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govERno

Goiás é o primeiro Estado a 
receber missão da Apex Brasil

a Agência Brasilei-
ra de Promoção 
de Exportações 

e Investimentos (Apex 
Brasil) apresentou, nesta 
terça-feira, dia 10, para a 
equipe da área interna-
cional de Goiás, o Plano 
de Ação 2020-2023 de 
serviços e produtos.

A proposta da Apex é 
auxiliar o Estado em pos-
síveis parcerias, buscando 
a promoção de exporta-
ções, internacionaliza-
ção de empresas locais e 
atração de investimentos 
estrangeiros.

A reunião foi comanda-
da pelo vice-governador 
de Goiás, Lincoln Tejota, 
e contou com as partici-
pações dos secretários 
Wilder Morais (Indústria e 
Comércio), Adriano Rocha 
Lima (Desenvolvimento e 
Inovação), Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto (Agri-
cultura), Giordano Souza 
(Assessor Especial de As-
suntos Internacionais de 
Goiás) e outros gestores 
do Estado. A equipe da 
Apex Brasil foi represen-
tada pelo General Gerson 

Menandro, gerente de 
Relações Institucionais e 
Governamentais.

Segundo o vice-
-governador Lincoln 
Tejota, sob o comando 
do governador Ronaldo 
Caiado, Goiás passou a 
apresentar os melhores 
números na área de se-
gurança, avançou na re-
gionalização da saúde, 
em medidas para a reto-
mada da capacidade de 
investimentos. “Temos 
planejada uma plata-
forma multimodal e de 
logística com a ferrovia 
norte-sul, o aeroporto 
de cargas de Anápolis 
e brevemente, a inter-
nacionalização do Aero-
porto Santa Genoveva. 
O nosso objetivo é fazer 
com que Goiás se torne 

um hub para exportação. 
Estamos nos preparando 
para ocupar um lugar de 
destaque no mundo, não 
só por meio do agrone-
gócio, mas também no 
setor industrial.  E com 
a vinda da Apex vamos 
fomentar e fortalecer as 
relações bilaterais e do 
comércio exterior”, afir-
mou Tejota.

O Gerente de Rela-
ções Institucionais e 
Governamentais da Apex 
Brasil, General Gerson 
Menandro, ressaltou que 
agência busca dar apoio 
às pequenas e médias 
empresas, auxiliando 
no crescimento de em-
presas goianas que tra-
balham com exportação 
de seus produtos, além 
de atrair investimentos 

estrangeiros para o Es-
tado. “A Apex tem muitas 
oportunidades para que 
micro e pequenos em-
presários se qualifiquem 
e se lancem ao mercado 
externo, assim como as 
empresas maiores. En-
tão, vamos lançar o Pro-
grama de Qualificação 
de Exportadores (PEX) 
em Goiás que passará a 
contar com um escritó-
rio, tendo mais facilida-
des para promover os 
produtos goianos e ser-
viços no exterior”, con-
clui o general.

Apex Brasil
É uma entidade de 

direto privado e atua 
em 19 estados do país. 
Possui 3 escritórios no 
Brasil, contando com o 

Distrito Federal e ou-
tros 9 no exterior, além 
de funcionar em mais 
de 220 representações 
diplomáticas no mun-
do. Entre as ações inte-
gradas, estão incentivar 
empresas à participação 
em feiras internacionais, 
estudos de oportunida-
des de mercado e mis-
sões comerciais.

A participação de Goi-
ás na Expo Dubai 2020, 
que será realizada de 
20 de outubro de 2020 
a 10 de abril de 2021, 
também foi debatida. A 
feira terá um pavilhão 
brasileiro onde os pro-
dutos goianos poderão 
ser exibidos, fomentan-
do o interesse de inves-
tidores internacionais e 
visitantes.  

