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Folga gERal

depois de uma semana de muita conversa e pouca 
definição, o feriado foi leve. Iris rezende recolhido 
na sua decisão de não ser candidato e não participar 
mais das conversas. magiito Vilela avalia a condição 
da candidatura em Goiânia, ainda sem poder anun-
ciar qualquer aliança. Vanderlan Cardoso reapareceu 
querendo repetir o apoio do inquilino do Palácio das 
esmeraldas sem oferecer apoio pra 2022. Por fim, o 
governador ronaldo Caiado se recolheu a uma fazen-
da. tudo será fechado no fim de semana.

pRóximo passo
maguito Vilela deve mexer a próxima peça, anun-
ciando a sua pré-candidatura. ele divide as con-
versas com os dirigentes do mdb, daniel Vilela e 
Carlos Jr. A chapa e as alianças só devem ser anun-
ciadas no dia 15, na convenção.

apoio do govERno
As conversas em torno do dem e Caiado tem 
mais a ver com os interesses de 2022. Histori-
camente, governador tem levado chumbo em 
Goiânia. os palacianos estaduais tiveram êxito 
apenas duas vezes. A primeira em 1985, quando 
os seguidores do então governador Iris rezen-
de tiraram daniel Antônio do Pdt. A outra em 
1988, quando Nion Albernaz ganhou com apoio 
de Henrique santillo. os dois eram do Pmdb.

maioR Fiasco
Quando Alcides rodrigues, então no PP, bancou o 
colega de partido sandes Jr em 2008 contra Iris. Foi 
quase um W.o.

outRo 2000?
Naquele houve divisão dessas forças governistas. Candi-
data do PSDB, Lúcia Vânia ficou fora do segundo turno, 
onde darci Accorsi, então no Ptb,perdeu para o petista 
Pedro Wilson.

no pRocEsso

Falando em Pedro, ele não topou puxar a lista dos 
notáveis do partido na busca de cadeiras na Câmara 
municipal. mas tem gravado mensagens de apoio.

dE volta
Com telles barreto, o Psdb entra na disputa depois de 
20 anos.

caiado Fiscal
Governador reclamou bastante de aglomerações. Pri-
meiro na região da 44. depois nas cidades turísticas no 
feriado. temor é um novo aumento no número de casos, 
que tem levado à ocupação de 85% dos leitos de UtI.

Fatal
A Covid-19 levou mais três oficiais da PM goiana.

mais baixa

Nelsinho Faleiro, oftalmologista radicado em Senador 
Canedo, foi mais uma vítima fatal. No rádio, foi meu ou-
vinte, normalmente com opiniões fortes. Uma delas era 
justamente seguir atendendo no Canedo, mais perto de 
quem mais precisa.

outRa pERda
em senador Canedo, a pré-candidata ruth Lopes (PP) 
perdeu a filha Milleny, de apenas 17 anos. Complicação 
de uma cirurgia de vesícula.

comando novo
Murilo Soyer foi eleito pra presidir i diretório metropoli-
tano do Novo. sigla disputa a primeira eleição em Goiâ-
nia com dez candidatos a vereador.

EFEito REnúncia
Um dos temores da equipe de Iris era perda de força 
política. Uma semana depois do anúncio foi suspensa a 
tramitação do Plano Diretor. Que correio risco de ficar 
para o próximo prefeito.

sEm novidadEs
No mandar, Iris já havia recuado no Código Ambiental e 
no Código tributário.

dc dE lEvE
Partido é mais um a formalizar apoio à reeleição de Gus-
tavo mendanha (mdb).

sEm REsERva
Eleição de novembro será aberta uma hora mais cedo, às 7 da 
matina. Grupos de risco não terão direito a voto facultativo.

