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Ronaldo Caiado destrava obras e entrega 93 moradias no Residencial João Paulo II
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oposição sEm união

elias Vaz (PsB) puxou a conversa entre pré-candidatos do campo 
da oposição, mas a unificação em torno de nome e propostas fica 
pra depois. Por enquanto, todos seguem tocando seu trabalho. 
Há pouca confiança em acordo para o primeiro turno. O próprio 
Elias prepara para a semana que vem o lançamento oficial da 
pré-candidatura. alguns pontos unem esse grupo, na avaliação 
do quadro político: primeiro que o prefeito Íris Rezende (MdB) 
estaria fazendo só jogo de cena e seria mesmo candidato. A se-
gunda é que haverá segundo turno e Íris tem lugar garantido. o 
terceiro é que um candidato de oposição vai estar disputando 
com Íris, e que todos se acham em condição de chegar lá. 

pEsando contRa
além do cenário considerado aberto, há a pressão dos 
partidos, que apostam que ter candidato a prefeito refor-
ça a eleição de vereadores. 

um a mEnos 
Senador Vanderlan Cardoso (PSD) apareceu com covid, jus-
tamente no momento de afunilamento do processo, quando 
seu nome voltou a ser comentado em rodados como opção 
para goiânia. Fica sem circular por duas semanas. 

Em paz
Clécio alves (MdB), ao seu estilo, baixou a guarda e pediu des-
culpas à colega tatiana Lemos (PCdoB). estendeu o pedido a 
todos os homens e mulheres que se sentiram ofendidos no epi-
sódio. Tatiana aceitou em sessão presidida por Romário Policar-
po (Patriota). Uma trava a menos para os trabalhos da Câmara. 

dEstRava

Policarpo decidiu não acatar recomendação do Ministério 
Público, que pediu muito para fazer novas audiências pú-
blicas para discutir o Plano diretor, mas alegou aumento 
nos casos de Covid pra parar de novo. as sessões devem 
ser encerradas nesta sexta pela manhã e o relatório final 
deve ser conhecido no início da próxima semana. 

abERtuRa  
a Câmara alega que os canais de participação foram abertos, 
com a realização de audiências fora do horário das sessões 
plenários, com a participação dos cidadãos interessados, 
virtual e presencialmente. Mantendo os protocolos de segu-
rança recomendados na prevenção à Covid. 

vEREadoREs?
Chama a atenção o desempenho de dois pré-candida-
tos a prefeito de Goiânia. O jornalista Nilson Gomes 
(deM) ocupa redes sociais, cava generosos espaços na 
mídia e fomenta debate interessante. No partido do 
governador Ronaldo Caiado, pode até ir à convenção. 
Pra perder, uma vez que Caiado tem projeto ligado a 
Íris em goiânia. gustavo gayer (dC) também ocupa es-
paços, representando o bolsonarismo e o empreende-
dorismo, com pinta de que também não vai chegar. os 
dois impulsionam potenciais campanhas a vereador. 

tRampolim
dois em cada cinco deputados estaduais podem disputar 
prefeituras nas eleições de novembro. somente em goiâ-
nia são seis.

ano EscolaR acabando
Autoridades sanitárias rejeitam, por enquanto, a volta das 
aulas em setembro. assunto foi debatido no comitê de crise 
e a conclusão, óbvia, é que há risco de contaminação no con-
tato dos alunos na comunidade escolar e destes com seus 
familiares. Rio e dF tiveram que voltar atrás. e sP também 
está adiando o assunto, muito provavelmente para outubro. 

o platô 
a situação de estabilidade vai sendo atingida em goiás, 
ainda com soluços como o recorde de mortes registrado 
nesta terçaf0-feira. a ampliação dos leitos de UtI é um 
fator que tranquiliza as autoridades de saúde. a expecta-
tiva é que essa estrutura, montada às pressas, se trans-
forme em ganho para a população após a pandemia. No 
Brasil, o número de mortes continua estabilizado, mas 
em patamar muito alto ainda. 