O objetivo 
é promover 
produtos 
e serviços 
brasileiros no 
exterior e atrair 
investimentos
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Deputados têm pauta com 99 projetos 
na sessão desta quinta-feira, 12

os deputados da As-
sembleia Legisla-
tiva de Goiás (Ale-

go) realizam mais uma 
sessão ordinária nesta 
quinta-feira, 12. Na pau-
ta constam 99 processos 
legislativos que contem-
plam iniciativas do Po-
der Executivo. Todas as 
matérias são referentes 
a vetos do governador 
Ronaldo Caiado (DEM) a 
projetos de lei aprovados 
pelos deputados. São 79 
vetos integrais e 20 par-
ciais a serem apreciados 
em votação única e se-
creta. A sessão terá início 
às 15 horas, no plenário 
Getulino Artiaga.

Um dos processos, pro-
tocolado sob o nº 1969/19, 
veta integralmente o pro-
jeto de lei que institui o 
“passe livre” nas rodovias 
estaduais pedagiadas para 
os veículos de polícia, de 
fiscalização, de operação 
de trânsito, ambulâncias e 
os destinados a socorro de 
incêndio e salvamento.

A medida foi uma ini-
ciativa do deputado Jefer-
son Rodrigues (Republi-
canos), com o objetivo de 
tornar mais fácil, rápido e 
seguro o processo de pas-
sagem em pedágios com 
a instalação de um siste-
ma de vale-pedágio que 
funcionaria por meio de 

um dispositivo eletrônico 
a ser instalado nos referi-
dos veículos.

O motivo apresenta-
do pela Governadoria, na 
justificativa do veto, é o 
fato de que a legislação 
para assuntos de trânsi-
to é especificamente de 
competência da União. A 
matéria foi relatada pelo 
deputado Lucas Calil 
(PSD), que se posicionou 
pela rejeição do veto, e 
foi acompanhado pelos 
demais membros da Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Para mais informações 
sobre as matérias que de-
vem ser apreciadas nesta 

quarta-feira, 11, consulte 
a pauta prévia.

Na semana passada, os 
parlamentares votaram 
um total de 11 processos 
legislativos. A aprecia-
ção das matérias se deu 
nas reuniões ordinárias 
que foram realizadas no 
plenário Getulino Artia-
ga. Durante a semana, 
entraram em tramitação 
na Casa outros 31 pro-
cessos legislativos. Foram 
19 processos legislativos, 
15 projetos de lei de ini-
ciativa parlamentar, um 
veto integral do Poder 
Executivo, um relatório 
geral e uma prestação de 
contas da Secretaria de 

Estado da Saúde, além 
de um convênio oriundo 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Estes 
processos foram encami-
nhados para apreciação 
das Comissões Técnicas.

Sessões 
Ordinárias

As sessões ordinárias 
constituem o calendário 
anual de trabalho legis-
lativo e possuem a Or-
dem do Dia previamente 
designada, ou seja, têm 
uma pauta de votação. 
São realizadas normal-
mente às terças, quartas 
e quintas-feiras e com-

põem-se das seguintes 
fases: Abertura, onde 
são feitas apresentações 
de matérias e demais 
comunicações parlamen-
tares; Pequeno Expedien-
te; Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.

A população poderá 
prestigiar a reunião dos 
deputados estaduais, cujo 
acesso se dá pela entrada 
exclusiva a visitantes, lo-
calizada na Alameda dos 
Buritis, 231, Setor Oeste. 
Os trabalhos podem ser 
acompanhados ainda, ao 
vivo, por meio do site da 
Alego ou pela TV Assem-
bleia, transmitida pelo ca-
nal 8 da NET.  