olho sEco

Com umidade em baixa, aumenta o risco de crises alérgicas 
e viroses também nos olhos. As conjuntivites e a síndrome 
do olho seco são as mais comuns. o colírio de lágrima arti-
ficial é um bom paliativo, segundo o especialista Humberto 
borges. ele alerta, no entanto, que os colírios com antibió-
ticos, só com orientação de um oftalmologista.

poR quE?
É bom ter o primo do messi no seu time do coração.

marcelohel@gmail.com

“Se Deus não lhe der a graça 
da humildade, peça a Ele a da 

dissimulação, e finja que é modesto”. 
(tancredo Neves)
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Deputado defende criação do Passe Livre Net 
para alunos matriculados na rede pública

De acordo com a jus-
tificativa do depu-
tado, a proposição 

se faz necessária e útil, já 
que houve a suspensão 
temporária e emergen-
cial das aulas em razão 
da pandemia de covid-19. 
“O sistema educacional, 
professores e estudantes 
precisaram se adaptar 
para dar seguimento ao 
plano estudantil por via 
remota, isto é, as aulas e 
atividades escolares pas-
saram a ser entregues de 
maneira on-line, através 
da internet”, pontua. 

O objetivo é assegurar 
que os alunos não fiquem 
sem ter acesso às aulas 
e atividades escolares, e 
continuem tendo amplo 
acesso à educação, mes-

mo em face da situação 
atípica que enfrentamos 
neste momento em razão 
da pandemia.

Barreto destaca que 
grande parte dos estu-
dantes matriculados na 
rede pública de ensino 
do estado não tem acesso 
à internet de qualidade, 
que os possibilite assis-
tir as aulas e participar 
das atividades estudantis 
propostas na plataforma 
online. “Assim, é neces-
sário garantir que esses 
alunos tenham acesso 
à rede de internet e não 
percam o ano letivo. O 
programa dará direito ao 
acesso gratuito à inter-
net, para alunos que se 
cadastrarem, mediante 
comprovação da regula-

ridade de sua matrícula 
e frequência, em institui-
ção pública de ensino no 
estado’’, afirma. 

O parlamentar expli-
ca que o programa Passe 
Livre Net segue os mol-

des do programa Pas-
se Livre Estudantil de 
transporte, que já existe 
e funciona em Goiás.

Para a criação e implan-
tação desse programa, o 
projeto prevê que o Estado 

poderá firmar parcerias ou 
estender e disponibilizar a 
rede de internet que já 
é utilizada para as de-
mandas dos órgãos pú-
blicos para atender esses 
estudantes, pelo período 

que for necessário.
O processo foi enca-

minhado à Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ). Ainda foi 
designado o deputado 
que irá relatá-lo.

Por meio do projeto de nº 
3963/20, o deputado talles 
barreto (Psdb) propõe a criação 
do Passe Livre Net, que viabiliza o 
acesso e a navegação na internet 
para estudantes matriculados nas 
escolas da rede pública
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Desenvolvimento 

Karlos Cabral apresenta projeto para desburocratizar o 
licenciamento ambiental para execução de obras públicas

A Lei nº 20.694, de 26 de 
dezembro de 2019, que 
trata das normas gerais 
para o licenciamento 
ambiental em Goiás, po-
derá ser alterada, caso a 
Assembleia Legislativa 
aprove o projeto de lei 
de nº 3881/20, de auto-
ria do deputado Karlos 
Cabral (PDT).

Segundo a proposta, 
a alteração busca ga-
rantir que as obras pú-
blicas executadas direta 
ou indiretamente pela 
administração pública 
possam ser executadas 
de maneira mais ágil e 
possam usufruir de recur-
sos minerais como areia, 
argila, saibro e cascalho 
disponíveis na região 
sem tanta burocracia. 

“Essa proposição vem de 
encontro aos anseios dos 
agricultores, pecuaristas, 
piscicultores e de várias 
prefeituras goianas que 
necessitam de boas ro-
dovias estaduais para o 
escoamento de seus pro-
dutos”, afirma Cabral.

