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Presidente Lissauer Vieira, governador Ronaldo Caiado, prefeito Rogério Cruz e representantes do setor 
empresarial goiano vão ao ministro da Infraestrutura para tratar do projeto do anel viário de Goiânia
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como eleger deputado

Com o fim das coligações este continua 
sendo o grande drama para os partidos, 
que já trabalham na formação de chapas 
para 2022. Para as 41 vagas da Assembleia 
Legislativa, a tarefa é mais fácil. Lideranças 
regionais ou vereadores bem votados em 
2020, além dos atuais parlamentares, de-
vem compor a lista de favoritos. Para as 
17 vagas, a tarefa será mais árdua. Em um 
quadro bem machista, serão pelo menos 
cinco nomes, para garantir a cota de mu-
lheres candidatas. Mas é a realidade a ser 
enfrentada.
 
Sem opção
Com uma pauta recheada de questões po-
lêmicas, incluindo o voto impresso, haverá 
pouco espaço para mudar as regras da 
eleição. Até porque os grandes partidos, 
mesmo divididos, querem as mesmas re-
gras, por entenderam que são maiores as 
chances de manter as suas posições com o 
modelo atual. A mudança que pode entrar 
em pauta é o “Distritão”, que seria a eleição 
por nome, sem considerar as chapas. Mes-
mo com simpatia da atual Mesa Diretora da 
Câmara, esbarra na vontade dos grandes 
partidos.
 
paSSou no teSte 1
A nova bancada governista passou no pri-
meiro teste em Brasília, ao aprovar, sem 
maiores problemas, a autonomia do Banco 
Central.
 
auxílio 1 
Tem tudo para travar a discussão sobre a 
continuidade do auxílio emergencial. Com 
valor e períodos menores do que se viu em 
2020. O Congresso quer. O ministro Paulo 
Guedes aceita, desde que não aumente a 
dívida, acenando para a criação de um novo 
imposto, o que é mal visto por parlamenta-
res que já enxergam, como o presidente, a 
eleição de 2022.
 
paSSou no teSte 2
A bancada do prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos) aprovou, sem susto, o auxílio 
municipal. Exatamente do jeito que foi pro-
jetado inicialmente, no valor de R$ 300. O 
vereador Kleybe Moraes (MDB), que tinha 
projeto neste sentido na Casa, puxou a fila 
dos que queriam R$ 500. Não deu.
 
comparando
Maior prefeitura do país, São Paulo deve 

aprovar ainda nesta semana o seu auxílio, 
que deve chegar a 1 milhão de famílias. Três 
parcelas de R$ 100 cada.

Vacina com V
Quase 80% dos brasileiros não só aprovam 
como querem receber a vacina contra o 
coronavírus. Isso tem silenciado discursos 
contra “vacina chinesa”, cloroquina, trata-
mento precoce e afins. Com 2% da popula-
ção vacinada, o Brasil deve acelerar o pro-
cesso a partir de março.
 
exemplo

Escoltado por Ronaldo Caiado e Rogério 
Cruz, o ex-tudo Íris Rezende abriu a vaci-
nação para idosos em Goiânia. Posou para 
fotos e vídeos, defendeu a vacina e pediu 
para toda a população fazer o mesmo. Se 
comportando exatamente como os gran-
des líderes devem fazer, neste momento. 
Por sinal, Caiado e Cruz se comportam bem 
em relação à pandemia. 
 
maiS exemplo
Em Piracanjuba, Jua-
rez Barbosa foi vacinar 
no “drive” do municí-
pio. Com o seu veículo 
e sua simplicidade, 
na bela imagem que 
recebi da competente 
Adriana Zenaide (TV 
Anhanguera)

como pode?
As pessoas não aprendem, nem em mo-
mentos críticos como os que vivemos 
atualmente. Depois dos discursos negacio-
nistas, chegou a vacina. Aí, apareceram os 
fura filas. Agora, técnicos de enfermagem 
fingindo que aplicam a vacina. Pra que?

a Vez doS idoSoS
As maiores cidades de Goiás seguem o 
exemplo nacional e começam a vacinar 
os mais velhos. Anápolis começou na 
semana passada, enquanto a capital 
iniciou nesta quarta-feira. Aparecida de 
Goiânia inicia a vacinação dos idosos no 
sábado. A fila anda.

maiS influente
Falando em Apareci-
da, Gustavo Mendanha 
(MDB) foi escolhido 
como prefeito mais in-
fluente das cidades goia-
nas com mais de 100 mil 
habitantes. Votação já 
tradicional promovida 
pela Contato Comunicação, do jornalista 
Iuri Godinho. Mais do que justo. Mendanha 
é nome que desponta com força para proje-
tos estaduais.

noVo parlamentar
Orlanes Maranhão (PSB) assume cadeira 
como vereador em Aparecida de Goiânia. 
Substitui Panda, que vai comandar a Secre-
taria da Habitação.