mEnos votos
goiás registrou aumento de pouco mais de 3% no eleitorado em 
relação a 2016. goiânia teve apenas a metade deste crescimento. 
existe uma expectativa de diminuição no número de votos válidos 
por dois fatores. o primeiro é pelo medo de aglomeração, que inclu-
sive deve beneficiar eleitores de grupos de risco. O segundo é por 
uma campanha que deve chegar menos aos eleitores. 

com voto das igREjas
Caiu no tse a tese do abuso do poder religioso. Por um moti-
vo simples: por mais que pareça condenável, é preciso ter lei 
prevendo a prática como ilegal e a correspondente punição. 
assunto para o Legislativo. os casos de abuso cometidos por 
líderes religiosos tem que ser enquadrados como abuso eco-
nômico, na visão do tse, pela lei vigente. 

dERRotado 
a tese de enquadramento do abuso religiosos foi defendida 
pelo ministro Édson Fachin. Que ficou sozinho na contenda. 

o EncontRo maRcado

Íris e Caiado atualizam a conversa nesta quinta-feira. dom direito a 
discutir a possível candidatura à reeleição do prefeito. Caiado tem 
compromisso com Íris, aliado das duas últimas eleições estaduais. É 
possível que Íris sinalize, finalmente, a sua decisão. Ou não. 

bom comEço 
Vila Nova começou bem a sua nona participação na Série 
C. Reagiu em Manaus no empate da estreia e se impôs em 
casa contra o Paysandu. Sai para jogar contra Ferroviário, 
em Fortaleza, e Remo, em Belém. Mais dois bons resultados 
darão sinal positivo. Faltando ainda um lateral-esquerdo de 
confiança e um volante pé-de-ferro. 

poR quE?
Às vezes é tão difícil decidir.  

marcelohel@gmail.com

“Mesmo os mais perfeitos espíritos 
terão necessidade de dispor de  

muito tempo e atenção”.  (René descartes)
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habitação

Caiado destrava obras e entrega 93 
moradias no Residencial João Paulo II

Durante a entrega 
de 93 moradias 
para famílias, no 

Residencial João Paulo II, 
região Norte de Goiânia, 
o governador Ronaldo 
Caiado defendeu, nesta 
quarta-feira, dia 19, a uti-
lização correta do dinhei-
ro público, que deve ser 
aplicado com a finalidade 
constitucional de benefi-
ciar a população. “O Esta-
do tem que ser coerente e 
melhorar a qualidade da 
vida das pessoas”, enfati-
zou o líder do Executivo. 

“Nome de residen-
cial, antigamente, virava 
nome de investigação do 
Ministério Público”, disse 
o governador, ao se refe-
rir à Operação Alicerce, 
coordenada pelo MP em 

face de denúncias de 
irregularidades no pro-
cesso de construção do 
João Paulo II, cujas obras 
estavam paralisadas há 
três anos e meio.

A quarta-feira foi dia de 
festa para os que realizam 
o sonho da casa própria. 
Por meio da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab), 
o Governo de Goiás, em 
mais uma parceria com a 
Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), investiu R$ 25,6 
milhões para a conclusão 
do empreendimento – R$ 
10 milhões do Tesouro Es-
tadual, além do aporte de 
R$ 15,6 milhões da CEF. 
Dentro desse montante, o 
Executivo destinou R$ 5 
mil especificamente para 
cobrir o valor do lote, com 

objetivo de reduzir o total 
a ser financiado e, conse-
quentemente, o valor das 
parcelas por moradia. Até 
o final do ano, outras 137 
famílias – 34 em setembro 
e 103 em outubro – tam-
bém serão contempladas.  

A construção de 230 
moradias foi retomada 
pelo gestor, com a solu-
ção de todas as pendên-
cias, que vão da correção 
de projetos à infraestru-
tura. “O governador de-
terminou todo o empe-
nho necessário para que 
terminássemos a cons-
trução dessas casas, um 
compromisso do Estado 

para com as pessoas”, 
ressaltou o presidente da 
Agehab, Lucas Fernandes.