De acordo com o de-
putado, as obras públi-
cas são essenciais para 
o desenvolvimento de 
uma região. “Assim, a 
dispensa do licencia-
mento dos recursos mi-
nerais como areia, argila, 
saibro e cascalho, dispo-
níveis em locais próxi-
mos a obra, possibilitará 
uma melhoria na logísti-
ca e reduzirá custos”, diz. 
“Nosso estado, grande 
produtor de grãos, neces-

sita investir cada vez mais 
na infraestrutura de seus 
municípios e na logística 
para o escoamento de 
sua produção agrícola”, 
defende Cabral.

Por isso, ele assegura 
que essa medida, além de 
ser importante para o seu 
desenvolvimento, “não irá 
tirar a responsabilidade de 
recuperar as áreas degra-
dadas após a mineração, 
mas irá fazer com respon-
sabilidade, sem punir os 
proprietários caso tenham 
interesse em disponibilizar 
os recursos para a execu-
ção de obras públicas”.

A matéria se encontra 
na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
e tem relatoria da deputa-
da Lêda Borges (PSDB).
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Governo receberá recursos federais 
para instituições de idosos

o Governo de Goiás, 
por meio de par-
ceria firmada pela 

Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
conseguiu cadastrar 178 
Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
(ILPIs) do Estado para 
receber recursos via Fun-
dação Banco do Brasil. 
Ao todo, serão destina-
dos em torno de R$ 160 
milhões para as institui-
ções de todo o País. A 
autorização do repasse 
consta em portaria assi-
nada nesta quarta-feira 
(02/09), pela ministra 

da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos 
(MMFDH), Damares Al-
ves, em solenidade no 
Palácio do Planalto.

No mesmo evento, com 
a presença da ministra 
Damares e do presidente 
Jair Bolsonaro, foi lança-
da pelo governo federal 

uma campanha, em par-
ceria com a Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban), que promoverá 
ações para informar e 

conscientizar idosos so-
bre as tentativas de gol-
pes financeiros aplicados, 
principalmente neste pe-
ríodo de distanciamento 
social imposto pela pan-
demia da Covid-19.

“Acompanhei com mui-
ta alegria a assinatura 
que vai garantir mais es-
ses benefícios à popula-
ção idosa de Goiás e de 
todo o País. É mais uma 
conquista da área social 
e nosso Estado fez par-
te dela. Ver essa portaria 
sendo assinada me emo-
ciona”, disse a secretária 
da Seds, Lúcia Vânia.

A portaria visa garan-
tir a realização de ações 
para minimizar os efeitos 
da pandemia do novo co-
ronavírus. Em Goiás, o re-
passe chegará para mais 
de 92% das ILPIs existen-
tes, que são 192 no total.

“Vamos fazer uma revo-
lução de direitos humanos 
no Brasil, protegendo os 
idosos”, disse Damares. 
Na solenidade ela infor-
mou às instituições de 
longa permanência que 
o dinheiro vai chegar nos 
próximos dias. “R$ 160 
milhões vão salvar mui-
tas instituições lá na pon-
ta”, ressaltou a ministra.

Cuidados na 
pandemia

O governo federal fez 
um balanço das medidas 
tomadas em proteção às 
pessoas em vulnerabili-
dade social, incluindo os 
idosos, desde o início da 
pandemia. Conforme os 
dados divulgados, foram 
destinados quase R$ 4 
bilhões em apoio às pes-
soas idosas. Segundo o 
MFDH, a ação inclui dois 
eixos: saúde e assistên-
cia social, e compõe uma 
nova etapa do Plano de 
Contingência para Pes-
soas Vulneráveis duran-
te a pandemia.

Em seu pronuncia-
mento, a ministra Da-
mares explicou ainda 
que parte dos recursos 
já foi utilizada na com-
pra de 75 milhões de 
doses para a Campanha 
Nacional de Vacinação 
Contra a Gripe, que in-
clui os idosos, e na di-
vulgação de orientações 
de higiene e cuidado 
para gestores de ILPIs 
e de 6,2 mil instituições 
de acolhimento, de aten-
dimento, de assistência 
e de prestação de servi-
ços a pessoas idosas.