O Plenário da Assembleia tem uma 
pauta com 99 projetos de lei para 
apreciação nesta quinta-feira, 12. 
São matérias do Governo, todas 
referentes a vetos do Executivo. 
São 79 vetos integrais e 20 parciais 
a serem apreciados em votação 
única e secreta. A sessão terá início 
às 15 horas, no plenário Getulino 
Artiaga. Um dos vetos é sobre o 
projeto que instituia o “passe livre” 
nas rodovias estaduais pedagiadas 
para os veículos de polícia, de 
fiscalização, de operação de trânsito, 
ambulâncias e os destinados a 
socorro de incêndio e salvamento
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Zé Mário ressalta importância de levar tecnologia 
às propriedades rurais para alavancar produção
Ao participar do seminário 
Conectividade no Campo: 
Desafios, Oportunidades e 
Soluções, o deputado fede-
ral Zé Mário (DEM-GO) des-
tacou a importância dos in-
vestimentos em tecnologia 
no meio rural, como forma 
de alavancar ainda mais o 
agronegócio brasileiro. 

O parlamentar, que 
também é presidente do 

Sistema Faeg/Senar e 2º 
vice-presidente da Confe-
deração da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), 
teve participação ativa 
dentro da Frente Parla-
mentar da Agropecuária 
(FPA) pela aprovação na 
Câmara do projeto de lei 
que destina recursos do 
Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomu-

nicações (Fust) para inves-
timentos em internet ban-
da larga no campo.

O evento, realizado na 
sede da CNA em Brasília, 
na manhã desta quarta-
-feira, 11, promoveu o de-
bate acerca de alternativas 
para solucionar o déficit 
tecnológico no meio rural. 
“É importante destacar os 
avanços na produtivida-

de brasileira nos últimos 
anos. Conseguimos, atra-
vés da tecnologia, aumen-
tar e otimizar significati-
vamente nossa produção”, 
disse Zé Mário durante sua 
participação no fórum. 

Mas, de acordo com o 
deputado, a porcentagem 
de propriedades rurais no 
Brasil que não tem acesso 
à internet ainda é muito 

grande. “Essa tecnologia 
precisa chegar a todos os 
produtores rurais, prin-
cipalmente o pequeno 
e médio, que enfrentam 
maiores dificuldades”, 
ressaltou.

Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), cerca de 
21,8% dos domicílios rurais 
não têm acesso à internet, 

e a situação é mais grave 
quanto menor é a proprie-
dade. “Essa discussão é mui-
to importante para que pos-
samos de fato achar uma 
solução para esse problema 
que, uma vez resolvido, irá 
expandir significativamente 
as fronteiras do agro brasi-
leiro, que atualmente é o 
carro chefe da nossa econo-
mia”, falou Zé Mário.



4 quinta-feira, 12 DE MARÇO DE 2020cidades

goiânia

Concurso da Prefeitura tem vagas para 
Engenharia e Ciências da Computação

o concurso aberto da 
Prefeitura de Goiâ-
nia tem vagas para 

profissionais das áreas 
de Engenharia e Ciências 
da Computação. Embora 
os cargos sejam identi-
ficados no edital como 
Analista em Organização 
e Finanças, os futuros 
servidores vão atuar na 
área de Tecnologia da 
Informação da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho, Ciência e Tecnologia 

de Goiânia (Sedetec).
O cargo de Analista 

em Organização e Finan-
ças exige curso superior 
(graduação completa) em 
Ciências da Computação 
ou Engenharia da Com-
putação, além de regis-
tro no órgão competente. 
Serão disponibilizadas 
20 vagas: 15 para ampla 
concorrência, quatro para 
negros e uma para pes-
soa com deficiência.

Os futuros servidores 
trabalharão 30 horas se-

manais com o salário de 
R$2,723,78 e irão exercer 
atividades de organização, 
métodos e sistemas, ges-
tão de recursos humanos, 
materiais e financeiros, au-
ditoria e controle interno 
e estatístico visando a oti-
mização do serviço pú-
blico. As inscrições para 
o concurso começam no 
dia 19 deste mês.

