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tRês vEzEs vila

o Vila Nova completou, na verdade, 77 anos na semana pas-
sada. aliás, tenho a honra de comemorar a mesma data há 
mais de 50 anos. Fechou a semana com a volta de Lucas sil-
va e a contratação do atacante Henan, formando um bom 
elenco para atingir o objetivo de chegar ao terceiro título da 
terceirona nacional, fato que seria inédito. Por enquanto, 
sem presença de torcida. a semana é especial. deve faltar 
preparo físico e entrosamento, mas não devem faltar raça 
e vontade, na estreia contra o Manaus, que participa pela 
primeira vez da série C. de quebra, o Vila vive um mo-
mento de rara movimentação entre a torcida, que com-
prou cerca de 3 mil camisas do novo terceiro uniforme do 
time. outra opção é a nova camisa retrô, que lembra o 
título de 77. Nada mais justo para comemorar os 77 anos. 
Falta esse título para fechar um ano de recuperação. 

coRona nEws 

a Covid-19 causou estragos com retirada de programação 
jornalística na tV serra dourada e na Interativa FM. outros 
veículos já viveram essa ameaça. a comunicação é feita com 
equipes reduzidas, que convivem com afastamento de pro-
fissionais ao menor sinal de suspeita do vírus. 

sEpaRados 
Mais uma separação na pandemia. Jordevá Rosa e Luciana 
Finholdt, dupla de apresentadores mais longeva do telejor-
nalismo goiano, seguem agora caminhos distintos. Jordevá 

anunciou saída da empresa, depois de quase 30 anos de de-
dicação. deixa a apresentação e a direção do departamento, 
que passa a ser comandado por Luciana. a empresa acena 
para novos investimentos no jornalismo. 

lançados dE novo 
O PT lança oficialmente a pré-candidatura da deputada 
adriana accorsi à prefeitura de goiânia. será no dia 13 às 13 
horas. o PsB também prepara novo lançamento da pré-can-
didatura do deputado federal elias Vaz. 

REElEição Em massa 
Cresceu o número de vereadores que buscam a reeleição. 
dos atuais 35, ficam de fora Rogério Cruz, por decisão do 
seu grupo político, além de dra Cristina e Felizberto tava-
res, que são pré-candidatos a prefeito. Na corda bamba 
ainda, Paulinho graus, que é o nome colocado pelo Pdt 
para a disputa do Paço. Recuaram Paulo daher, que de-
sistiu de disputar a prefeitura, e Paulo Magalhães, qu8e 
desistiu de lançar o filho. 

maguito sabE do sEgREdo

Prefeito Íris Rezende continua alimentando o mistério 
em torno da sua reeleição. diz que não é hora de definir 
isso, exatamente como fez antes da confirmação de can-
didaturas anteriores. Resolveu peitar a Feira Hippie, coisa 
incomum para quem é candidato. está avaliando ainda a 
conclusão das obras em andamento e o desempenho da 
prefeitura no combate à Covid. Maguito Vilela, que é o 
Plano B, já sabe o que passa na cabeça do prefeito. Ficou 
sabendo em encontro na semana passada, quando garan-
tiu que não se falou em reeleição. 

dado Ruim 
goiânia não conseguiu ficar entre os 100 municípios 
do estado que, proporcionalmente, mais testaram em 
goiás. Mesmo com aumento no número de leitos, ocu-
pação gera alerta. 

paladino
Depois de cerrar fileiras pela reabertura da 44, o vereador 
Wellington Peixoto quer a volta imediata dos shows. Coisa 
impensável em qualquer lugar neste momento, enquanto 
não houver queda no número de casos novos de Covid. 

saída pEla tangEntE
esfriou previsão de volta às aulas em goiás. agosto já 
está descartado e setembro está indo pelo mesmo cami-
nho. Pode pintar a solução Ricardo salles. ou seja, pas-
sa-se toda a boiada agora e adia o problema para o ano 
que vem. seria a aprovação automática para quem tiver 
presença em aulas e atividades virtuais.