Portaria que 
autoriza liberação 
dos recursos 
foi assinada 
no Palácio 
do Planalto. 
repasses vão 
atender 178 
unidades no 
estado
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Fica 2020 vai reforçar a democratização em edição virtual
Em razão da pandemia 
provocada pela Covid-19, 
que acometeu todo o mun-
do, o Governo de Goiás irá 
promover neste ano, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura (Secult Goiás), a 21ª 
edição Festival Interna-
cional de Cinema e Vídeo 
Ambiental - Fica 2020, em 
formato totalmente adap-
tado ao ambiente virtual.

O festival, um dos mais 
importantes projetos do 
calendário cultural do Es-
tado, ocorrerá no período 
de 16 a 21 de novembro, 
com uma programação 
que privilegia mostras de 
cinema competitiva e pa-
ralela, além de palestras, 
mesa de debates, oficinas, 
laboratório de consultoria, 
sendo que algumas das 
atividades serão abertas 
ao público e outras se da-
rão mediante inscrição.

Uma das principais 
medidas do governo nes-
sa nova versão do Fica é 
democratizar e facilitar a 
participação dos realiza-
dores, bem como promo-
ver o acesso ao evento a 
todos o públicos, de forma 
gratuita e segura.

Para isso, a Secult está 
desenvolvendo um roteiro 
embrionário, cujas inscri-
ções e todo o processo do 
Fica estão sendo feitos por 
meio digital.  Os filmes e 
documentários serão exi-
bidos em uma plataforma 
exclusiva, assim como as 

demais atividades parale-
las, formatando um novo 
festival, com um time de 
representantes do audio-
visual e de inovação. Com 
essa roupagem diferencia-
da, a proposta é agregar 
uma estrutura acessível, 
priorizando a qualidade do 

evento.
Em meio a tantos en-

frentamentos, a realização 
do Fica neste ano, para o 
governo, é motivo de cele-
brar. “É com muito trabalho 
e dedicação junto à Secult 
que estamos conseguindo 
vencer as dificuldades. E 
agora o maior festival de 
cinema ambiental da Amé-
rica Latina vai acontecer!”, 
disse Ronaldo Caiado.

Para o secretário de 
Cultura, Adriano Baldy, tra-
zer de volta o Fica é uma 
satisfação, e nesse novo 
formato, chega a ser um 
desafio, e comemora. “Es-
tamos muito felizes por 
podermos realizar, mesmo 
que de forma digital, a 21ª 
edição do Fica. Essa será, 
sem dúvida, uma experi-
ência nova para todos nós, 
para todos os envolvidos e 
tenho certeza de que o re-

sultado final será o espera-
do pelos goianos”, afirma.

Referência no Brasil 
e no mundo, o Fica tem 
como principal finalidade 
divulgar, exibir e premiar 
obras audiovisuais com te-
mática ambiental, produzi-
das em qualquer parte do 
mundo, além de promover 
ações de difusão, produção 
e capacitação nas áreas 
audiovisual e ambiental.

Ao longo de seus 20 
anos, o Fica vem cumprin-
do seus objetivos funda-
mentais: valorizar o cine-
ma; discutir amplamente 
a questão ambiental; mo-
vimentar a cultura com 
ações de valorização do 
artista e sua criação, além 
de promover a reflexão e 
sensibilização sobre os de-
safios do ser humano dian-
te da situação ambiental 
do planeta.