Voltou pra caSa

Ainda se recuperando depois de três meses 
de internação, tratando complicações da 
Covid, o prefeito Adib Elias desembarcou 
em Catalão. Ainda com dificuldades para 
andar, mas disposto a retomar a rotina para 
reassumir o comando do município.

Senna de luto
Vereador em segundo mandato, Cabo Sen-
na (Patriota) vive momento difícil na vida 
pessoal. 9 pessoas da família pegaram o co-
ronavírus e, em 12 horas, o vereador perdeu 
a mãe e um irmão. O próprio Cabo Senna 
contraiu o coronavírus no ano passado, mas 
superou sem maiores problemas. Momento 
de solidariedade com ele e sua família.

partidoS diVididoS
João Dória trabalha para assumir a presi-
dência nacional do PSDB, a exemplo do 
que aconteceu com Aécio Neves e Geraldo 
Alckmin nos dois últimos pleitos. Só que ele 
quer manter Aécio bem longe, se possível 
fora do partido. O DEM se fragmentou de 
vez, depois do fracasso da articulação de 
Rodrigo Maia. A sigla caminha para apoio a 
Bolsonaro, o que está longe de ser consen-
so. O MDB perdeu as duas eleições no Con-
gresso e, como consequência, deve perder 
a senadora Simone Tebet (MS). Enquanto 
isso, o PSL continua no dilema de ser ou não 
Bolsonaro raiz. Parece que vai ser.
 
enquanto iSSo...
Jair Messias continua sem partido, está à 
frente de todas as pesquisas e aguarda o 
desenrolar dos acontecimentos para de-
cidir a nova filiação, já que o Aliança Para 
o Brasil foi pro saco.

encontro raro

Presidente da AGI, Valterli Guedes foi anfi-
trião de encontro entre o ex-deputado Eu-
rico Barbosa e a jornalista Cileide Alves, que 
lançou no ano passado uma biografia sobre 
Íris Rezende. Com direito a troca de livros, 
algo cada vez mais raro nos dias atuais.

fernandez no BraSil
O presidente argentino está programando 
viagem ao Brasil. Nenhum compromisso di-
plomático não. Ele é o convidado de honra 
para o aniversário do PT em 2021. 

tempo de iptu
A prefeitura de Goiânia está distribuindo 
os boletos para pagamento do imposto. 
No ano passado, a inadimplência chegou 
a 32%, em função da pandemia. A proje-
ção da Secretaria de Finanças é um pouco 
menor para 2021: coisa de 30%. Mas é o 
reforço de caixa muito bem vindo para dar 
sequência às obras.
 
SicooB recorde  
A central cooperativa vai distribuir mais de 
R$ 105 milhões aos cooperados da região 
central do país, onde Goiás está colocado. O 
resultado é recorde para as três décadas de 
existência do sistema, apesar do momento 
econômico difícil.

pra ficar guardado

Referência internacional na inovação para 
o agronegócio, o goiano José Roberto Assy 
está trabalhando em um livro, onde conta a 
sua experiência, como empresário do agro-
negócio e com ligações com a tecnologia. O 
objetivo de Assy é inspirar empreendedo-
res, estudantes e profissionais sobre este 
caminho sem volta da inovação,

goianão 2020
Atlético na semifinal. Goiás fora. Vila Nova 
disputa vaga com o Jaraguá.

por que?
Paulo Ortegal recursou convite para conti-
nuar no Paço para ser secretário de Íris no 
escritório político.

marcelohel@gmail.com

“Que é o ódio dê lugar ao 
amor, a mentira à verdade, 
a vingança ao perdão e a 

tristeza à alegria”. (Papa Francisco)
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Ação integrada em Brasília

o presidente da As-
sembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), 

deputado Lissauer Vieira 
(PSB), cumpriu agenda na 
quarta-feira, 10, em Brasí-
lia. Ao lado do governador 
Ronaldo Caiado (DEM), do 
prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
da bancada federal goia-
na e representantes de 
entidades empresariais, o 
chefe do Poder Legislati-
vo participou do encontro 
articulado pelo senador 
Vanderlan Cardoso (PSD), 
com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Freitas, 
para discutir a conclusão 
do anel viário de Goiânia. A 
duplicação da BR-452, que 
liga Rio Verde a Itumbiara, 
também foi tratada duran-
te a audiência.

