exibi-
dos trailers comerciais e 
o público tem total liber-
dade de movimentação e 
circulação, seja para andar, 
dançar, falar e/ou cantar. O 
projeto ainda disponibiliza 
orientação e acompanha-
mento de profissionais 
devidamente capacitados 
para facilitar a adaptação 
das crianças ao ambiente.

Apesar de ser adapta-
da para crianças com dis-
túrbios sensoriais e suas 
famílias, qualquer pessoa 

pode participar e todos 
pagam meia-entrada. A 
venda de ingressos co-
meça na quinta-feira (06), 
pelo link https://www.ses-
saoazul.com.br/UF/GO.  O 
Shopping Cerrado oferece 
estacionamento gratuito 
e fica na Avenida Anhan-
guera nº 10.790, no Setor 
Aeroviário, em Goiânia.

O filme
O superespião Lance 

Sterling (Will Smith) e o 
cientista Walter Beckett 
(Tom Holland) são comple-
tamente opostos. Lance é 
sofisticado, elegante e atra-
ente. E Walter... não. Mas a 
habilidade social que falta 
em Walter é compensada 
por sua esperteza e uma 
fantástica capacidade de in-
ventar, o que o permite criar 
apetrechos incríveis para 
Lance usar em suas mis-
sões épicas. Mas quando 
algo inusitado acontece, 
Walter e Lance terão que 
confiar um no outro de 
um jeito completamente 

diferente. E se essa dupla 
estranha não conseguir 
trabalhar como um time, o 
mundo todo estará em pe-
rigo. A animação tem dura-
ção de 112 minutos.

O projeto
Iniciada em abril de 

2019, a Sessão Azul acon-
tece a cada dois meses no 
Shopping Cerrado, em par-
ceria com a Associação dos 
Familiares e Amigos do 
Autista de Goiânia (Afaag) 
e com o grupo Voluntários 

da Turminha. O objetivo é 
possibilitar a ambientação 
das crianças em espaços 
culturais e ampliar novos 
horizontes e possibilida-
des de lazer que funcio-
nem como uma extensão 
ao trabalho terapêutico, 
bem como engajar os pais 
no processo de tratamento.  

O grupo do 
Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado 
faz parte da CCP (Cyrela 

Commercial Properties 
S.A.), que é uma das prin-
cipais empresas de de-
senvolvimento, aquisição, 
locação, venda e adminis-
tração de imóveis comer-
ciais do Brasil. Atualmen-
te, tem em seu portfólio 
de shoppings oito empre-
endimentos no país, lo-
calizados nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Goiás. 

Somados, abrigam mais 
de 1,5 mil varejistas em 
ABL (Área Bruta Locável) 

total superior a 289 mil m², 
dados que colocam a CCP 
entre as maiores adminis-
tradoras de shoppings do 
Brasil. Desenvolvidos den-
tro dos mais avançados 
padrões construtivos, es-
ses empreendimentos se 
destacam pela arquitetu-
ra moderna e funcional, 
localização privilegiada, 
potencial de retorno e 
permanentes práticas de 
sustentabilidade relacio-
nadas à segurança, saúde 
e meio ambiente.

Sessão começa às 11 horas, no 
Cinépolis do Shopping Cerrado, 
com direito à meia-entrada 
para todos os interessados
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Cultura

“O Amor, A Morte e As Paixões” chega à sua 
13ª edição no próximo dia 12 de fevereiro
Vai ser dada a largada 
na próxima quarta-feira, 
12, para mais uma edi-
ção da maratona cinéfila 
mais tradicional da Capi-
tal. “O Amor, a Morte e as 
Paixões” chega à sua 13ª 
edição, às 19h, com um 
coquetel de abertura no 
Cinema Lumière do Ba-
nana Shopping. O evento 
conta, também, com a pre-
sença do artista plástico 
Siron Franco. O curador 
da mostra, o professor e 
comentarista de cinema 
Lisandro Nogueira, reve-
la que esta será uma das 
melhores edições.  “Mais 
uma vez, Goiânia verá os 
melhores filmes do mundo 

no momento. Premiados 
nos festivais de Cannes, 
Veneza, Berlim, Sundance, 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
além de indicados ao Os-
car, entre outros”, adianta. A 
mostra segue até o dia 26 
de fevereiro.