bRasilEiRo
sem torcida e em cidades onde os eventos esportivos es-
tão liberados sem torcida, começa no final de semana o 
Campeonato Brasileiro de Futebol. Na série a, o goiás co-
meça na serrinha contra o são Paulo, enquanto o atlético 
teve o jogo contra o Corinthians, fora de casa, adiado, em 
função da decisão do Campeonato Paulista.  Na série C, o 
Vila Nova joga no sábado fora de casa contra o Manaus. 
a série d começa em setembro e os goianos goianésia, 
aparecidense e goiânia estão no grupo 5.

QuEda dE bRaço 
Jair Messias decidiu não cumprir uma promessa de cam-
panha e está a caminho imposto semelhante à CPMF. 
Conflito com o Congresso à vista. Rodrigo Maia, que tem 
perdido poucas, já se colocou frontalmente contra. 

dE volta ao fRont
ex-quase tudo nos governos tucanos, Leonardo Vilela foi es-
calado para coordenar a campanha de talles Barreto (PsdB) 
à prefeitura de goiânia. digital marconista pode ser indicati-
vo para 2022. ou não. 

casuísmo 
a quarentena de oito anos para a candidatura de juízes, pro-
motores e procuradores tem dois alvos certos: o cambalean-
te governador Wilson Witzel e o potencial candidato sérgio 
Moro. Historicamente, este tipo de terra vale para os casos 
futuros e não pretéritos. É uma questão de tempo. Mas a 
política permite quase tudo. 

poR QuE?
os partidos tradicionais tendem a perder mais espaço nas 
eleições municipais.

marcelohel@gmail.com

“A vida é a arte do encontro, embora 
haja tanto desencontro pela vida”. 

(Vinicius de Moraes)
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agronegócio

Caiado anuncia Centro de Excelência 
em Agricultura Exponencial e internet 
5G para a cidade de Rio Verde

“nós vamos ga-
rantir a alimen-
tação de muitos 

goianos, brasileiros e tam-
bém de pessoas que vivem 
fora do Brasil.” O governa-
dor Ronaldo Caiado cele-
brou, nesta segunda-feira, 
dia 03, os esforços de Rio 
Verde em superar a crise 
econômica provocada pela 
pandemia da Covid-19, in-
vestindo fortemente em 
tecnologia na produção de 
alimentos. Aproveitou a vi-
sita à cidade para anunciar 
dois benefícios: a chegada 
pioneira da internet 5G – o 
município será o primeiro 
do Estado a receber a tec-
nologia – e a implantação 
do Centro de Excelência 

em Agricultura Exponen-
cial (Ceagre).

Segundo Caiado, a 
novidade foi um pedi-
do da gestão estadual 
atendido pela diretoria 
da multinacional chine-
sa Huawei, que reconhe-
ceu o polo tecnológico 
instalado na região. “Rio 
Verde é referência hoje 
em tecnologia. Seja com 
a Tecnoshow, seja com 
a capacidade produtiva, 
a área de pesquisa aqui 
instalada. Por todos esses 
estímulos, essa cidade é 
merecedora daquilo que 
indiscutivelmente será 
um marco”, anunciou.

Para impulsionar o de-
senvolvimento de tecno-

logias que melhorem a 
eficiência e o desempenho 
do agronegócio goiano, o 
governador e o prefeito de 
Rio Verde, Paulo do Vale, 
anunciaram a construção 
do Ceagre, com verba es-
tadual de R$ 15 milhões 
direcionada para pesquisa. 
“Nós já somos os melhores 
que produzem alimentos. 
Agora, desenvolvermos 
nossa própria tecnologia, 
nossas soluções do dia a 
dia para a produção de ali-
mentos”, disse o prefeito.