No caso do João Pau-
lo II, o valor por unidade 
habitacional subsidia-
do pelo Estado recebeu 
atenção especial do go-
vernador, lembrou o pre-
sidente da Agehab. “Fo-
ram financiados R$ 35 
mil com a Caixa e R$ 20 
mil do cheque moradia. 
Entretanto, em decor-
rência das dificuldades 
encontradas, o Governo 
de Goiás liberou cerca 
de mais R$ 12 mil por 
unidade”, detalhou Fer-
nandes. “Tudo isso pro-

piciará uma prestação 
em torno de R$ 250.”

O sentimento de gra-
tidão foi externado pela 
presidente da Associação 
de Moradores, Tânia Mara 
Moreira Silva. “Foi uma 
luta muito grande, durante 
quase seis anos. Depois do 
governo Caiado, as coisas 
começaram a andar. É uma 
vitória”, comemorou.

Quem não conseguiu 
esconder o contenta-
mento, mesmo com o 
sorriso sob a máscara 
facial, foi dona Regina 
Maria da Silva, 55, que, 
agora, economizará no 
aluguel para, com o ma-

rido, dar mais conforto 
aos dois filhos e à mãe. 
“Estamos vivendo um 
momento de vitória. Fo-
ram muitos anos à espe-
ra desse dia”, afirmou, ao 
elogiar a conduta do go-
vernador Ronaldo Caiado.  

A entrega das moradias 
é um recomeço para o téc-
nico de telefonia Wandoir 
José de Oliveira, 62, re-
presentante da comissão 
de acompanhamento da 
obra. “Não tem felicidade 
maior. Eu vi as pessoas 
sofrendo muito e, neste 
momento, vejo os mora-
dores felizes por recebe-
rem suas chaves”, avaliou. 

governador retoma construção 
paralisada, firma parceria com 
Caixa econômica Federal e 230 
famílias serão contempladas com 
casa própria até o final deste ano. 
Investimentos somam mais de 
R$ 25 milhões e mutuário vai 
pagar prestação de R$ 250
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“Um olhar pela janela”

A Assembleia Legislativa lança, na próxima 
segunda-feira, o 1º Concurso de Fotografia
A Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego), em 
comemoração ao Dia Mun-
dial da Fotografia, comunica 
que estará realizando, nos 
próximos dias, o 1º Prêmio 
Alego de Fotografia. Com 
o tema “Um olhar pela 
janela”, a competição vai 
premiar os melhores fotó-
grafos amadores e profis-
sionais de Goiás.

O concurso tem a fina-
lidade de incentivar a pro-
dução de imagens fotográ-
ficas, o olhar artístico da 
população, e valorizar ta-
lentos da fotografia profis-
sional e amadora. Para isso, 
serão premiadas as fotos 
que, da melhor maneira, 
conseguirem mostrar os 

registros do cotidiano das 
pessoas nesse momento 
de distanciamento social 
causado pela pandemia 
da covid-19, pela qual 
passa o País e, também, o 
estado de Goiás.

O lançamento do con-
curso acontece na próxima 
semana, quando também 
serão disponibilizados à 
sociedade, por meio dos 
canais de comunicação da 
Casa, o edital e o endereço 
eletrônico para realização 
das inscrições gratuitas. 
Poderá participar qualquer 
pessoa com idade mínima 
de 18 anos e residente no 
Brasil. Não poderão parti-
cipar servidores, estagiá-
rios e demais funcionários 

terceirizados da Alego, 
bem como os membros de 
sua Comissão Julgadora e 
seus parentes.