O edital já está dispo-
nível no site do Centro de 
Seleção (CS) da Univer-
sidade Federal de Goiás 

(UFG). São mais de 1500 
vagas para diversas áreas. 
Os salários dos futuros 
servidores podem chegar 
a R$ 3,452,93. O concurso 
teve mais vagas divulga-
das para Saúde e Educa-
ção em virtude da cria-
ção de novos Cmeis e 
centros de saúde. Porém, 
o certame disponibilizou 
vagas para níveis funda-
mental, médio, técnico 
e superior em diversas 
áreas de conhecimento.

E atenção na hora de 

inscreverem-se no con-
curso. As vagas precisam 
de pré-requisitos e é mui-
to importante a leitura 
do edital, pois lá estão as 
explicações das funções 
exercidas, horários e salá-
rios dos futuros servidores. 
Os candidatos aprova-
dos serão nomeados sob 
o Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos 
da Prefeitura Municipal de 
Goiânia, de acordo com a 
Lei Complementar nº 004, 
de 28 dezembro de 1990.

Edital aponta 
20 vagas para 
as áreas de 
tecnologia da 
informação. 
Inscrições 
do concurso 
começam dia 19 
de março
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aparecida de goiânia

Procon oferece diversos atendimentos nesta quinta
O Procon Municipal de 
Aparecida realiza nesta 
quinta-feira, 12, o Pro-
con Itinerante em come-
moração ao Dia Mundial 
do Consumidor. A ação 
acontecerá das 08h30 às 
17h na praça Matriz, no 
centro histórico da cida-
de. Na tenda serão rea-
lizadas orientações so-
bre relação de consumo, 
serviço de cálculos e ne-
gociações, orientações 
sobre danos pessoais 
causados por veículos 
automotores de via ter-
restre (DPVAT) e demais 

assuntos referentes ao 
Código de Defesa do 
Consumidor.

A ação tem como obje-
tivo facilitar o acesso de 
consumidores que procu-
ram orientações jurídicas 
e também fazer o regis-
tro de reclamações. “Esta 
será uma ação especial 
que visa conscientizar, 
garantir os direitos do 
cidadão e prestar aten-
dimento em defesa do 
consumidor”, afirmou o 
presidente do Procon Mu-
nicipal, Marinho Rezende.

Serão expostos tam-

bém à população, diver-
sos produtos apreen-
didos pelas equipes de 
fiscalização do Procon, 
como alimentos e bebi-
das. As equipes de fis-
calização estarão orien-
tando os consumidores 
quanto aos cuidados na 
compra desses produtos. 
No evento serão realiza-
dos também: serviço de 
odontologia, aferimento 
de pressão e diversos 
outros serviços em par-
ceria com a Secretaria 
de Saúde e OAB de Apa-
recida de Goiânia. 
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Páscoa - Os empresários Rita Faria Cascão e Odilom Faria Junior recebem convidados para um café da manhã, nesta sexta, dia 13 
de março, na  Richesse do Setor Oeste. Na ocasião será lançada a Páscoa 2020 da marca, que contará com muitas novidades. Uma 
das atrações é a escultura gigante, de chocolate maciço da Callebaut, esculpida pelo chef chocolatier Abner Ivan. 

03 - Central Blanc - Os incorporadores Victor 
Tomé (esquerda), Ana Flávia Canedo e João Gabriel 
Tomé recebem amigos e parceiros em um brunch de 
apresentação do apartamento decorado do Blanc 
Casa Design, no sábado (14), a partir das 08 horas.

2 3

4

02 – Imersão - O Grupo Planalto Invest 
representado pelo CEO José Roberto realiza, hoje 
(12), no auditório do Instituto de Pós-Graduação 
e Graduação (Ipog) um dia inteiro de imersão em 
atividades de motivação profissional.
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04 - Mulher empreendedora - As anfitriãs do 15º 
Almoço de Networking da Rede Goiana da Mulher 
empreendedora, Ludymilla Damatta (2ª esquerda), 
recebeu as empresarias  Kássia Toscana, Shirley Luiza 
e Margareth Soares no último dia 05 de março no 
Oliveira’s Place.