Entusiasmado, o gover-
nador celebrou as mudan-
ças que virão. “É algo com 
que todos nós sonhamos, 
para que possamos, a par-
tir daí, avançar em tudo 
aquilo que seja área de 
indústria, comércio, servi-
ços, agropecuária, no dia 
a dia das pessoas e na 
comunicação”, pontuou. O 
Centro contará também 
com a parceria do Institu-
to Federal Goiano (Cam-
pus Rio Verde)

O incentivo para o de-
senvolvimento de pesqui-
sas na região chega por 
meio da Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Goiás 

(Fapeg). Com os recursos 
para 2020/2021, o prefeito 
Paulo do Vale falou sobre 
a construção do Centro 
de Excelência, que já está 
com o projeto adiantado. A 
preparação do terreno co-
meça ainda essa semana. 
O Centro será construído 
com tecnologia modular e 
vai reunir cerca de 60 pro-
fissionais da inovação que 
vão trabalhar com foco em 
soluções tecnológicas.

Diabetes
Os avanços em tecno-

logia e pesquisa foram 
anunciados durante a 
inauguração do Centro de 
Atenção ao Diabetes, ane-
xo ao Hospital do Câncer 
de Rio Verde. A unidade 
recebeu R$ 1,5 milhão 
para a construção e com-
pra de equipamentos, re-
cursos provenientes de 
emendas parlamentares 
do senador Jorge Kajuru e 
do deputado federal Ma-
jor Vitor Hugo.

Caiado ressaltou a im-
portância do novo Cen-
tro de Atenção por trazer 
qualidade de vida aos pa-
cientes, mantendo a do-

ença sob controle, e pela 
diminuição da sobrecarga 
na rede hospitalar do Es-
tado, uma vez que as con-
sequências da diabetes 
levam à dependência de 
hemodiálise e a outras 
graves comorbidades. 
“O Centro de Atenção 
ao Diabetes é um cen-
tro de convergência de 
todas as especialidades. 
Vejo aqui um passo im-
portante na medicina no 
interior do Estado”, res-
saltou o governador.

Um dos responsáveis 
pela verba da construção 
do Centro, o senador Jorge 
Kajuru contou que se ins-
pirou em Caiado para se-
guir adiante com o projeto 
de criação do Centro. “Nós 
abraçamos, o Ronaldo e eu, 
a causa de Rio Verde, por-
que aqui já tinha o Hospi-
tal do Câncer e o Hospital 
Diabético poderia ser aqui”.

Também presente à 
inauguração, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), deputado 
Lissauer Vieira, disse ver o 
Hospital como referência 
na soma de esforços da 
iniciativa privada, empre-

sários, das pessoas e for-
ças vivas da sociedade e 
poder público. “É isso que 
faz esse hospital crescer a 
cada dia e se tornar uma 
referência no nosso Estado 
de Goiás, nos enchendo de 
orgulho”, disse Vieira. 

Ainda estiveram pre-
sentes o deputado es-
tadual Chico KGL; os 
secretários de Estado, Is-
mael Alexandrino (Saúde) 
e Tony Carlo (Comunica-
ção); o presidente da Câ-
mara de Vereadores de Rio 
Verde, vereador Idelson 
Mendes; o presidente da 
Cooperativa Agroindustrial 
dos Produtores Rurais do 
Sudoeste Goiano, Antônio 
Chavaglia; o venerável 
mestre da Loja Maçôni-
ca Estrella Rioverdense, 
Augusto Gonçalves; a 
suplente de deputado 
federal Flávia Cunha; o 
secretário Municipal de 
Saúde, Eduardo Pereira; o 
comandante regional da 
PM de Rio Verde, coronel 
Ricardo Rocha (PMGO); e 
o tenente coronel Amil-
ton de Souza Conceição, 
comandante do Corpo de 
Bombeiros na cidade.

governador esteve na cidade 
para a inauguração do Centro de 
atenção ao diabetes e determinou 
o investimento de R$ 15 milhões em 
pesquisas, via Fapeg, para desenvolver 
soluções que impulsionem ainda mais 
a produção agropecuária de goiás
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meio ambiente

