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WildER viRa REsERva dE luxo
No últi-
mo sá-
b a d o , 
o DEM 
p r o m o -
veu a 
sua pri-
m e i r a 
g r a n d e 
festa de 
f i l i a ç ã o , 
para re-
ceber de 
volta o 
s e c re t á -

rio Wilder Moraes. Ele tentou e não conseguiu 
viabilizar o seu projeto de ser prefeito de Goiâ-
nia no Pros. Volta sem qualquer compromisso 
em relação à capital. O governador Ronaldo 
Caiado deve indicar o vice na chapa de Íris Re-
zende (MDB). Ou não. Wilder seria um nome 
quase natural para essa escolha de Caiado. Se 
permanecer no governo em abril, Wilder descar-
ta essa possibilidade. 

FiguRino
Caiado e Wilder vestiram azul para o ato de filiação. 

subiu o tom
Ronaldo Caiado emplacou forte discurso anticorrup-
ção e contra os governos anteriores. 

buxixo
Apesar da lealdade renovada, prefeitos reclamam de 
falta de atenção do governo para seus pleitos. Espe-
cialmente agora, que é ano eleitoral. 

lídER
O prefeito Íris 
Rezende iniciou 
a semana anun-
ciou o ainda 
colega de MDB 
W e l l i n g t o n 
Peixoto (foto) 
como líder na 
Câmara. Íris não 
teve líder em 
2017, empla-
cou Tiãozinho 
Porto em 2018 
e Ozéias Varão 
em 2019. 

mElhoR opção
Experiente, bom papo e com trânsito livre na Casa, 
Wellington era a melhor opção para a missão.

mais buxixo 
Vereadores da base irista não foram consultados e 
alguns ficaram sabendo pela imprensa. 

pRa quE?
Me perguntaram na quinta pra que serve secretário 
extraordinário. Respondi que, normalmente, para 
pouca coisa, já que não tem nem missão, nem mes-
mo gabinete. 

novo E ExtRaoRdináRio
Pois foi o cargo que Samuel Belchior assumiu com 
festa na Prefeitura. Ao que tudo indica vai atuar na 
melhoria da interlocução da gestão Íris com os ve-
readores e com a sociedade. 

ih... buxixo
Não é verdade que Samuel Belchior esteja em perío-
do de treino para substituir Paulo Ortegal para quan-
do abril chegar. 

tudo com E
Governo Caiado começou o seu segundo ano com 
três problemas atendendo pela letra E. Estradas, 
que não param de esburacar. Estádio Serra Doura-
da, que não vai estar aberto para o início do Cam-
peonato Brasileiro. E a Enel, que continua do jeito 
que estava. 

iRonia?
Acusado de agredir ex, o goleiro Jean estreou no 
Atlético justamente no Dia Internacional da Mulher. 

sERás pREFEito
Veter Martins assumiu interinamente a prefeitura de 
Aparecida, enquanto Gustavo Mendanha se recupe-
ra de problema de saúde. Veter era promessa tucana 
e está no Solidariedade, compondo o grupo ligada à 
atual gestão. 

sEgunda Rodada
DEM prepara nova rodada de filiações para o dia 25, 
em Goiânia. 
 
sonhando alto
Tem gente apostando que DEM e MDB vão fazer oito ve-
readores cada em Goiânia. Cada vez mais difícil... Mas...

acho quE dá
Em baixa no processo, o PSDB tenta ver coisa boa na 
saída dos vereadores Anselmo Pereira e Dra Cristina. 
A avaliação é que, sem os dois, fica mais fácil atrair 
possíveis candidatos. Agora, o problema é o tempo. 
Curto, muito curto. 

os consERvadoREs
Estarão reunidos em evento nesta semana em Goiâ-
nia. Com direito a Olavo de Carvalho, via teleconfe-
rência. 