Festa da Fantasia
O Passeio das Águas Shopping recebe, pelo 

quarto ano consecutivo, mais uma edição 
da Festa da Fantasia, que será realizada no 

dia 04 de abril. A novidade este ano é que o 
Gigante de Goiás também é o ponto de venda 

oficial do evento. Quem adquirir os convites 
na loja, montada ao lado da Kopenhagen, 

terá várias vantagens. Além de poder dividir 
a compra em até 3x sem juros e não pagar 
a taxa de conveniência, o cliente também 

ganha um ingresso da Fextinha.

adoÇÃo
O Shopping Cerrado será, mais uma vez, 

palco para o evento de adoção de pets 
da Associação de Proteção Animal Miau 

AuAu. A ação, que acontece neste sábado 
(14), reunirá cerca de 40 cães e gatos de 

diferentes idades, cores e temperamentos, 
todos castrados e com vacina e vermífugo 

em dia. A programação será realizada das 12 
às 18 horas, na varanda da entrada principal 

do centro de compras, com entrada franca.

eXPo ViVeR MelHoR
O Instituto Viva Bem é um dos 

participantes da Expo Viver Melhor, que 
será realizada dias 13 e 14 de março, no 

Flamboyant Shopping Center. A instituição 
terá um stand exclusivo na feira. No local 

os participantes poderão conhecer um 
pouco mais do Instituto, que atua em 

Goiânia há quatro anos, disponibilizando 
a seus hóspedes serviços de atendimento 

em consultório, centro dia, reabilitação, 
hospedagem temporária e definitiva. A 

sócia proprietária do Instituto Viva Bem, 
a geriatra Zélia Santana conduzirá ainda 
um talk show com familiares de internos 

para discutir os benefícios da hospedagem 
permanente e dos cuidados prestados de 

forma contínua aos idosos.

noites de Fado
Uma típica casa portuguesa, com deliciosos 

pratos da terra e um espetáculo de fado. 
Em mais uma edição, o restaurante 

Quinta do Minho promove nos dias 20 
e 21 de março, duas Noites de Fado – 

um espetáculo ao vivo com músicas 
portuguesas, interpretadas pelos 

músicos Ricardo Araújo, Renato Araújo e 
Marly Gonçalves. A partir das 20h30, no 

Metropolitan Mall, localizado no encontro 
das Avenidas E e Jamel Cecílio, no Jardim 
Goiás. Entrada é R$ 100,00, reservas de 
mesa e convites antecipados (limitados) 

estão disponíveis no próprio restaurante ou 
pelo WhatsApp (62) 99600-8877.

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos
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Publicada portaria que regulamenta 
medidas para enfrentar o Covid-19

a portaria do Mi-
nistério da Saúde, 
que trata da regu-

lamentação e operacio-
nalização das medidas 
de enfrentamento do 
novo coronavírus (Co-
vid-19), está publica-
da no Diário Oficial da 
União desta quinta-feira 
(12). Ela é fundamen-
tada na Declaração de 
Emergência em Saúde 
Pública de Importân-
cia Internacional pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em 30 
de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção 
pelo Covid-19.

De acordo com a por-
taria, entre as medidas 
que poderão ser adota-
das para resposta à emer-
gência de saúde pública 
está o isolamento, que 
objetiva a separação de 
pessoas sintomáticas ou 
assintomáticas, em inves-
tigação clínica e labora-
torial, de maneira a evitar 
a propagação da infecção 
e transmissão local.

Segundo prevê o do-
cumento emitido pelo 
ministério, a medida de 
isolamento somente po-
derá ser determinada por 
prescrição médica ou por 
recomendação do agen-
te de vigilância epide-
miológica, por um prazo 

máximo de 14 dias, po-
dendo se estender por 
até igual período, con-
forme resultado labora-
torial que comprove o 
risco de transmissão.