Prefeitura de Goiânia trabalha 
nos detalhes finais do Amma+Fácil

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Agência Municipal 

de Meio Ambiente (Amma), 
lançou em agosto do 2018 
o Licença Ambiental Fá-
cil. O programa foi criado 
com o objetivo de facili-
tar a emissão de licenças 
ambientais para pequenos 
empreendimentos de bai-
xo impacto num prazo de 
48 horas, desde que o inte-
ressado esteja de posse de 
toda a documentação ne-
cessária para obtenção da 
licença. Agora, o município 
trabalha no lançamento de 
outra ferramenta digital: o 
programa Amma+Fácil de 
Licenciamento Ambiental, 
que envolve fornecimento 
de licença prévia e instala-

ção de obras no município. 
O sistema será lançando 
para um período de testes 
nesta terça-feira (4/8).

Este novo programa, 
segundo o presidente da 
Amma, Gilberto Marques 
Neto, “também está sus-
tentado no tripé trans-
parência, agilidade e 
eficiência, conforme de-
terminação do prefeito 
Iris Rezende no sentido de 
se promover inovação na 
gestão municipal”. Outro 
objetivo do Amma+Fácil 
é acabar com o processo 
físico, que agora passará 
a ser digitalizado, o que 
também gerará economia 
na compra de papel. 

O Amma+Fácil será in-
tegrado com a análise do-
cumental com outros pro-
cessos já realizados pela 
Prefeitura, podendo agili-
zar a emissão da licença. 
O trabalho foi desenvol-
vido pela Agencia Muni-
cipal de Meio Ambiente 
(Amma) e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho, Ciência e Tecnologia 
(Sedetec). O projeto con-
tou ainda com a parceria 
da Associação das Empre-
sas do Mercado Imobiliá-
rio de Goiás (Ademi-GO) 
e do Conselho de Desen-
volvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico 

(Codese) de Goiânia.
Gilberto Neto apon-

ta que o “programa visa 
agilizar a emissão de 
licenças ambientais, oti-
mizar e desburocratizar 
o trabalho”. Ele destaca 
ainda que a nova ferra-
menta torna o processo 
mais prático, transpa-
rente e é todo digital.

A diretora de Licen-
ciamento Ambiental de 
Goiânia, Juliana Rick, diz 
que pelo fato de os mes-
mos documentos que são 
pedidos em processos de 
aprovação de projetos 
pela Secretaria Munici-
pal de Planejamento e 
Urbanismo (Seplan) são 

também solicitados pela 
Amma. “Dessa forma, a 
nova ferramenta vai gerar 
integração e intercomu-
nicação dos sistemas e, 
com isso, gerar um ganho 
ambiental, com a econo-
mia do papel”, afirma.

Nesse novo programa, 
havendo o aproveitamen-
to das análises iniciais do-
cumentais já realizadas na 
aprovação de projetos, agi-
liza-se também as análises 
técnicas. O Amma+Fácil 
vai funcionar no mesmo 
ambiente virtual do Alvará 
Fácil, e também estará no 
site da Amma. No entanto, 
apesar de ser lançado nes-
ta terça-feira, a ferramenta 

ainda passa por testes fi-
nais e vai começar a fun-
cionar na segunda quinze-
na deste mês. 

Juliana explica ainda 
que, normalmente, a equi-
pe levaria em torno de 90 
dias para analisar esses 
processos. No entanto, com 
a nova ferramenta, a análi-
se pode diminuir para um 
período de 30 dias. Como 
os empreendimentos são 
de alto impacto ambiental, 
a vistoria é realizada pre-
viamente a emissão das 
licenças. Após a aprovação 
dos documentos, um técni-
co deve fazer uma vistoria 
e, caso aprovado, a licença 
será emitida virtualmente.