Ao acompanhar deta-
lhes do projeto, o presi-
dente da Alego destacou a 
importância da finalização 
da obra. Segundo ele, um 
anseio antigo da popula-
ção e que vai contribuir 
significativamente para a 
maior fluidez do trânsito. 
“Sabemos que essa é uma 
demanda antiga dos goia-
nienses e que precisa ser 

destravada, principalmen-
te para dar mais segu-
rança para quem transita 
pelo perímetro urbano da 
BR-153. Vejo que a união 
de esforços permitirá ala-
vancar esse projeto e fa-
zer com que ele vire reali-
dade nos próximos anos”, 
ressaltou.

Lissauer elogiou o se-
nador Vanderlan Cardoso 
pela articulação do encon-
tro e se colocou à disposi-
ção para auxiliar em todas 
as questões pertinentes à 
conclusão da obra. “Meus 
cumprimentos ao senador 
Vanderlan Cardoso, que foi 
um dos motivadores para 
resolver esse problema de 
Goiânia e de toda região 
Metropolitana. Quero dizer 
que o Poder Legislativo de 
Goiás, na Assembleia Legis-
lativa, está junto com a ban-
cada federal e disposta a 
colaborar com esse projeto.”

Vanderlan, por sua vez, 
disse que a audiência foi 
positiva e que o encontro 
se constituiu numa verda-
deira “aula de como fazer 
obras estruturantes”. Ele 
reforçou o empenho e o 
compromisso dos repre-
sentantes públicos com a 

pauta do anel viário. “Mui-
to bom ver a bancada, o 
Governo, as prefeituras e 
os empresários unidos em 
torno dessa obra. Tivemos 
uma aula de como fazer 
obras estruturantes em 
Goiás e no País. Agradeço 
o ministro, que nos mos-
trou que o problema tem 
solução quando é leva-
do a sério. E ele tem feito 
esse trabalho destravando 
obras pelo País.” 

Ministro 
conclama união 
de forças

O ministro Tarcísio Frei-
tas pontuou a necessidade 
da união de forças em tor-
no da conclusão do anel 
viário. Para ele, a bancada 
também pode atuar junto 
à concessionária Concebra, 
empresa vencedora da lici-
tação de um trecho da BR-
153, mas que não tem cum-
prido as cláusulas previstas 
no edital. “A concessionária 
já não tem mais condição 
de oferecer o serviço. En-
tendo que o projeto está 
encaminhado, estamos 
estudando a modelagem 
da relicitação da BR-153 e 

também na nova licitação 
da BR-060 (364/452), que 
vamos concluir agora em 
julho”, informou.

O governador Ronaldo 
Caiado apresentou, ainda, 
outras demandas relacio-
nadas ao projeto, como 
a inclusão de um arco na 
BR-060, de aproximada-
mente 65 quilômetros, 
para desviar o trânsito da 
BR-153 até voltar a ela 
novamente, sem que os 
veículos tenham de passar 
pelos perímetros urbanos 
de Aparecida de Goiânia 
e da Capital. “O fluxo mui-
to pesado naquela região, 
e localidades circunvizi-
nhas, provoca sobrecarga 
enorme, até no transporte 
coletivo. As pessoas pegam 
engarrafamentos de horas. 
Isso cria dificuldade para 
o crescimento organizado 
da Capital”, explicou.

Participaram da audiên-
cia, o secretário-executivo 
do Ministério da Infraes-
trutura, Marcelo Sampaio; 
a secretária de Fomento 
Planejamento e Parcerias 
do Ministério da Infraes-
trutura, Natália Marcassa; 
o diretor-geral do Depar-
tamento Nacional de In-

fraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), general Santos 
Filho, e o diretor de Infra-
estrutura Rodoviária do 
DNIT, Lucas Vissotto. Na 
comitiva goiana também 
estiveram: o presidente da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), 
Sandro Mabel; o presiden-
te da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de 
Goiás (Fecomércio), Mar-
celo Baiocchi; o presidente 
do Sindicato dos Condo-
mínios e Imobiliárias de 
Goiás (Secovi-GO), Ioav 
Blanche; o vice-presidente 
executivo da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), Paulo Afonso Ferrei-
ra, e os deputados federais 
Flávia Morais (PDT), Adria-
no do Baldy (PP), Elias Vaz 
(PSB), Francisco Jr (PSD), 
João Campos (Republica-
nos), José Mário Schreiner 
(DEM), Waldir Soares (PSL), 
José Nelto (Podemos) e Lu-
cas Virgílio (Solidariedade).