O Dia Mundial da Fo-
tografia, celebrado anual-
mente no dia 19 de agos-
to, é uma homenagem à 
primeira apresentação do 
daguerreótipo, um proces-
so fotográfico desenvolvi-
do por Louis Daguerre em 
1837. Mais tarde, em janeiro 
de 1839, a Academia Fran-
cesa de Ciências anunciou a 
invenção do daguerreótipo 
mais sofisticado e, e em 19 
de agosto do mesmo ano, 
o governo francês conside-
rou a invenção de Daguerre 
como um presente “grátis 
para o mundo”.
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Educação disponibiliza plataforma 
de salas virtuais para alunos

docentes da rede 
municipal de edu-
cação têm até o 

dia 26 de agosto para se 
ambientarem com a pla-
taforma AVAH para aulas 
remotas. Eles passam por 
formação como parte do 
Módulo IX do curso SME 
em Conexão, recebendo 
orientações sobre posta-
gens de atividades e so-
bre interação com os alu-
nos. Após esse período, as 
atividades começarão a 
ser postadas.

A plataforma é diferen-
te da dinâmica do Portal 
Conexão Escola, por meio 
dela os professores da uni-
dades vão elaborar suas 
próprias aulas e postar o 
conteúdo diretamente no 
site para o acesso dos alu-

nos. O aluno poderá aces-
sar o conteúdo da aula 
a qualquer hora do dia, 
porém, o professor estará 
disponível para dúvidas 
somente durante o turno 
de aula da turma.

Todos as 107 mil crian-
ças matriculadas na rede 
municipal de ensino 
neste segundo semestre 
poderão acessar as aulas 
por meio da plataforma. 
As orientações para aten-
dimento àquelas que não 
têm acesso à internet já 
foram encaminhadas às 
escolas por meio das Co-
ordenadorias Regionais 
de Educação (CRE).

Para acessar, o aluno 
deve ir até o endereço 
eletrônico: https://avah.
goiania.go.gov.br/

Plataforma aVaH já começou a ser 
testada por docentes, que passam 
por formação. Nela, alunos poderão 
acessar conteúdos das aulas de cada 
professor da unidade de ensino

Di
vu

lg
aç

ão

senador canedo tecnologia

Sanitização no 
combate ao 
Coronavírus

“5G vai melhorar segurança 
em todos os quarteirões de 
Goiânia”, diz Nilson Gomes

A equipe de sanitização 
esteve nesta terça-feira, 
18 de agosto, no Setor 
Monte Azul atendendo 
a solicitação previamen-
te agendada. Também 
foram atendidos o Ce-
mitério, Upa, Prefeitura, 
Secretaria de Segurança, 
Sanesc e Senaprev.

Trata-se de uma das 

medidas para a conten-
ção da Covid-19, lem-
brando que a luta é de 
todos, e há a necessidade 
do distanciamento so-
cial, evitar aglomerações, 
além do uso constante 
de álcool em gel se es-
tiver na rua, ou lavar as 
mãos com água e sabão 
sempre que possível.

Os países em que já che-
gou a quinta geração da 
telefonia, o 5G, conside-
ram revolucionárias as 
conquistas. Os benefícios 
abrangem desde quem 
desejava maior velocidade 
de transmissão até gover-
nantes com suas deman-
das de saúde, Educação e 
segurança. Por isso, o jor-
nalista e advogado Nilson 
Gomes, pesquisador na 
área de tecnologia, diz que 
o efetivo de policiais em 
Goiás e guardas em Goiâ-
nia é suficiente:

“O patrulhamento de 
ruas mudou. Agora, pode 
ser feito por milhares 
de câmeras em árvores, 
muros, postes e portões, 
além dos drones”. Como o 
preço dos equipamentos 
“caiu demais” nos últimos 
anos, “é possível colocar 

oito câmeras em cada 
quarteirão de Goiânia”.

Nilson Gomes diz que 
“viatura rodando diutur-
namente tem seus efeitos, 
mas com baixíssimo cus-
to-benefício”. O jornalista 
elenca as despesas com 
salários e aposentadorias 
aos 25 anos de trabalho, 
veículos e combustível. Em 
contrapartida, menos de 
2% dos crimes são flagra-
dos nos patrulhamentos. 

“Os bandidos não são pe-
gos no pulo e não evitam 
atuar por causa da presen-
ça dos policiais, apenas es-
peram alguns minutos”.