A edição deste ano terá 
94 filmes de 26 países, 
sendo 68 produções inter-
nacionais e 22 do cinema 
nacional, e quatro do cine-
ma goiano. “O público vai 
ter o melhor do cinema 
mundial. Hoje, nossa mos-
tra é a terceira mais impor-
tante no país, depois do 
Rio de Janeiro e São Pau-
lo (mostras que lançam 
filmes). Elaboramos uma 

lista de filmes para as pes-
soas curtirem, se emocio-
narem e refletirem. Nosso 
objetivo não é só exibir as 
produções, mas também 
realizar debates e pales-
tras, formando um público 

que aprecia a sétima arte”, 
garante Lisandro.

A vasta programação 
conta com “1917” (2019), 
que narra a história dos 
cabos Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-

-Charles Chapman) du-
rante a Primeira Guerra 
Mundial. O tão aclamado 
filme do palhaço do crime, 
“Coringa” (2019), interpre-
tado por Joaquin Phoenix, 
também marca presença 
na mostra. Além de pro-
duções como: “Dois Papas” 
(2019), “Ford Vs. Ferrari” 
(2019), “O Farol” (2019) e 
“O Irlandês” (2019), que 
estão se destacando nas 
grandes premiações, inclu-
sive no Oscar 2020.

Buscando fugir dos 
grandes blockbusters nor-
te-americanos, “O Amor, a 
Morte e as Paixões” apre-
senta, também, obras pro-
duzidas fora do circuito co-

mercial. “Parasita” (2019), é 
uma produção sul-coreana 
contando a trajetória da 
família de Ki-taek, que 
por uma obra do acaso co-
meça a se relacionar com 
uma família rica e se torna 
“dependente” deles. A nova 
produção do espanhol 
Pedro Almodòvar, “Dor e 
Glória” (2019), também 
está na mostra, trazendo 
a versatilidade do diretor. 
Filmes como o israelense, 
“Synonymes” (2019); Os 
Franceses “Les Misérables” 
(2019), “Retrato de Uma 
Jovem em Chamas” (2019) 
e o Polonês “Duas Coroas” 
(2019) ainda integram a 
programação.
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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

Preocupada com coronavírus, F-1 
cogita mudar data do GP da China

apesar do crescente 
número de pessoas 
contaminadas pelo 

coronavírus, a Fórmula 1 
descartou cancelar o GP 
da China, marcado para 
abril, em Xangai. Caso o 
surto piore, a organiza-
ção da categoria cogita 
mudar a corrida de data, 
adiando a prova para 
a parte final da tempo-
rada, quando o circuito 
volta para a Ásia.

“Acho que, se hou-
ver a possibilidade de 
não acontecer em abril, 

a corrida será adiada. 
Vamos deixar aberta a 
oportunidade de avaliar 
se a corrida poderá ser 
disputada mais tarde, 
para o fim do ano”, afir-
mou, nesta quinta-feira, 
Ross Brawn, diretor es-
portivo da Fórmula 1.

Por questões comer-
ciais, ele descartou can-
celar a etapa no país 
onde começou o surto 
que já matou 564 pesso-
as. “A China é um merca-
do crescente, entusiasta. 
Então, gostaríamos de 

ter uma corrida na Chi-
na”, enfatizou Brawn, que 
também descartou trocar 
o GP de data com outra 
etapa. “Provavelmente 
não faríamos isso. Vamos 

apenas tentar encontrar 
uma janela na qual pode-
ríamos encaixar a prova, 
no fim do ano.”

Na quarta, autorida-
des de Xangai aconse-

lharam os organizadores 
de eventos esportivos a 
suspender as competi-
ções agendadas para as 
próximas semanas na 
cidade chinesa. A Asso-

ciação Geral dos Espor-
tes de Xangai chegou a 
emitir um comunicado 
para pedir aos responsá-
veis pelos futuros even-
tos que “respeitem estri-
tamente a exigência do 
Shanghai Sports Bureau 
para parar de organizar 
eventos esportivos du-
rante a epidemia”.

Pelo calendário da F-1, 
Xangai sediará a corrida 
em 19 de abril. Será a quar-
ta etapa da nova tempo-
rada. Se o GP for adiado, 
poderia ser realizado en-
tre os meses de setembro 
e outubro, quando o cam-
peonato ruma novamente 
para o continente asiá-
tico, a começar pelo GP 
de Cingapura, no dia 20 
de setembro.

Depois, o circuito vai 
para a Rússia, no dia 27 
do mesmo mês, e para o 
Japão, em 11 de outubro. 

Na quarta, autoridades de Xangai 
aconselharam os organizadores de 
eventos esportivos a suspender as 
competições agendadas para as 
próximas semanas na cidade chinesa
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