Anel viário 
de Goiânia

Inicialmente o projeto 
previa um desvio de apro-

ximadamente 30 Km, que 
partiria do Jardim Marília, 
em Aparecida de Goiânia, 
passando atrás do autó-
dromo de Goiânia até o 
posto da Polícia Rodoviá-
ria Federal, na saída para 
Anápolis. O acordo entre 
Ministério dos Transportes, 
concessionária Triunfo-
-Concebra, ANTT, Gover-
no de Goiás e prefeituras, 
inclusive, já havia sido 
fechado e o custo estima-
do era de R$ 350 milhões 
para obras e desapropria-
ções, no entanto, as obras 
nunca tiveram início.

Com essa morosidade, 
o projeto ficou defasado e 
não resolveria mais o pro-
blema do trânsito em Apa-
recida de Goiânia. Diante 
disso, foi feito então um 
novo projeto em que o 
desvio começa na cida-
de de Hidrolândia, passa 
por Aparecida de Goiânia, 
Goiânia e Senador Cane-
do. Sendo assim, o desvio 
passaria a ter 44 Km de ro-
dovia duplicada e ilumina-
da. As mudanças refletiram 
em aumento nos custos e 
acabou por fazer com que 
a obra continuasse apenas 
no papel, até hoje.

Presidente 
Lissauer vieira, 
governador 
ronaldo 
Caiado, prefeito 
rogério Cruz e 
representantes 
do setor 
empresarial 
goiano vão ao 
ministro da 
infraestrutura 
para tratar do 
projeto do anel 
viário de Goiânia
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aparecida de goiânia

Prefeitura imuniza 100% dos profissionais 
de saúde da linha de frente e prioriza idosos

com 100% dos profis-
sionais de saúde da 
linha de frente vaci-

nados contra a Covid-19, 
Aparecida de Goiânia ini-
cia força-tarefa para imu-
nizar os idosos. Pessoas 
acima de 85 anos de ida-
de já vinham sendo vaci-
nadas na cidade desde o 
dia 4 de fevereiro, mas a 
partir de agora elas são 
o principal público-alvo 
da Campanha de Imuni-
zação. A terceira remessa 
de vacinas enviada pelo 
Ministério da Saúde nes-
ta semana, com 3,8 mil 
doses de Coronavac, será 
destinada exclusivamen-
te para os idosos. Nesse 
sentido, a Prefeitura vai 

promover o “Dia D” de 
vacinação para pessoas 
acima de 85 anos de ida-
de. A ação ocorrerá neste 
sábado, 13 de fevereiro, 
nos drive-thrus da Cida-
de Administrativa e do 
Centro de Especialidades 
no Jardim Boa Esperança, 
das 8 às 17 horas.

Além do Dia D, até 
o fim desta semana, os 
idosos com mais de 85 
anos podem ser imuni-
zados normalmente em 

um dos cinco postos de 
vacinação da cidade. Eles 
podem procurar direta-
mente os drive-thrus da 
Prefeitura, sem necessi-
dade de agendamento, 
ou acessar o aplicativo 
“Saúde Aparecida” e mar-
car o dia e o horário da 
vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s) 
dos setores Andrade Reis, 
Bairro Cardoso ou Jardim 
Olímpico. A partir da pró-
xima segunda-feira, 15 

de janeiro, a Prefeitura de 
Aparecida amplia ainda 
mais o grupo prioritário 
e passa a vacinar também 
os idosos a partir de 80 
anos de idade.

“Nós atingimos a meta 
de imunização dos pro-
fissionais de saúde que 
atuam diretamente no 
tratamento de pacientes 
com a Covid-19. 100% 
deles receberam a pri-
meira dose da vacina e a 
partir da próxima semana 

iniciaremos a aplicação 
da segunda dosagem. Por 
isso, seguindo o crono-
grama do Ministério da 
Saúde, o nosso foco passa 
a ser os idosos. Eles são 
o grupo com maior leta-
lidade pela Covid-19”, ex-
plicou a coordenadora de 
Imunização de Aparecida, 
Renata Cordeiro.

Segundo a gestora, 
nesta semana, Aparecida 
de Goiânia realizará uma 
força-tarefa para vacinar 
o maior número possível 
de idosos com mais de 85 
anos: “Nós conclamamos 
essas pessoas a procura-
rem um dos nossos postos 
de vacinação, de preferên-
cia até o fim desta semana. 
Basta levar o documento 
de identidade, CPF ou car-
tão SUS e comprovante de 
endereço de Aparecida. Na 
próxima semana iniciare-
mos também a vacinação 
de idosos com 80 a 85 
anos de idade, até finali-
zarmos nosso estoque de 
vacinas. Conforme rece-
bermos novas remessas, 
continuaremos com esse 
público e ampliaremos 
cada vez mais”.