As provas colhidas nas 
imagens também são irre-
futáveis para condenação 
dos criminosos. “O novo 
método é maravilhoso até 
contra a impunidade”, co-
memora Nilson Gomes, que 
é pré-candidato a prefeito 
de Goiânia pelo Democra-

tas. Segundo ele, quando 
repórter escreveu matérias 
mostrando que há 12 mil 
homicídios em Goiás não 
resolvidos e “o maior proble-
ma é validar as provas”.

O 5G aprimora a quali-
dade das filmagens e seu 
envio às centrais de moni-
toramento. “A ideia é fazer 
parceria com moradores, 
comerciantes, igrejas, lide-
ranças comunitárias e as 
polícias estaduais e fede-
rais”, conta o jornalista. Jun-
tos, implantam as câmeras 
e filtram as informações, 
para intervenção imediata 
de motos e carros da Polí-
cia Municipal (que é como 
o pré-candidato chama 
a GMC, Guarda Civil Me-
tropolitana) e da Militar, 
“para resposta rápida ao 
crime”. Fonte: WELLITON 
CARLOS DA SILVA
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lUNa aBsolUTa
Com a participação de uma rede de mulheres, a 
nova campanha de Natura Luna é movida pelo 

empoderamento, focando na superação e no ato de 
enfrentar limites impostos pela sociedade para que elas 

brilhem por elas mesmas, sem temores. O filme, que marca 
o lançamento da fragrância Luna Absoluta, ressignifica a 
força feminina por meio da libertação dos estereótipos, 

medos e julgamentos. “Viva sem vergonha”, filme 
desenvolvido pela agência de publicidade dPZ&t, dirigido 

por uma mulher e feito para mulheres, traz Rita Lee que 
com sua voz protagonista narra e canta, após artista passar 

mais de uma década sem participar de ações publicitárias, 
e a presença de Pathy dejesus.

ProjeTo arqUiTeTôNico
o empresário e player do mercado imobiliário, Leandro 

daher,  realiza  nesta quinta-feira, 20, bate-papo on-line 
com o arquiteto Maurício Carrer, para apresentar em 

primeira mão para convidados a chegada da construtech 
InstaCasa a goiás, que  vai disponibilizar projetos 

arquitetônicos gratuitamente para quem comprar 
lotes de alguns empreendimentos comercializados pela 

tropical Urbanismo e Incorporação.  Inicialmente, a 
parceira valerá para dois empreendimentos da região 

metropolitana, o loteamento Jardim europa e o 
condomínio fechado Parque das acácias.

sTarTUPs
seguem até o próximo dia 23 de agosto as inscrições 
gratuitas para a seleção de participantes da segunda 
temporada  do Founder Institute em goiânia, maior 

programa do mundo de aceleração de ideias, startups na 
fase early (inicial) e spin off (projetos de inovação dentro 

de empresas já constituída). Para se inscrever e buscar 
informações basta acessar o portal do gyntec.com.br/ 
ou o endereço eletrôncio fi.co/apply/goiania. Presente 
em mais de 180 cidades em diversos países e baseada 

na experiência da região do Vale do silício, nos estados 
Unidos,  berço da cultura de tecnologia e inovação mundial, 

a formação já capacitou mais de  4.300 fundadores de 
tecnologia nos cinco continentes. No Brasil, desde 2015, 

mais de 1.200 empreendedores passaram pelo programa, 
destes, mais de 300 se graduaram.

Feira oNliNe
goiânia recebe nesta semana 1ª edição da aBF expo 

digital, realizada pela associação Brasileira de Franchising, 
que visa impulsionar o desenvolvimento de franquias e 

ampliar oportunidades de negócios, principalmente fora 
do eixo Rio-são Paulo. Interessados em montar o próprio 

negócio e se tornar um empreendedor poderão ampliar 
seus conhecimentos, trocar experiências e tirar 

todas as dúvidas com os franqueadores que estarão 
durante os três dias atendendo virtualmente das 
8h30 até 22h30, com agendamento. Rodadas de 

negócio também serão realizadas, além de palestras 
onlines nos três dias, tanto às 12h30 quanto às 19h. 