Raimundos
Uma boa atração 
musical para Goiânia 
é o show de sexta-
feira, 13, no Oscar 
Niemeyer. No palco, 
Raimundos, uma das 
bandas mais concei-
tuais e conceituadas 
do rock nacional, que 
comemora 25 anos 
de estrada. Prome-
te. Para quem gosta 
de rock na veia. 

passo atRás?
Março Verde é a campanha desenvolvida em todo o 
país, com o objetivo de conscientizar a população so-
bre a importância dos cuidados com a saúde dos olhos. 
Para se ter uma ideia 6 milhões de brasileiros sofrem 
com problemas na visão e cerca de 100 mil crianças em 
idade escolar. Segundo oftalmologista Humberto Bor-
ges, e muito importante que os pais se conscientizem 
da importância de procurar atendimento profissional já 
nos primeiros meses de vida e com isso prevenir qual-
quer problema que possa prejudicar a saúde visual.

sai sim
José Dirceu foi capa da Veja. Era o todo-poderoso na equi-
pe do então presidente Lula e, sob o fogo de acusações de 
Roberto Jefferson no que ficou conhecido como mensalão, 
disse que não ia sair. Era a capa. Deu no que deu. Por isso, 
jamais falemos que o Vila Nova não vai cair. Cai sim, como 
aquele saiu um dia. Tem que achar o rumo no curto tempo.

poR quE?
Os partidos tradicionais estão desmanchando.

marcelohel@gmail.com

“Honrar exemplos ilustres não é o 
mesmo que subscrever suas ideias”. 

(Olavo de Carvalho)
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desenvolvimento

Goiás firma parceria para instalação 
de escritório regional da Codevasf

o Governo de Goiás 
firma parceria com 
a Companhia de De-

senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e Parnaíba 
(Codevasf) para a instalação 
de um escritório regional da 
empresa pública no Estado. 
A estrutura funcionará na 
sede da Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), em 
Goiânia (GO). A solenida-
de, que marca o início das 
atividades do escritório na 
capital goiana, será realiza-
da nesta segunda-feira, dia 
9, às 14 horas, no auditório 
Mauro Borges no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira. O 
evento terá a presença do 
governador Ronaldo Caiado 
e do ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho. 

Por meio dessa parce-
ria, o Governo de Goiás e 
a Codevasf trabalharão em 
conjunto na criação e for-
talecimento de projetos de 
infraestrutura e de agricul-
tura irrigada nos municí-
pios que integram a bacia 
dos rios Araguaia e Tocan-
tins. A aproximação entre 
as instituições foi feita, em 
2019, com visitas às co-
munidades situadas nessa 
área e com a estruturação 
da parceria que prevê o 
apoio da Companhia aos 
projetos de irrigação da 
Seapa e a criação de novas 
propostas para o Estado de 
Goiás. As ações envolvem 
projetos de infraestrutura 
na bacia dos rios Araguaia 
e Tocantins, em uma área 
que compreende 136 mu-
nicípios goianos. 

Oportunidade de 
desenvolvimento

A iniciativa estuda tam-
bém fortalecer as ações já 
desenvolvidas pela Seapa 
na região, como os projetos 
de irrigação das cidades de 
Flores de Goiás e de Luiz 
Alves, por meio do aprovei-
tamento da expertise e das 
ações da Codevasf, e criar 
novos projetos de agricultu-
ra irrigada, desenvolvendo a 
bacia e atuando diretamen-
te na melhoria do bem-es-
tar social dos municípios da 
região pelo acesso às tec-
nologias para a distribuição 
de água entre pequenos, 
médios e grandes produto-
res. Nos meses de outubro 
e novembro, representantes 
da Seapa e da Codevasf visi-
taram assentamentos fami-
liares que englobam o Pro-

jeto de Irrigação de Flores 
de Goiás, como Santa Maria, 
Bom Sucesso 1 e 2, Morri-
nhos, Macacão, Barra 1 e 2, 
Boa Vista, Conceição, São 
Vicente, entre outros, assim 
como produtores de arroz 
irrigado e bovinocultura de 
corte, e constataram como 
essas iniciativas contribuem 
para fortalecer as diversas 
potencialidades de interes-
se da sociedade, governo e 
economia goiana.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, o Governo de 
Goiás tem buscado formas 
de desenvolver as diver-
sas regiões do Estado e há 
uma atenção especial ao 
Nordeste Goiano, quanto ao 
potencial agrícola que pode 