Balanço da vacinação
Até o momento, Apareci-

da de Goiânia já recebeu 16 
mil doses de vacina contra 
a Covid-19, divididas em 
três lotes. O primeiro, com 
7,2 mil doses de Coronavac, 
foi destinado a profissionais 
de saúde da linha de frente 
e idosos e deficientes que 
moram em instituições de 
longa permanência. A apli-
cação dessa remessa ocor-
reu in loco, com as equipes 
de Imunização da Prefeitura 
visitando as unidades de 
saúde (públicas e privadas) 
e abrigos da cidade.

O segundo lote, com 
5 mil doses da vacina As-
traZeneca/Oxford, foi apli-
cado em profissionais de 
saúde que trabalham com 
atendimento a pacientes e 
idosos acima de 85 anos, 
nos cinco postos de vaci-
nação da cidade. O terceiro 
lote, com 3,8 mil doses de 
Coronavac, será destinado 
exclusivamente a idosos, 
sendo que em um primei-
ro momento para aqueles 
com mais de 85 anos e 
em um segundo momento 
também para aqueles aci-
ma de 80 anos de idade.

Prefeitura 
realizará o “dia d” 
da vacinação para 
pessoas acima de 
85 anos de idade 
neste sábado, 
13 de fevereiro
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IPTU 2021 já chegou a 32,68% dos imóveis
O Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) de 
2021 já chegou a quase 
203 mil propriedades da 
Capital. A meta do Correios, 
empresa responsável pela 
impressão e distribuição 
dos boletos, é concluir o 
processo de entrega até a 
próxima quarta-feira, dia 
17. Ainda precisam chegar 
à casa dos contribuintes 
cerca de 416 mil Docu-
mentos Único de Arreca-
dação Municipal (Duams). 
O tributo vence no dia 22 
de fevereiro e até a data 
pode ser quitado com 10% 
de desconto ou parcelado 
em 11 vezes. 

Os cidadãos que quise-
rem antecipar o pagamen-
to ou mesmo checar o va-
lor do imposto podem ter 
acesso às guias por meio 
do site da Prefeitura de 
Goiânia ou em qualquer 
das unidades da Atende 
Fácil, central de relacio-
namento presencial com o 
Executivo municipal. Para 

obter o boleto via internet, 
basta clicar no banner dis-
ponível no portal da pre-
feitura ou digitar a palavra 
IPTU no campo de busca. É 
necessário ter o número da 
inscrição cadastral do imó-
vel, informação que pode 
ser obtida em boletos an-
teriores do IPTU. 

Já na rede presencial, 
as opções para acesso à 
guia de pagamento são o 
Paço Municipal, Parque Lo-
zandes; Shopping Cidade 
Jardim, bairro homônimo; 

Antiga Estação Ferroviá-
ria, Setor Central; Avenida 
Mangalô, Morada do Sol; 
Praça da Bíblia, Setor Uni-
versitário; além do Conse-
lho Regional de Contabili-
dade (CRC-GO), Setor Sul. 
“Independente da forma de 
acesso ao boleto do IPTU, o 
importante é que o cidadão 
não perca o prazo. O des-
conto de 10% oferecido até 
o dia 22 é extremamente 
vantajoso, acima da média 
de rendimento da maior 
parte dos investimentos e 

também é maior do que o 
desconto oferecido por ou-
tras Capitais do Brasil”, ava-
lia o secretário de Finan-
ças de Goiânia, Alessandro 
Melo. Em São Paulo, por 
exemplo, a redução para 
quitar o imposto é de 4%. 
Em Curitiba, o recuo é de 
6%. Já no Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, a diferença 
entre os valores à vista e 
parcelado é de 7%. 

A atenção ao prazo 
também é importante para 
evitar penalidades. A partir 

do dia 23, já são conside-
rados inadimplentes os ci-
dadãos que não quitarem 
o imposto ou ao menos 
pagarem a primeira parce-
la das até 11 parcelas pos-
síveis,  desde que o valor 
mensal não seja inferior 
a R$ 27,41. Como efeito, o 
atraso gera multa de 2%, 
acréscimo de 0,33% por 
dia corrido, além de juros 
de 1% rateado pela quan-
tidade de dias em situa-
ção de inadimplência, de 
acordo com o que deter-
mina o Código Tributário 
Municipal (CTM). Atrasos 
superiores a 90 dias, sejam 
consecutivos ou não e in-
dependente do número de 
parcelas em aberto, ainda 
acarretam em protesto 
da dívida em cartório, ne-
gativação do nome dos 
devedores em serviços de 
proteção ao crédito, como 
SPC e Serasa; inscrição em 
Dívida Ativa e até discus-
são judicial de débitos. 