Para adquirir uma franquia os investimentos variam 
a partir de R$ 3.000 a próximo de R$ 1 milhão.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Provador - A digital influencer Elisa Leite, realizou na última semana um provador 
fashion para a marca orchid & Co que é focada em moda casual e atemporal.

Aula - a mestre em gestão de Moda e Luxo pela LUIss 
Business school, da Itália, Mariana Faria ministrará uma aula 
online sobre estilo pessoal nesta quinta-feira (20), às 20h20.

2 3

4

Live - O Rapper Fifty Gamper, confirma live para o dia 30 
de agosto(domingo) com a participação de vários artistas, a 
Live será solidária e com o tema Welcome Las Vegas.
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Pós-Graduação - a enfermeira esteta Richássona 
Yana de oliveira, proprietária da cliníca Yana estética, 
foi convidada pelo Centro de estudos de enfermagem 
e Nutrição (CeeN), da PUC goiás para ministrar uma 
aula na ‘Pós-graduação enfermagem estética e 
dermatológica’, nos dias 21 e 22 de agosto.



6 quinta-feira, 20 de agosto de 2020brasil

educação

Descontos ajudam estudantes a darem o 
1º  passo na conquista do ensino superior

os candidatos que 
não conseguiram 
aproveitar os des-

contos do já tradicional 
Megavestibular da Es-
tácio Goiás, realizado 
no início do mês, terão 
uma nova oportunidade 
para ingressar em diver-
sos cursos de graduação, 
com descontos especiais 
durante todo o curso. A 
campanha também é vá-
lida para os candidatos 
que utilizarem a nota do 
Enem como forma de in-
gresso, conforme regula-
mento. As inscrições são 
gratuitas e poderão ser 
realizadas diretamente 
no link inscricoes.estacio.
br ou pelo telefone (62) 
98599-6892.

O Megavestibular será 
realizado nos dias 21 e 
22 de agosto, simulta-
neamente em diversos 
campi e polos de ensino 
a distância distribuídos 
em todo o país. Durante 
a ação, os calouros vão 
garantir 70% de descon-
to no primeiro semestre, 
além de 60% durante 
todo o curso, para os es-
tudantes da modalida-
de a distância, e 50% da 
modalidade presencial, 

além de descontos ex-
clusivos pelo whatsa-
pp (62) 98599-6892. Na 
Estácio Goiás, os candi-
datos poderão escolher 
entre diversas opções de 
graduação como, Direito, 
Psicologia, Nutrição, Edu-
cação Física, Fisioterapia 
Enfermagem, Farmácia, 
Análise de Desenvolvi-
mento de Sistemas e Ad-
ministração de Empresas, 
além de muitos outros.

Os candidatos apro-
vados deverão confirmar 
a matrícula, com o pa-
gamento referente à pri-
meira mensalidade, até o 
dia 26 de agosto, inician-
do as aulas no segundo 

semestre de 2020. Os 
cursos contemplados na 
campanha podem variar 
de acordo com a unidade 
ou polo de ensino digital 
escolhido. Todos os deta-
lhes estão disponíveis no 
regulamento da campa-
nha em http://www.esta-
cio.br/regulamentos. 

Ao iniciar seus estudos, 
o aluno da Estácio Goi-
ás contará com diversas 
vantagens como material 
didático digital sem custo; 
um corpo docente formado 
por especialistas, mestres 
e doutores; amplo acervo 
bibliográfico; orientação 
de carreira e encaminha-
mento para o mercado de 

trabalho, entre outras van-
tagens. Antigos e novos 
estudantes contam ainda 
com o seguro educacional, 
que protege os alunos que 
tenham perdido o empre-
go. Totalmente sem custos, 
o benefício garante um 
crédito de até seis vezes o 
valor da mensalidade. Sai-
ba mais informações em 
https://portal.estacio.br/
seguroeducacional. 

Vestibular 
Presencial e Online

As avaliações deverão 
ser agendadas pelo telefo-
ne (62) 98599-6892 ou no 
portal da Estácio em um 

dos horários disponíveis, 
de acordo com a progra-
mação da unidade ou polo 
escolhido. Os candidatos 
poderão optar por reali-
zar a avaliação online ou 
presencial, que seguirá as 
determinações dos proto-
colos de segurança e con-
dições sanitárias previstas 
pelas autoridades.