No caso de isolamento 
do paciente com diagnós-
tico positivo para novo 
coronavírus, a medida 
será determinada por ato 
médico e deverá ser efe-
tuada, preferencialmente, 
em domicílio, podendo 
ser feito em hospitais 
públicos ou privados, 
conforme recomendação 
médica, a depender do 
estado clínico do pacien-
te, diz ainda a portaria.

Quarentena
Sobre o estabeleci-

mento de quarentena, 
consta no documento que 
ele tem por objetivo ga-
rantir a manutenção dos 
serviços de saúde em lo-
cal certo e determinado, 
“mediante ato adminis-
trativo formal e devida-
mente motivado e deverá 
ser editada por Secretá-
rio de Saúde do Estado, 
do Município, do Distrito 
Federal ou ministro de 
Estado da Saúde ou su-
periores em cada nível de 
gestão, publicada no Diá-
rio Oficial e amplamente 
divulgada pelos meios de 
comunicação”.

A quarentena será 
adotada pelo prazo de 
até 40 dias, podendo se 
estender pelo tempo ne-
cessário para reduzir a 
transmissão comunitária 
e garantir a manutenção 
dos serviços de saúde 
no território. A porta-
ria prevê também que 
a prorrogação do pra-
zo dependerá de prévia 
avaliação do Centro de 
Operações de Emergên-
cias em Saúde Pública.

Recursos
Nessa quarta-feira 

(11), durante audiên-
cia na Câmara dos De-
putados, o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 

Mandetta, informou so-
bre a negociação com o 
Congresso para libera-
ção de até R$ 5 bilhões 
para ações de enfrenta-
mento ao coronavírus.

O recurso, oriundo de 
emendas da relatoria da 
Casa, será utilizado na 
Atenção Primária e hos-
pitalar para reforçar as 
ações contra o vírus. O 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
que o Congresso está à 
disposição da sociedade 
para discutir não só leis, 
mas também questões 
orçamentárias.

“Nossa intenção é de 
ajudar com recursos alo-
cados pelos parlamenta-

res para que possamos 
dar a sustentação neces-
sária aos municípios e 
estados e ao trabalho do 
Ministério da Saúde no 
combate ao coronavírus. 
Esta é uma agenda emer-
gencial de curto prazo e é 
a mais importante, que é 
a agenda do impacto do 
coronavírus na saúde dos 
brasileiros. Essa deve ser 
sempre a prioridade de 
todos nós”, disse Maia.

Atualização 
dos casos

De acordo com o mi-
nistério até as 16h45, de 
ontem, subiu para 52 o 
número de casos confir-

mados de coronavírus no 
Brasil, conforme os dados 
repassadas pelos estados 
à pasta da Saúde. Desse to-
tal, sete são por transmis-
são local, quando é possí-
vel relacionar o doente a 
um caso confirmado e 45 
são importados, ou seja, de 
pessoas que viajaram ao 
exterior. Atualmente, são 
monitorados 907 casos 
suspeitos. Outros 935 fo-
ram descartados.

Os casos confirmados 
no Brasil estão divididos 
em oito estados: Alagoas 
(1), Bahia (2), Minas Gerais 
(1), Espírito Santo (1), Rio 
de Janeiro (13), São Paulo 
(30), Rio Grande do Sul (2) 
e Distrito Federal (2).

O documento do Ministério da Saúde 
está no Diário Oficial desta quinta
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Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira 
prêmio estimado em R$ 4,5 milhões
A Mega-Sena sorteia nesta 
quinta-feira (12) prêmio 
estimado em R$ 4,5 mi-
lhões. É o segundo sorteio 
da Mega Semana da Mu-
lher. No primeiro sorteio, 
realizado na terça-feira 
(10), nenhuma aposta 
acertou as seis dezenas.