Em caso de parcela-

mento, o não pagamen-
to do imposto até a data 
de vencimento de cada 
parcela também provoca 
a antecipação do venci-
mento das que ainda não 
venceram, fato que conse-
quentemente adianta a co-
brança de multas e juros. 
Nesse tipo de modalidade 
de pagamento é importan-
te também que o cidadão 
se atente à necessidade de 
imprimir as parcelas, todas 
ou mensalmente, no site 
da Prefeitura de Goiânia. 
Desde 2016 o poder pú-
blico municipal não envia 
carnês do IPTU. Os contri-
buintes recebem apenas 
um boleto, o primeiro, com 
dois códigos de barras: um 
lhe dá a opção do paga-
mento da primeira parcela, 
o outro da quitação, já con-
siderando nesse valor os 
10% de desconto para pa-
gamentos à vista. As guias 
de março a dezembro tam-
bém podem ser retiradas 
nas unidades Atende Fácil. 
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inauguração
EsPEcial KiDs

A programação especial kids no 
Shopping Bougainville neste carnaval 

conta com as oficinas da Pri Magalhães 
trazendo temas variados para a 

criançada se divertir. Com vagas 
limitadas a dez crianças e as inscrições 

de 20 reais, as atividades serão as 
oficinas de Slime, de máscara, de capa e 

de cookie. Todos os tecidos, acessórios 
e qualquer outro material está incluso 

no valor da inscrição.o Bouga Kids 
acontecerá em frente à M.Martan, no 
piso 2, no sábado (13) e domingo (14), 

com uma nova oficina a cada hora 
das 15h às 19h. Já segunda-feira (15) e 

terça-feira (16), as atividades artesanais 
acontecerão das 15h às 17h. As inscrições 

podem ser feitas até o dia do evento 
através da plataforma online Sympla e o 
uso de máscara facial é obrigatório para 

a participação.

#MEuVErMElHo
Natura Una lança a nova coleção 
#MeuVermelho, movimento que 

acompanha uma linha completa de 
maquiagem com tons de vermelho 

exclusivos e que está presente na 
categoria de maquiagem da Natura 

desde 2016. Inspirada pela cor das 
emoções intensas que as mulheres 

levam dentro de si, a ação celebra as 
diversas belezas e jeitos de expressão 

do feminino unindo as mulheres a 
se inspirarem umas nas outras e 

espalharem a força do vermelho.

curso rÁPiDo
O Clube de Costura, localizado no piso G3 

do Mega Moda  Shopping, abrirá mais uma 
turma para o Curso Rápido de Modelagem 
Corte e Costura. As aulas serão no período 

matutino, das 09h às 12h, e começarão 
no dia 22 de fevereiro. O curso tem como 
objetivo ensinar os princípios básicos da 

costura, além de ser indicado para quem quer 
conhecer as habilidades necessárias para 

entrar no mundo da moda.

PrEMiEr EDucacional
A partir do dia 12 de fevereiro, o 

Shopping Cerrado ganha mais 
um espaço de conhecimento e 

desenvolvimento. A Premier Educacional 
é uma instituição dedicada à graduação, 

pós-graduação e EAD e, no Shopping 
Cerrado terá capacidade para atender, 

de forma presencial, 250 alunos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Clipe - As irmãs Maiara & Maraisa lançam seu novo single. O clipe da música “Vou Fácil”, com participação especial da 
cantora Japinha Conde, vocalista da banda Conde do Forró, sensação no Nordeste, foi gravado no Zimbro Bar, em Goiânia. A 
música já está disponível nas plataformas digitais e o clipe no canal oficial da dupla no You Tube.

Livro - Com uma carreira bem sucedida no agronegócio 
goiano e à frente de uma empresa global, o 
empresário José Roberto Assy está aproveitando seus 
conhecimentos empresariais e experiências de vida para 
escrever um livro sobre empreendedorismo e inovação.

2 3

4

Aniversário - A belíssima Natália Garcia comemora nesta 
sexta-feira (12) mais um ano de vida e fez um ensaio com o 
Fotógrafo Raffael Rodrigues para a ocasião. 
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Os Blankas - Os Blankas tocam para angariar fundos 
para instituição de caridade, a banda traz clássicos do 
rock e do blues para o Lowbrow, na sexta-feira (12). 2 kg 
de alimentos não-perecíveis dão direito à uma entrada
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jogo

Poker no mundo dos negócios

o Poker é mais que 
um jogo de cartas. 
Cada dia mais atrai 

milhares de jogadores 
e seguidores em todo o 
mundo, e tem se tornado 
um dos maiores fenôme-
nos de crescimento. O 
jogo é bom para desen-
volver habilidades que 
tem tudo a ver com tra-
balho e negócios.