Di
vu

lg
aç

ão



5terça-feira, 8 de setembro de 2020 social

sEMaNa Do BRasil
Quem estava esperando a black Friday, 

que só acontece em novembro, para 
comprar algum produto na promoção, já 
pode antecipar os planos. Até o dia 13 de 

setembro, com descontos de 10 a 70%, o 
Aparecida shopping aderiu a semana do 

brasil, campanha nacional criada para aquecer 
as vendas no comércio. A segunda edição da 

semana do brasil, vai reunir os lojistas do para 
celebrar uma das principais grandes datas 

do varejo após a reabertura do comércio 
e com segurança para o consumidor. A 

expectativa é que a ação aqueça as vendas, 
contando com a demanda reprimida após o 

período de isolamento social.

TURisMo
o turismo começa a retomar, de forma 

gradativa, e para as famílias que já estão 
programando uma viagem, entre 4 e 15 de 

setembro, a Aviva realizará a semana do 
Cliente com descontos especiais para os seus 

destinos. Quem optar por se hospedar em 
rio Quente (Go) ou Costa do sauípe (bA) 

entre outubro, novembro e dezembro deste 
ano podem ter até 40% de desconto. Já 

os pacotes para Natal e Ano Novo estarão 
com 20% oFF mais 10% para pagamentos 

à vista. Vale destacar que os pacotes para 
qualquer período de 2021 também terão 20% 

de desconto. em Costa do sauípe, as ofertas 
ainda incluem duas crianças grátis por pacote.

EXPaNsÃo
o sonho de 56 pessoas, em rio Verde, 

deu início a sicredi Cerrado Go, instituição 
financeira que, atualmente, integra 20 mil 

associados e completou na sexta-feira, 4 de 
setembro, 17 anos de atuação. o presidente 

da cooperativa Zeir Ascari, explica que o 
cenário na cooperativa se volta à expansão 

sustentável e celebração pelos resultados 
sociais e econômicos. Isto porque, até o 

começo de 2021 serão abertas três novas 
agências em Goiás.

cUliNÁRia GoiaNa
o Grupo marajoara Latícinios irá lançar 

no mês de setembro um e-book com dez 
receitas típicas de Goiás. A iniciativa faz 

parte de uma campanha de promoção da 
culinária do estado. Além da publicação 

digital, a marca convidou duas celebridades 
da internet para fazer parte da campanha 

receitas dos meu Goiás: o humorista e 
youtuber Jacques Vanier, e o também 

humorista e influenciador digital Vandin 
duarte, ambos famosos por divulgar de 

forma bem divertida a cultura goiana.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Cataratas do Iguaçu - No último sábado (05) foi comemorado o dia do irmão e os irmãos, Carlos eduardo, 
thiago, Laís e Lorena Faria estiveram nas Cataratas do Iguaçu em viagem de família.

Canoa Quedrada – Yarley Ara, ficou nacionalmente conhecido 
por seu jeito divertido, mostrando o cotidiano de sua família e 
aproveitou o final de semana em Canoa Quedrada.

2 3

4

Atleta - o atleta Nael Lancelott completou na última 
semana 50k no Instagram reunindo seguidores e 
admiradores do seu trabalho como influenciador fitness.
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Feriado - A jornalista e assessora Juliana teles esteve na chapada 
dos Veadeiros para descansar no feriado da Independência. 
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independência do brasil

Bolsonaro cumprimenta populares 
em solenidade de 7 de Setembro

sem desfile militar 
por causa da pande-
mia de covid-19, o 

presidente Jair Bolsonaro 
cumprimentou populares 
numa cerimônia de cerca 
de meia hora no grama-
do do Palácio da Alvora-
da para celebrar o Dia da 
Independência. Acompa-
nhado da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, do 
vice-presidente Hamilton 
Mourão, de ministros e 
do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, o presi-
dente assistiu ao haste-
amento da bandeira e a 
manobras de sete aviões 
da Esquadrilha da Fumaça.

Pouco antes das 10h, 
Bolsonaro saiu do Palácio 
da Alvorada no Rolls Royce 
presidencial acompanha-
do de um grupo de crian-
ças. Depois de percorrer 
400 metros até a Praça das 
Bandeiras, ele se dirigiu ao 

alambrado e cumprimen-
tou apoiadores.