Programa, 
também de 
ambiente 
virtual, oferece 
licença prévia 
e instalação 
de obras. 
Ferramenta passa 
por testes finais 
e vai começar 
a funcionar 
na segunda 
quinzena 
deste mês
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aparecida de goiânia

Gustavo Mendanha retoma atividades no gabinete
O prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo Men-
danha (MDB), voltou ao 
trabalho presencial nes-
ta segunda-feira,3. Nos 
últimos 15 dias, o gestor 
adotou o trabalho remo-
to como medida preven-
tiva ao coronavírus, pois 
recentemente foi sub-
metido a um tratamento 
intensivo para tratar uma 
trombose venosa cere-
bral o que o coloca no 
grupo de risco.

No retorno ao Paço 
Municipal, Gustavo des-

pachou com secretários 
e, entre outras atividades, 
participou de uma reunião 
virtual com Lamartine Mo-
reira que é pré-candidato 
à Presidência do Conselho 
Regional de Engenharia 
(CREA-GO). Durante o en-
contro, os dois destaca-
ram a importância do 
planejamento, tecnologia 
e diálogo entre institui-
ções públicas e privadas 
para o desenvolvimento 
de novas obras e ferra-
mentas de infraestrutura.

Gustavo pontuou que 

Aparecida se prepara 
para os novos desafios 
investindo em tecnolo-
gia de ponta. O prefeito 
destacou que o projeto 
Cidade Inteligente trará 
novas perspectivas para 
o município em diver-
sas vertentes. Lamartine 
parabenizou a adminis-
tração pela iniciativa e 
disse que projetos dessa 
natureza contribuem para 
o desenvolvimento da ci-
dade e desburocratiza 
serviços essenciais para 
cidadãos e investidores.
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PREsENTE
O Dia dos Pais já se firmou como uma das mais importantes 

datas para o varejo. Em 2020 a comemoração acontece no 
momento que comerciantes encaram a retomada de suas 

atividades, depois de quatro meses de portas fechadas em 
função da pandemia do novo coronavírus. A boa notícia é 

que mesmo com todos os impactos trazidos pela Covid-19, 
69% dos brasileiros demonstraram intenção de presentear, 
conforme apontou a pesquisa  Méliuz, líder em cashback no 

Brasil. A maior parte das pessoas que vão presentear, querem 
gastar entre R$ 51 e R$ 100.  A média de valor que será 

investido não foi diferente do resultado da pesquisa realizada 
em 2019, com exceção da porcentagem de pessoas que buscam 

comprar presentes mais baratos (até R$ 50) que caiu 7,7% em 
2020 contra  14,8% em 2019. No Estação da Moda Shopping, 

alguns lojistas separaram dicas para ajudar na hora de escolher 
os presente que vão de roupas e acessórios à chocolate.

MaquETE iNTERaTiva 
O grupo empreendedor composto por Somos 

Desenvolvimento Imobiliário, Partini Negócios Imobiliários, 
Porto Belo e TG Core apresentará o seu mais novo lançamento 

na próxima terça-feira, 4/08, por meio de meeting virtual no 
Youtube. Um diferencial do produto é a maquete interativa 
em 3D, que facilitará a apresentação do produto onde quer 

que o corretor esteja, com o máximo de realismo. Na ocasião 
do meeting, os corretores terão acesso a informações sobre 

o empreendimento, como o decorado virtual, fotos em 
perspectiva do produto, materiais digitais e vídeos, além da 

ficha técnica.  

PlaTafoRMa REsolvE siM  
O Ministério da Educação anunciou que as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 serão realizadas em 

janeiro (impresso) e fevereiro (digital) de 2021. Os estudantes 
da rede pública de ensino que estão sem aulas pela internet ou 

que precisam de um reforço nos estudos para o Enem podem 
acessar a plataforma Resolve Sim, que oferece conteúdo 
gratuito de preparação. Iniciativa da Estácio e da Eleva, a 

Resolve Sim conta com aulas gravadas, ebooks, podcasts e 
simulados, com metodologia específica para quem estuda 

sozinho em casa.  O portal www.resolvesim.com.br pode ser 
acessado de qualquer computador, smartphone ou tablet.