Por isso, o Poker é hobby 
entre os grandes empre-
endedores e líderes mun-
diais.  Alguns exemplos 
de jogadores célebres são 
Bill Gates, o fundador da 
Microsoft. Barack Obama, 
o ex-presidente dos EUA. 
Warren Buffett, o maior in-
vestidor do planeta.

Para fazer uma imer-
são nesse universo, o 
LIDE Futuro Goiás rea-
lizou uma experiência 
com os associados na 
Champions Sport Club, 
um clube de Poker, em 
Goiânia, mostrando que 
o jogo pode ser uma im-
portante ferramenta de 
desenvolvimento pro-
fissional. E para orien-
tar essa ação, o jogador  
profissional Allison Lin-
dsay foi o convidado.

“No ambiente de ne-
gócios, precisamos sem-
pre aprofundar os co-
nhecimentos nos mais 

diversos segmentos para 
implementarmos novas 
estratégias e melhorar os 
resultados. O Poker é sem 
dúvida uma excelente 
contribuição porque é um 
jogo de estratégia e cál-
culo”, afirma o presiden-

te do LIDE Futuro Goiás, 
Ibrahim Facuri.

Agregando 
aos negócios

Concentração e con-
trole das emoções, uso 

da matemática e da pa-
ciência, fazer análise do 
adversário e um pouco de 
sorte são alguns pontos 
trabalhados no Poker.

Uma partida pode du-
rar horas. E a concentra-
ção nesse momento é 

fundamental. Essa mes-
ma capacidade é exigida 
quando há a necessidade 
de cumprir uma meta.

Grandes líderes têm a 
capacidade de observação. 
No Poker essa característi-
ca também é trabalhada e 

desenvolvida. Outro ponto 
do Poker é saber lidar com 
o acaso, ensinando ao em-
preendedor  que é impor-
tante saber lidar com si-
tuações que estão fora do 
controle seja no jogo, no 
trabalho e nos negócios.

Lide futuro Goiás 
realiza Poker day 
com seus afiliados
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Felipe Buaretto lança novo single “Coração no Mudo”
“Coração no Mudo”, inter-
pretada pelo goiano Fe-
lipe Buaretto chegou às 
plataformas de streaming 
na última sexta-feira, 05. 
A canção, composta por 
Ana Nery e Bruno Moraes, 
é a aposta do jovem can-
tor, que sempre esteve sua 
vida ligada com a música.

Felipe nasceu em Goi-
ânia, mas vive na famosa 
“Goiabeira”, Inhumas, des-
de pequeno. A paixão pela 
música veio de berço, seu 
pai Robson Silva, sempre 
teve banda de baile, e por 
gostar muito acabou in-
centivando o filho.

Em 2020 Felipe come-
çou a trilhar sua história, 
gravou um pocket show 

com seis regravações, que 
foram bem aceitas pelo 
público. Após esse proje-
to, o cantor quis ir além, 
resolveu investir em um 
projeto inédito, eis que 
surgiu “Coração no Mudo”. 
“Estou preparando outros 
projetos ainda para o pri-
meiro semestre de 2021, 
vejo que esse ano será 
um ano muito promissor 
e cheio de desafios, mas 
me sinto preparado para 
vencer cada um deles”, 
conta Felipe.

“Coração no Mudo” 
veio como forma de lan-
çar a carreira solo de Fe-
lipe, que antes cantava 
na banda do pai. Sobre 
a faixa, Felipe conta que 

tinhas outras músicas 
prontas, mas quando ele 
ouviu “Coração no Mudo” 
se apaixonou pela mú-
sica e quis seguir com 
ela. “Tínhamos algumas 
canções prontas, porém 
quando eu ouvi “Coração 
no Mudo” pela primeira 
vez foi algo inexplicá-
vel, senti que era ELA. 
A música tomou conta 
do meu coração e deci-
di apostar nela. Foi um 
prazer gravar essa músi-
ca incrível”, explica.

A faixa conta a história 
de um rapaz que por algum 
motivo perdeu o grande 
amor da vida dele. Como 
na maioria dos términos, 
ele acaba morrendo de 

saudades e sofrendo mui-
to. O refrão diz muito sobre 
o fim dos relacionamentos 
de hoje em dia: “Vai ver ela 
já reservou o coração  / Pra 
outro e eu aqui morrendo 
de paixão / Na pindaíba eu 
e o violão / Nessa budega 
sofrendo feito um cão”.