Logo depois de o presi-
dente se posicionar diante 
da bandeira, a Esquadri-
lha da Fumaça escreveu 
no céu a palavra “Brasil”, 
marcando o início da ce-
rimônia de hasteamento, 
que ocorreu sob o som do 
Hino Nacional, executado 
pela Banda do Batalhão da 
Guarda Presidencial.

Em seguida, a banda 
tocou o Hino da Indepen-
dência, para marcar a cele-
bração do Sete de Setem-
bro. Por volta das 10h15, 
a Esquadrilha da Fumaça 
voltou a executar uma sé-
rie de acrobacias sobre o 
Palácio da Alvorada.

Câmeras exclusivas da 
TV Brasil instaladas em 
dois aviões permitiram a 
quem assistia a cerimô-

nia pela televisão ou pela 
internet acompanhar as 
manobras de dentro das 
aeronaves.

Por volta das 10h20, 
o presidente começou a 
caminhar de volta para o 
Alvorada, mas voltou ao 
alambrado, onde cumpri-
mentou um jovem senta-
do numa cadeira de rodas 
e apertou novamente a 
mão de populares. Em 

seguida, Bolsonaro re-
tornou ao palácio, en-
quanto tirava fotos com 
convidados. O presiden-
te não discursou nem fa-
lou com a imprensa.

Cerca de 20 minu-
tos antes do início da 
cerimônia, às 9h40, a 
primeira-dama Michel-
le Bolsonaro também 
cumprimentou o público 
que estava no alambra-

do. Ela tirou selfies com 
apoiadores e permane-
ceu cerca de cinco minu-
tos próxima às grades.

O dia do presidente 
começou às 7h50, com 
um café da manhã com o 
ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo, e com os 
chefes das Forças Arma-
das. Os convidados come-
çaram a chegar ao Palá-
cio da Alvorada às 9h15.

Sem desfile 
militar, presidente 
participou de 
cerimônia no 
Alvorada
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Como solicitar salário-maternidade
Interessados em pedir 
o benefício do salário-
-maternidade, previsto na 
Lei nº 8.213/1991, devem 
fazer a solicitação pela 
internet, no portal de 
atendimento Meu INSS. 
É necessário ter inscrição 
no Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e fa-
zer um cadastro para ser 
acesso ao site.

As regras e as con-
dições para obter o be-
nefício podem ser en-
contradas na página do 
INSS na internet.

De acordo com o 
INSS, “o atendimento 
deste serviço será rea-
lizado a distância, não 
sendo necessário o com-
parecimento presencial 
nas unidades do INSS, 
a não ser quando solici-
tado para comprovação”. 

No momento da com-
provação, é necessário 
apresentar uma série de 
documentos originais.

Para a pessoa segura-
da que tem vínculo com 
carteira de trabalho, o 
salário-maternidade deve 
ser solicitado diretamen-
te ao empregador. Em ne-

nhum caso é necessária 
a intermediação de ad-
vogado, despachante ou 
outra pessoa.

Quem pode solicitar
Podem solicitar o be-

nefício as mulheres que 
se afastam do trabalho 
por causa do nascimen-

to de filho e em razão de 
adoção ou de guarda ju-
dicial para fins de adoção. 
Também têm direito as 
mulheres que precisaram 
passar por procedimento 
legal de aborto.

A Lei nº 12.873 prevê a 
possibilidade de homens 
solicitarem o benefício.

“O salário-maternida-
de será devido ao ado-
tante do sexo masculino, 
para adoção ou guarda 
para fins de adoção”, diz 
instituto para casos de 
famílias monoparentais 
ou de pais homoafetivos.

O INSS também assina-
la a previsão de pagamen-
to “no caso de falecimento 
do segurado, que tinha 
direito ao recebimento 
de salário-maternidade” 
para o cônjuge ou com-
panheiro sobrevivente, 

se este também possuir 
“as condições necessárias 
à concessão do benefício 
em razão de suas pró-
prias contribuições.”