transformar a realidade das 
comunidades locais. “A região 
possui clima favorável e solo 
fértil, mas a água disponível 
não chega a todos. O que o 
Governo de Goiás quer fa-
zer, por meio dessa parceria, 
é dar acesso às tecnologias 
para ampliar o fornecimento 
de água àqueles produtores, 
sobretudo fazer chegar essa 
água ao pequeno agricultor e 
ao agricultor familiar”, declara 
o secretário Antônio Carlos.

Atuação da 
Codevasf

A Companhia tem atua-
do por meio de ações que 
contribuem para o desen-
volvimento da agricultura 
irrigada, revitalização das 
bacias hidrográficas e miti-
gação dos efeitos da estia-

gem com a oferta de água 
para consumo humano e 
animal, proporcionando 
melhores condições de vida 
da população com a redu-
ção das desigualdades inter 
e intrarregionais. A Codevasf 
surgiu da necessidade do 
desenvolvimento da Bacia 
do Rio São Francisco, com 
ênfase na irrigação, sobre-
tudo na região do semiárido 
brasileiro, e foi ampliando 
sua atuação com o passar 
dos anos, incluindo a Ba-
cia do Rio Parnaíba e de 
outros importantes rios do 
País. Com a publicação da 
Lei Federal nº 13.507/2017, 
a Codevasf ampliou ainda 
mais sua atuação para ou-
tras regiões, incluindo as 
Bacias dos Rios Tocantins 
e Araguaia, que abrangem 
136 municípios goianos.

O objetivo é o 
fortalecimento 
de projetos de 
infraestrutura 
e de agricultura 
irrigada no 
Estado de Goiás 
e a criação de 
novas propostas, 
com base na 
expertise da 
Companhia
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referência

Gustavo Cruvinel recebe homenagem de entidades 
No último sábado, dia 7, o 
vereador Gustavo Cruvinel 
reuniu grupo de familiares 
e amigos, no Parque de Ex-
posições de Nova Vila. Na 
ocasião, na comemoração 
de aniversário, Gustavo re-
cebeu homenagem de di-
versas entidades que tem 
sido parceiras de seu man-
dato. Cerca de 1 mil pessoas 
participaram do evento.

Homenagem – Em ví-
deo exibido durante o 
evento, várias entidades 
manifestaram gratidão ao 
empenho de Gustavo no 
apoio de ações e deman-

das, através de seu gabine-
te. Entre essas entidades, 
estão a Aspark, a Associa-
ção das Cooperativas de 
Reciclagem, a Associação 
das Pensionistas da PM e o 
projeto Bola de Ouro. Um 
grupo de professores, que 
conseguiu a incorporação 
de gratificação por ocupar 
cargos de direção também 
prestou homenagem no 
local, com entrega de pla-
ca de reconhecimento. 

Referência – O evento 
teve a participação dire-
ta do ex-deputado e ex-
-conselheiro Honor Cruvi-

nel. Pai de Gustavo, ele é a 
principal referência políti-
ca e pessoa do vereador e 
acompanhou de perto. Se-
gundo Honor, “Esta foi uma 
oportunidade para rever 
muitos amigos, gente que 
trabalha com a gente e 
que se transforma em uma 
família”, disse ele.

Em seu agradecimento, 
Gustavo Cruvinel agrade-
ceu a presença de todos e o 
apoio que tem exercido ao 
longo do seu primeiro man-
dato. “Estou dando continui-
dade ao trabalho da família 
e só tenho a agradecer ao 

emprenho e a participação 
de todos que me ajudaram 
a chegar até aqui”, disse ele. 