Na ocasião, 33 apostas 
acertaram cinco números 
e vão receber um prêmio 
de R$ 31,9 mil cada. Ou-
tros 1.575 apostadores 

acertaram a quadra, ga-
rantindo prêmio indivi-
dual de R$ 956,20.

De acordo com a Caixa, 
o valor acumulado de R$ 
4,5 milhões, caso investi-
do na poupança, renderia 
uma renda mensal de 
mais de R$ 11 mil.

O sorteio de hoje será 
realizado, a partir das 20h 
(horário de Brasília, no 
Espaço Loterias Caixa, lo-
calizado no Terminal Ro-

doviário Tietê, na cidade 
de São Paulo.

O sorteio é aberto ao 
público, que pode acompa-
nhar também pelas redes 
sociais: no Facebook e ca-
nal Caixa no Youtube.

As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horário 
de Brasília) em qualquer 
casa lotérica credenciada 
pela Caixa, em todo o país. 
A cartela, com seis dezenas 
marcadas, custa R$ 4,50.
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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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preparação

Guilherme Dalla Déa comanda treinos 
na Granja Comary para geração 2004

o tradicional Torneio 
de Montaigu, na 
França, foi cancela-

do por conta do surto de 
COVID-19, o Corona Vírus, 
em todo o mundo. Normal-
mente, a competição mar-
ca o início da montagem 
e preparação da Seleção 
Brasileira Sub-17 para as 
competições do calendário 
FIFA no ano seguinte. Para 
não mexer nesta progra-
mação, o treinador Gui-
lherme Dalla Déa levará 
o grupo convocado a par-

ticipar em Montaigu para 
uma etapa de treinos 
entre os dias 27 de mar-
ço e 5 de abril, na Granja 
Comary, o Centro de Trei-
namento da Seleção Bra-
sileira, em Teresópolis, no 
Rio de Janeiro. 

A lista é formada por 
jogadores nascidos em 
2004 e tem como base a 
Seleção Sub-15 campeã 
do Sul-Americano da cate-
goria, em 2019, e treinada 
por Paulo Victor Gomes. 
Mais quatro jogadores fo-

ram chamados pelo treina-
dor para se juntar aos 20 
convocados inicialmente: 
Gustavo (Desportivo Bra-
sil); Ataíde (Athletico-PR); 
Renato (Corinthians); e 
Mateus Lima (Flamengo). 

- Montaigu já faz parte 
do calendário de Seleções 
e representa uma etapa 
importante para nos pre-
pararmos para o Sul-Ame-
ricano e a Copa do Mundo. 
Recebemos a notícia do 

cancelamento da edição 
deste ano por causa do 
Corona Vírus, uma atitude 
prudente. Mas vamos dar 
sequência ao nosso plane-
jamento trabalhando com 
os meninos lá na Granja 

Comary. É o primeiro pas-
so para a construção do 
time que irá defender o 
Brasil nas competições 
em 2021. É uma geração 
muito boa - comentou 
Dalla Déa, que participou 
da comissão técnica da 
Sub-15 no Sul-Americano 
conquistado no Paraguai. 

O calendário de base da 
Seleção Brasileira concen-
tra suas principais compe-
tições nos anos ímpares. 
São elas o Sul-Americano 
e a Copa do Mundo. Ambas 
são realizadas de dois em 
dois anos. Na categoria 
Sub-17, o Brasil é o atual 
campeão do Mundo. Os 
anos pares são destinados 
para as etapas de treinos e 
a disputa de jogos prepa-
ratórios e torneios de cur-
ta duração realizados em 
todo o mundo, como o de 
Montaigu, na França. 

Treinador inicia preparação da 
Seleção Sub-17 para as competições 
de 2021; Mais quatro atletas se 
juntam à lista que disputaria 
Torneio de Montaigu, cancelado
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