Valores do benefício
O pagamento do salário 

maternidade é realizado 
por até 120 dias. O cálcu-
lo do valor do benefício 
varia conforme vínculo 
empregatício e a condição 
da segurada. “Para a em-
pregada ou trabalhadora 
avulsa, a Lei determina 
que o valor do benefício 
seja no mesmo valor da 
sua remuneração integral 
equivalente a um mês de 
trabalho”, informa o INSS.

No caso da empregada 
doméstica em atividade, 
o INSS salienta que “a Lei 
determina que o valor do 
benefício seja no mesmo 

valor do seu último salá-
rio de contribuição.”

Para a segurada espe-
cial, o INSS descreve que o 
valor mensal do benefício 
é de um salário-mínimo. 
Mas, “caso efetue contri-
buições facultativamente, 
será o valor de 1/12 avos 
da soma dos 12 últimos 
salários de contribuição 
apurados em um período 
não superior a 15 meses.”

A contribuinte indivi-
dual do INSS, facultativa 
e desempregada - ainda 
com status de segurada 
- terá direito a 1/12 avos 
da soma dos últimos 12 
últimos salários de con-
tribuição apurados em 
período não superior a 
15 meses. Exemplos das 
formas de cálculo do 
benefício estão disponí-
veis no site do INSS.
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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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futebol

Messi e Barcelona merecem um final melhor

Nos últimos 20 anos, 
Messi e Barcelona 
foram sinônimo de 

vitórias, títulos e futebol 

jogado no mais alto nível. 
Assim, a notícia de que o 
craque argentino teria pe-
dido para deixar o clube 
catalão foi recebida com 
um misto de surpresa, ex-
pectativa e lamento.

Surpresa com a decisão 
tão drástica do atacante. 
É verdade que, na últimas 
temporadas, o craque ar-
gentino já vinha dando 
vários sinais de que não 
andava satisfeito com o 
caminho tomado pela di-

reção do clube catalão 
(com equívocos na contra-
tação de técnicos e joga-
dores), mas nada levava a 
crer que ele poderia tomar 
uma atitude como esta.

A expectativa era 
como o Barcelona lidaria 
com a questão (no final 
o time da Catalunha foi 
inflexível, e afirmou que 
só aceitava liberar Mes-
si com o pagamento da 
multa rescisória de 700 
milhões de euros) e na 

definição de qual clube o 
argentino escolheria para 
desfilar sua genialidade. 
Entre os possíveis desti-
nos apareciam PSG, Inter 
de Milão, Juventus e Man-
chester City, mas todos fi-
caram apenas na vontade.

Porém, o sentimento 
que prevaleceu foi o de 
lamento. Lamento pela 
possibilidade de fim de 
uma relação tão boni-
ta e vitoriosa de forma 
tão triste e traumática, 

tendo como ponto final 
uma separação litigiosa 
(possivelmente nos tribu-
nais), após uma vexatória 
derrota de 8 a 2 para o 
Bayern de Munique que 
valeu a desclassificação 
do Barça na última edição 
da Liga dos Campeões.

Quem acompanha fu-
tebol sabe que a fórmula 
Messi e Barcelona ofere-
ceu ao mundo alguns dos 
momentos mais brilhan-
tes do esporte nas últi-

mas duas décadas.
Assim, mesmo contra-

riado, a decisão do craque 
argentino de permanecer 
no time catalão parece a 
mais acertada.

Como toda relação, a 
união entre Messi e Bar-
celona pode até chegar 
ao fim algum dia, mas 
este casamento mere-
ce um final melhor, que 
ofereça aos apaixonados 
pelo futebol uma lem-
brança mais bonita.

Argentino e 
time catalão 
protagonizaram 
momentos 
brilhantes do 
esporte
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