Sobre as expectativas 
para o lançamento, Felipe 
ressalta que “são as me-
lhores possíveis, mante-
nho sempre os meus pés 
no chão e confio muito na 
vontade de Deus. A música 
é muito boa, tem história, 
melodia envolvente e tem 
de tudo para conquistar o 
público e nos levar para 
um degrau a mais nessa 
escada longa da vida”.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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bike

Com Avancini sendo decisivo, Brasil 
recebe Copa do Mundo de MTB

A União Ciclística In-
ternacional (UCI) 
confirmou  que o 

Brasil receberá em 2022 
uma etapa da Copa do 
Mundo de Ciclismo Moun-
tain Bike (MTB). O evento 
ocorrerá entre os dias 8 e 
10 de abril  em Petrópolis 
(RJ).  A organização será 
da CIMTB Michelin, em 
parceria com a Confede-
ração Brasileira de Ciclis-
mo (CBC). Além de todas 
entidades esportivas en-
volvidas, Henrique  Avan-
cini foi fundamental para 
a concretização do sonho 
de trazer a elite do espor-
te para o Brasil.  Avancini, 
em 2020,  ganhou  pela 
primeira vez uma prova 
de Cross Country Olímpi-
co na Copa do Mundo de 
Mountain Bike e é o líder 
do ranking mundial da 
UCI. Há pelo menos quatro 
anos, ele trabalhava  para 
concretizar esse sonho.  
Além disso, o torneio será 
realizado na cidade natal 
do campeão e na própria 

pista na qual ele treina 
quando está no Brasil. 

“Trazer uma etapa da 
Copa do Mundo para o 
Brasil é uma conquista 
enorme. Existia um desejo 
de muitas pessoas envol-
vidas no esporte, organi-
zadores, todo o mercado, 
e esse desejo começou 
vir também por parte da 
União Ciclística Interna-
cional (UCI) e da Red Bull 
TV, que é quem transmi-
te a Copa do Mundo. Isso 
pela demanda e aceitação 
que o Brasil tinha com a 
modalidade, então esse in-
teresse do Brasil, essa afi-
nidade que o País tem com 
o mountain bike foi um 
dos principais fatores para 
que esse projeto começas-
se a tomar vida”, explicou 
Avancini à equipe de as-
sessoria de imprensa. “No 
segundo momento, já um 
pouco mais sério de reu-
niões e conversas de bas-
tidores, a UCI, através do 
Simon Burney, que é o di-
retor geral do MTB dentro 

da entidade, sinalizou que 
eles queriam vir ao Brasil, 
fariam de tudo para que 
fosse viável, mas a decisão 
teria que ser na minha ci-
dade natal, em Petrópolis, 
pelo momento que eu vivo 
como atleta, pelo impacto 
que isso traz no mountain 
bike brasileiro. E a partir 
disso, o Rogério, que é or-
ganizador da Copa Inter-
nacional de MTB, foi quem 
abraçou esse projeto e foi 
respaldado também pelo 

histórico que tem de or-
ganização de eventos UCI” 
disse  aos assessores.

Essa será a segunda 
vez que uma etapa da 
Copa do Mundo de MTB 
será realizada no país. 
A primeira foi no ano de 
2005, em Balneário Cam-
boriú, em Santa Catarina. 
“Acho que é um grande 
marco, pra mim como 
atleta por ter alcançado 
uma relevância de im-
portância internacional 

a ponto de pesar muito 
uma decisão como essa, 
é uma conquista do Ro-
gério como organizador 
e da bicicleta no Brasil. 
Quando falo bicicleta me 
refiro ao mercado, atle-
tas, público, quem ama e 
quem faz a bike no Brasil 
contribuiu para que isso 
acontecesse, então por 
isso eu enxergo não como 
uma conquista pessoal, 
mas como um grande re-
conhecimento ao nosso 

momento da bicicleta no 
Brasil. É algo para come-
morar e celebrar muito, 
pois de fato é um marco 
enorme por tudo que tem 
sido feito nos últimos 
anos”, finalizou o ciclista.

Além de comemorar a 
conquista obtida fora das 
pistas, a temporada de 
2021 será intensa demais 
para Henrique Avancini. O 
carioca tem Olimpíadas 
em Tóquio, Campeonato 
Mundial, Cape Epic.

em abril de 2022, etapa será em 
Petrópolis, cidade natal do ciclista
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