Gustavo – Engenheiro 
eletricista formado pela 
PUC-GO e empresário no 
setor automotivo, Gustavo 
Cruvinel cumpre o seu pri-
meiro mandato na Câmara 
Municipal de Goiânia. Ob-
teve 4.066 votos em 2016 
e tem atuado na assistên-
cia social, educação saúde 
e meio ambiente. Nesta 
última área, preside a co-
missão temática da Câma-
ra desde 2017, com forte 
atuação no setor. 
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aparecida de goiânia

Veter Martins assume como 
prefeito em exercício

a Prefeitura de Apa-
recida está sob 
comando de Veter 

Martins. O vice-prefeito as-
sumiu nesta segunda-feira 
(9) a gestão da cidade até 
o prefeito Gustavo Men-
danha retornar da licença 
médica. A previsão é que 
Gustavo volte às ativida-
des após o próximo dia 25.

Veter Martins fez hoje 
a troca de comando sim-
bólica com o então pre-
feito em exercício, Vilmar 
Mariano. Depois de oito 
dias à frente do Executivo 
de Aparecida, Vilmarzinho 
(MDB) retornou nesta se-
gunda-feira ao Legislativo, 
como presidente da Câma-
ra Municipal.

Na semana passada, 
Vilmar substituiu o pró-
prio Veter no cargo de 
prefeito em exercício. 
Veter estava de licença 
médica. Vilmar Mariano 
disse que o saldo da se-

mana na Prefeitura de 
Aparecida é positivo. Ele 
agradeceu a confiança de 
Gustavo Mendanha.

“Foi uma experiência 
única na minha vida. Vi-
sitamos várias obras e 

conseguimos dar ordens 
de serviço a outras. Nós 
conseguimos fazer uma 
agenda ativa e bastante 
acelerada, como o prefeito 
Gustavo Mendanha gosta 
de fazer”, contou Vilmar.

Gustavo 
parabeniza Vilmar

Vilmar Mariano e Veter 
Martins fizeram ontem 
uma visita ao prefeito Gus-
tavo Mendanha, que se re-
cupera em casa, seguindo 

o tratamento contra uma 
trombose venosa cerebral.

Em vídeo veiculado nas 
redes sociais, Gustavo para-
benizou a atuação de Vilmar 
e relembrou compromissos 
cumpridos pelo então pre-
feito em exercício. “Foi uma 
agenda ativa. [O Vilmar] 
esteve lançando obras, 
lançando recapeamento, e 
eu tenho certeza que (…) 
toda a cidade de Aparecida 
de Goiânia ganhou muito”, 
comentou Gustavo.

Ritmo acelerado 
continua

Num dos primeiros 
compromissos como pre-
feito em exercício, Veter 
Martins recebeu na ma-
nhã desta segunda-feira 
(9) dezenas de crianças 
de escolas municipais de 
Aparecida. Ele declarou 
que a Prefeitura de Apa-
recida é uma engrena-
gem que continuará seu 
movimento normal.

“Nós vamos estimular 
os secretários para que 
eles continuem se dedi-
cando ao máximo à ges-
tão, assim como têm feito 
com o prefeito, para que 
a Prefeitura de Aparecida 
continue acelerada, com 
os serviços andando e as 
obras deslanchando”, fi-
nalizou Veter.

Prefeito Gustavo 
Mendanha tem 
retorno previsto 
para o fim deste 
mês; em vídeo, 
ele agradece pela 
gestão interina 
no então prefeito 
em exercício 
Vilmar Mariano
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Professores de escolas integrais recebem 
formação sobre internet segura
Ação envolveu profissio-
nais das Atividades Am-
pliadoras Tecnologias 
Digitais.  Com o objetivo 
de refletir sobre o papel 
da internet no ambiente 
escolar e os riscos exis-
tentes, cerca de 60 pro-
fessores participaram na 
última sexta-feira (6/3) 
do segundo encontro da 
ação formativa voltada às 
Atividades Ampliadoras, na 
Gerência de Formação dos 
Profissionais da Educação.