O uso de equipamen-
tos de segurança será 
obrigatório e as medidas 
adotadas têm por objetivo 
garantir a segurança e a 
saúde dos estudantes. No 
vestibular online, o candi-
dato precisa estar atento 
à conexão de internet e 
deve permanecer em um 

ambiente calmo que facili-
te a concentração. Após ler 
as instruções com atenção, 
o estudante poderá iniciar 
a avaliação que possui o 
tempo limitado em até 
uma hora ininterrupta.

Ingresso sem 
vestibular

Na Estácio é possível 
utilizar a nota do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio para ingressar no 
ensino superior. Poderão 
participar os estudantes 
que obtiveram pontu-
ações acima de 300 na 
redação e 100 em cada 
uma das provas objetivas.

Campanha da 
estácio goiás 
retorna mais uma 
vez em agosto
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r$ 7,5 bilhões

Crédito com resultado do 
FGTS de 2019 pode ser 
verificado em extrato
A Caixa concluiu nesta 
terça-feira (18), com duas 
semanas de antecedência, 
o depósito do resultado do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) do 
ano de 2019, no montante 
de R$ 7,5 bilhões. Cerca de 
167 milhões de contas do 
FGTS que tinham saldo 
em 31 de dezembro de 
2019 receberam o crédi-
to, que foi distribuído de 

forma proporcional ao 
saldo dessas contas na-
quela data. Inicialmente, 
o prazo para conclusão 
dos créditos era o dia 31 
de agosto de 2020.

A partir de hoje, os 
valores creditados nas 
contas do FGTS já podem 
ser verificados no extra-
to da conta do fundo. Os 
saques poderão ser feitos 
pelos trabalhadores nas 

situações previstas na Lei 
8.036/90, como nos casos 
de demissão sem justa 
causa, saque aniversário, 
aposentadoria e outros.

Canais de informação
Os trabalhadores po-

dem consultar o valor do 
crédito em seu extrato, dis-
ponível no aplicativo FGTS, 
no site fgts.caixa.gov.br e 
no Internet Banking Caixa.
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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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PSG bate Leipzig e vai à final da Liga 
dos Campeões pela primeira vez

Ángel Di María mar-
cou um gol, cons-
truiu as jogadas 

de mais dois e conduziu 
o Paris Saint-Germain a 
uma vitória por 3 x 0 so-
bre o RB Leipzig, nesta 
terça-feira, que garantiu 
a classificação da equipe 
francesa à final da Liga 
dos Campeões pela pri-
meira vez em sua história.

Na decisão, progra-

mada para o próximo 
domingo (23) no Estádio 
da Luz, em Lisboa (Por-
tugal), o PSG enfrentará 
o vencedor do confronto 
desta quarta-feira (19) 
entre Bayern de Munique 
e Olympique de Lyon.

O PSG, que também 
acertou a trave duas ve-

zes no primeiro tempo 
contra o Leipzig, largou 
na frente aos 13 minu-
tos, quando o argentino 
Di María —de volta ao 
time após suspensão— 
cobrou falta, direto na 
cabeça de Marquinhos, 
que se antecipou à defe-
sa e abriu o placar.

Di María, que tem dis-
putado sua melhor tem-
porada no PSG, dobrou a 
contagem após uma falha 
do goleiro do Leipzig, Pe-
ter Gulacsi, balançand a 
rede após uma bela assis-
tência de letra de Neymar.

O PSG, cuja última de-
cisão continental havia 

sido em 1997, quando 
perdeu o título da Reco-
pa Europeia para o Bar-
celona, sacramentou a 
classificação à final aos 
11 minutos do segundo 
tempo, com Juan Bernat 
marcando de cabeça de-
pois de mais um cruza-
mento de Di María.

Vitória por 3 a 0 
foi no estádio da 
Luz, em Lisboa
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