Dia Dos Pais
O Flamboyant Shopping é o lugar ideal para a escolha do 
presente no Dia dos Pais, além de estar funcionando em 

horário especial, oferece variedade de marcas para surpreender 
no segundo domingo de agosto. Para celebrar, a dica é o 

polo gastronômico com capacidade para atender as mais 
diversas preferências quando o assunto é culinária de padrões 

internacionais. A abertura das lojas ocorre de segunda a 
sábado das 12h às 20h e aos domingos das 14h às 20h. As 

exceções são as marcas da praça de alimentação e do Polo 
Gastronômico que aos domingos oferecem horários mais 

ampliados. Seja nos corredores ou dentro das lojas, o cuidado, 
distanciamento e proteção são compromissos evidentes. O 

Drive-Thru Flamboyant também segue como opção para as 
compras. Basta conferir as marcas desejadas através site www.

flamboyant.com.br/drivethru.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Inédito - O gerente comercial da Brasal Incorporações, Leandro Baptista, o empresário Marcelo 
Albuquerque, o executivo Thiago Galvão e o empresário Gerson Santos organizaram o primeiro meeting 
drive-in do Brasil, realizado na última semana, no Drive-Gyn, em Goiânia. O evento apresentou o próximo 
empreendimento da incorporadora, que será no Setor Bueno, para os profissionais do mercado imobiliário. 
O lançamento oficial, para o público em geral, será em breve.

2

Convite - O empresário André Luiz Rodrigues Junqueira, 
diretor do Grupo Marajoara Laticínios, convidou a chef 
e professora de confeitaria Adriana Gomes para ser 
a nova parceira no preparo e divulgação de receitas 
exclusivas, pelas redes sociais da marca.
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Up Facial - Carolina Miarelli, repórter da Galera 
do Domingão do Faustão recebeu muitos elogios 
nas redes sociais, ao postar uma foto mostrando 
o resultado do MD Codes, que  fez com o 
dermatologista Alessandro Alarcão,

Compre e doe - Comprar um kit de Dia dos 
Pais do Boticário é mais do que demonstrar 
amor ao papai, é também uma forma de 
contribuir com o futuro de jovens em situação 
de risco e vulnerabilidade. Parte do valor dos 
kits será doado ao projeto.

4
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saúde

Covid-19: Brasil registra mais 
561 mortes; total chega a 94.665

O balanço do Minis-
tério da Saúde di-
vulgado ontem (3) 

trouxe 561 novas mor-
tes registradas nas últi-
mas 24 horas em razão 
da covid-19. Com isso, o 
total de óbitos chega a 
94.665. Ainda há 3.578 
óbitos em investigação.

A atualização do mi-
nistério trouxe também 
16.641 novos casos de 
covid-19 notificados pe-
las secretarias de saúde 
nas últimas 24 horas. Com 
este acréscimo, a soma de 
pessoas infectadas des-
de o início da pandemia 
atingiu 2.750.318.

Ainda de acordo com 
o boletim diária do Mi-
nistério da Saúde, há 
743.334 pacientes em 
acompanhamento. Até 
o momento, 1.912.319 
pessoas já se recupera-
ram da doença.

A taxa de letalidade 
(número de mortes pelo 
total de casos) ficou em 
3,4%. A mortalidade (quan-
tidade de óbitos por 100 
mil habitantes) atingiu 45. 

A incidência dos casos de 
covid-19 por 100 mil habi-
tantes é de 1.308,8.

Aos sábados, domin-
gos e segundas-feiras, 
o número registrado di-
ário tende a ser menor 
pela dificuldade de ali-
mentação dos bancos de 
dados pelas secretarias 
municipais e estadu-
ais. Já às terças-feiras, o 
quantitativo em geral é 
maior pela atualização 
dos casos acumulados 
aos fins de semana.