Os professores parti-
cipantes do curso atuam 
nas 34 escolas de tempo 
integral com as “Tecnolo-

gias Digitais”. A formação 
é desenvolvida pela Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e Esporte (SME) e hoje 
usou a Gamificação para 

abordar o tema “Internet 
Segura”. Uma vez ao mês, 
os educadores receberão 
formação específica sobre 
alguma temática dentro 

de Tecnologia Digital.
De acordo com a pro-

fessora formadora da Ge-
rência de Tecnologia Edu-
cacional da SME, Gleycy 

Domingues Bittencourt 
Dourado, o dia foi bem 
produtivo. “Trabalhamos 
temas com bullying, ciber-
bullying, desinformação, 
uso de jogos e games de 
maneira off-line, criação de 
histórias em quadrinhos e 
tirinhas. As atividades foram 
pensadas com a utilização 
do ambiente informatizado 
e sem ele”, ressaltou.

Atividades  
Ampliadoras

As Atividades Amplia-
doras são baseadas nas di-
retrizes da nova Base Na-

cional Comum Curricular 
(BNCC). A abordagem di-
ferenciada é realizada no 
contra turno das aulas de 
conteúdos regulares. Clu-
be de Leitura, Tecnologias 
Digitais, Arte e Movimento, 
Construções Matemáticas 
e Iniciação a Pesquisa são 
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, proporcionan-
do aos educandos a utili-
zação da tecnologia com 
informações diversificadas.
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iNVasÃo saNDiTos
A ação de marketing de indústria goiana faz 

intervenções urbanas inesperadas  em shoppings, 
cinemas e, até mesmo, parques, com o objetivo 

levar alegria e muitos salgadinhos para as 
crianças e os adultos. A “Invasão Sanditos” 
chega em espaços públicos e privados em 

Goiás e no Tocantins, levando alegria, diversão 
e descontração entre as crianças e também 

os adultos, reforçando a ligação da amizade e 
desenvolvendo empatia com a marca, que existe 

há pouco mais de um ano. Os presentes têm a 
oportunidade de experimentar Sanditos além de 

brincar com os personagens da marca.

laNÇaMENTo
Na próxima quinta-feira (12), o Hotel Real 

Executive será palco do lançamento do livro Ali 
Profane- Asas Profanas, de Cláudio Vesica. A obra 

é uma coletânea de poesias escritas ao longo 
dos últimos vinte anos, paralelamente a sua 

atividade de artista plástico e arquiteto. O autor 
receberá convidados para prestigiar a novidade 

e entender de perto a história de como o livro foi 
inscrito. Além do lançamento, a apresentação será 

acompanhada pela exposição de obras originais 
entre as ilustrações contidas no livro.

saÚDE Da MUlHER
Em comemoração ao Mês da Mulher a Faculdade 

Estácio irá promover, no dia 11 de março, a palestra 
“Saúde da Mulher e Suas Nuances”. Ministrada pelas 

professoras do curso de enfermagem, a Ma. em 
biologia Sandra Oliveira e a Ma. em saúde pública 
Christina Souto, o bate-papo, que começa a partir 
das 15h, tem como objetivo debater sobre toda a 

saúde da mulher, de conhecer as variações que se 
refere aos hormônios e as prevenções adequadas 

para as doenças relacionadas ao processo de 
saúde feminina. A atividade, que acontece no 

auditório da instituição de ensino, é gratuita e 
aberta à comunidade.

alaDDiN
O diretor da Pinheiro Produções Artísticas, Luiz 
Roberto Pinheiro e a gerente de marketing do 
Flamboyant Shopping, trazem para o palco do 

Flamboyant um grande clássico da literatura 
mundial, “Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa”, 

em formato de musical no dia, 22 de março. Com 
duração aproximada de uma hora a apresentação 

contará com luxuoso figurino, cenografia 
multimídia, direção impecável e a performance 

de um elenco extremamente talentoso.  O 
valor dos ingressos são de R$40,00 e R$60,00, 

sendo possível a compra de meia entrada 
conforme condições no disposto da Lei Federal 

nº 12.933/2013.  Os ingressos já estão disponíveis 
para venda no Piso 2 em frente loja Lindt ou 
enquanto houver disponibilidade de lugares.

EspEcial - iNaUgURaÇÃo Da loFT
Em celebração a sua chegada em Goiânia, a loja de roupas masculinas LOFT, inaugurada recentemente no 2° piso do 

Shopping Flamboyant, recebeu convidados ilustres para um coquetel de produção assinada por Romulo Diogo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Ester Guimarães, Romulo Diogo, Juliana Teles e Camila Reis
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Jayme Diogo, Rodrigo Franco, Oscar Gregorio e 
Felipe Bomfim

 Jan Carlos

Jayme Diogo, Erik Souza, Gabriel Bontempo e 
Romulo Diogo

Diogo Hens e Handerson Pancieri
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saúde

Rio de Janeiro tem mais cinco casos 
de coronavírus confirmados

O estado do Rio de 
Janeiro teve mais 
cinco casos con-

firmados de coronavírus, 
totalizando oito, até o 
momento. Os dados fo-
ram divulgados nesta 
segunda-feira (9) pela 
Secretaria de Estado de 
Saúde. Em todo o país, no 
dia de hoje, o Ministério 
da Saúde contabilizou 
mais 25 casos confirma-
dos, mas sem contar os 
dos Rio, que foram di-
vulgados após a totali-
zação feita diariamente 
ao meio-dia por Brasília.

Dos novos casos con-
firmados no estado, 
quatro são de residen-
tes da capital e um de 
Niterói. Todos estão em 
isolamento domiciliar e 
apresentam estado de 
saúde estável. Antes, já 
haviam sido divulgados 
um caso em Barra Man-
sa e dois na capital.

“Os pacientes retor-
naram de viagens à Eu-
ropa, entre os dias 3 e 5 

de março, com passagem 
por países como Itália, 
Portugal, Espanha, Suíça, 
Holanda, Israel, Egito e 
Grécia, apresentando fe-
bre, tosse e mialgia, entre 
outros sintomas. Quatro 

deles recorreram à rede 
de saúde particular e um 
recebeu atendimento mé-
dico domiciliar”, detalhou 
a secretaria, em nota.

Os novos pacientes são 
três homens, com idades 

de 27 anos, 42 anos e 70 
anos, e duas mulheres, 
com 56 anos e 61 anos.

“Reforço que, até o mo-
mento, continuamos sem 
transmissão ativa do vírus 
no Rio de Janeiro. Os casos 

confirmados até agora são 
importados do exterior. 
Permanecemos no Nível 
Zero do nosso plano de 
contingência. Alerto a po-
pulação para os cuidados 
para prevenir o contágio, 

como higienizar as mãos 
com frequência e evitar 
levá-las ao rosto”, explicou 
o secretário de Estado de 
Saúde, Edmar Santos, con-
forme a nota distribuída 
pela secretaria.

Estão incluídos 
exercícios de 
2008 a 2019
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Receita libera consulta a lote 
residual de restituição do IR
Já está disponível para 
consulta o lote multie-
xercício de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), contemplan-
do restituições residuais 
referentes aos exercí-
cios de 2008 a 2019.

O crédito bancário 
para 72.546 contribuin-
tes será feito no dia 16 
de março, totalizando R$ 
240 milhões. Desse total, 
R$ 104,186 milhões são 
para contribuintes com 
prioridade no recebimen-
to: 1.848 idosos acima de 
80 anos, 11.528 entre 60 
e 79 anos, 1.621 contri-
buintes com alguma de-
ficiência física ou men-
tal ou doença grave e 
5.667 contribuintes cuja 

maior fonte de renda 
seja o magistério.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o 
contribuinte deverá aces-
sar a página da Recei-

ta na internet, ou ligar 
para o Receitafone 146. 
Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 

inconsistências de dados 
identificadas pelo pro-
cessamento. Nessa hipó-
tese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregulariza-

ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.