Covid-19 
nos estados

Os estados com mais 
mortes causadas pelo 
novo coronavírus são: 
São Paulo (23.365), Rio 
de Janeiro (13.604), Ce-
ará (7.752), Pernambuco 
(6.669) e Pará (5.784). 
As Unidades da Federa-
ção com menos faleci-
mentos pela pandemia 
são Mato Grosso do Sul 
(421), Tocantins (402), 
Roraima (513), Acre 
(539) e Amapá (576).

doença atingiu 2,70 milhões de 
brasileiros; 69,5% já se recuperaram
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Resultado da 2ª chamada do Prouni já está disponível
O Ministério da Educa-
ção divulgou hoje (4) 
as listas dos estudan-
tes pré-selecionados na 
segunda chamada do 
Programa Universidade 
para Todos (Prouni). O 
resultado está disponí-
vel na página do Prouni. 
O prazo para compro-
vação das informações 
também começa hoje e 
vai até o próximo dia 11.

Os estudantes pré-se-
lecionados devem com-
parecer às instituições 
de ensino e entregar os 
documentos que com-
provem as informações 
prestadas no momen-
to da inscrição. Quem 
perder o prazo ou não 
comprovar os dados será 
desclassificado.

Os candidatos que não 
foram pré-selecionados em 
nenhuma das duas chama-

das do ProUni ainda podem 
disputar uma bolsa por 
meio da lista de espera. 
O prazo para que o can-
didato inscrito manifeste 
interesse nessa última 
etapa da seleção é de 18 
a 20 de agosto. Nesse caso, 
o resultado será divulga-
do no dia 24 de agosto e 
as informações devem ser 
comprovadas até o dia 28 
do mesmo mês.

Bolsas de estudo
O Prouni é o programa 

do governo federal que 
oferece bolsas de estudo, 
integrais e parciais (50%), 
em instituições particula-
res de educação superior. 
Nesta edição, 440,6 mil 
estudantes inscritos dis-
putaram 167,7 mil bolsas 
em 1.061 instituições.

Para concorrer às bol-
sas integrais, o estudante 

deve comprovar renda fa-
miliar bruta mensal, por 
pessoa, de até 1,5 salário 
mínimo. Para as bolsas 
parciais (50%), a renda fa-

miliar bruta mensal deve 
ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

Podem participar es-
tudantes brasileiros que 

não possuam diploma 
de curso superior e que 
tenham participado do 
Exame Nacional do En-
sino Médio mais recente 

e obtido, no mínimo, 450 
pontos de média das no-
tas. Além disso, o estu-
dante não pode ter tirado 
zero na redação.
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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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Hexacampeão, Hamilton diz querer 
disputa mais acirrada na Fórmula 1

seis vezes campeão do 
mundial de pilotos da 
Fórmula 1, o britânico 

Lewis Hamilton lamentou 
a falta de competitivida-
de na busca pelo título. 
Nesta temporada, ele já 
venceu três das quatro 
provas realizadas e lidera 

a competição.
“Honestamente, eu 

cresci – especialmente 
quando você está no kart 
– com as corridas roda a 
roda, é isso que sempre 
me excitou, e é isso que 
me faz acordar de manhã”, 
afirmou no domingo (2), 

após sua vitória no Grande 
Prêmio da Inglaterra.

Hamilton ainda fez 
menção a Max Verstappen, 
da Red Bull, e Charles Le-
clerc, da Ferrari, que encer-
raram a prova em Silvers-
tone na segunda e terceira 
colocação, respectivamen-

te. “Esta não é a luta pelo 
campeonato que eu espe-
rava. Preferiria muito, mui-
to mais ter uma batalha 
muito próxima com esses 
dois, porque é isso que me 
anima”, acrescentou.

O hexacampeão lide-
ra a temporada com 88 

pontos, 30 a mais do que 
o segundo colocado e seu 
companheiro de equipe, o 
finlandês Valtteri Bottas. 
A Mercedes, escuderia de 
ambos, é a primeira no 
ranking dos construtores, 
com 146 pontos, 68 à fren-
te da Red Bull, vice-líder.

Nesta temporada, 
ele já venceu três 
das quatro provas 
realizadas e lidera 
a competição
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