A Receita disponibili-
za ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, 
que facilita a consulta 
às declarações do IRPF 
e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possí-
vel consultar diretamen-
te nas bases da Receita 
Federal informações 
sobre liberação das res-
tituições do IR e a situ-
ação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nes-
se prazo, deverá fazer 
requerimento por meio 
da Internet, mediante o 

Formulário Eletrônico 
- Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou dire-
tamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pesso-
almente qualquer agên-
cia do BB ou ligar para 
a Central de Atendimen-
to por meio do telefone 
4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-
729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para 
deficientes auditivos) 
para agendar o crédito 
em conta corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.
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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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Cartão postal 

Maior palco do futebol goiano, Serra 
Dourada completa 45 anos de fundação

Cartão postal do Es-
tado de Goiás e 
principal motivador 

para o crescimento do 
futebol goiano, o Estádio 
Serra Dourada completa 
45 anos de vida em 2020. 
Inaugurado em 9 de mar-
ço de 1975, com a vitória 
por 2 a1 da Seleção Goia-
na sobre a Seleção de 
Portugal, nessas intensas 
quatro décadas e meia de 
existência ele foi palco 
de memoráveis partidas 

de futebol e sede para 
grandes eventos de ou-
tra natureza, como shows 
musicais, por exemplo.

Entre tantos aconteci-
mentos importantes, o es-
tádio recebeu jogos finais 
da Copa do Brasil (1990) 
e da Copa Sul-americana 
(2010); duelos da Taça Li-
bertadores; e foi sede do 
Grupo B da Copa América 
de 1989. Também tem se-
diado dezenas de edições 
do Campeonato Brasileiro 

e Campeonato Goiano.
O Serra Dourada res-

pira futebol e, como tal, 
tem sido um dos principais 
cenários para o esporte 
na Região Centro-Oeste. 
Além dos maiores clubes 
goianos, principalmente 
Goiás, Vila Nova, Atlético 
e Goiânia, a Seleção Bra-
sileira fez dele a sua casa 
em diversas ocasiões. Por 
seu gramado, sempre em 
ótimo estado e referên-

cia nacional de qualidade, 
desfilaram a maioria dos 
principais jogadores das 
últimas cinco décadas.

No impecável tapete 
verde do Serra Dourada se 
exibiram talentosos cra-
ques como Pelé, Marado-
na, Neymar, Rivelino, Zico, 
Sócrates, Francescoli, Cani-
ggia, Ronaldo, Ronaldinho 
Gaúcho, Robben e Van 
Persie, entre outros. O 
estádio também foi pal-

co de apresentações mu-
sicais únicas. Na lista de 
eventos não esportivos 
que aconteceram nele 
está o show do ex-Beatle 
Paul McCartney, que fez o 
Serra Dourada dançar em 
6 de maio de 2013.

Atualidade
Administrado pelo Go-

verno de Goiás, através 
da Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer (Seel), 

o Serra Dourada vem re-
cebendo reformas pontu-
ais desde o ano passado. 
Mas a intenção do secre-
tário de Esporte e Lazer, 
Rafael Rahif, é conseguir 
verba para ampla refor-
ma. O Governo de Goiás 
tem trabalhado no senti-
do de obter os recursos 
necessários para tanto.

Enquanto isso não é 
possível, foram feitas obras 
que incluíram adequação 
do sistema de iluminação; 
reforma nos vestiários; a 
construção de salas para 
a para instalação do VAR 
- Video Assistant Referee 
-, para as comissões téc-
nicas dos times mandan-
te e visitante; construção 
de salas para os clubes e 
seus convidados, além da 
ampliação do número de 
assentos nos bancos de 
reservas e a pintura das 
arquibancadas.

No dia 9 de março de 1975 a 
Seleção Goiana venceu a Seleção 
de Portugal por 2 a 1. De lá para 
cá estádio recebeu as principais 
competições da América do Sul, 
além de jogos da Seleção Brasileira
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