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O Procon Goiás, recebeu, de 16 de março até a última terça-feira, 19.821 reclamações relacionadas a compras realizadas pela internet. Segundo o 
Procon, esses números são maiores que os registrados no mesmo período do ano de 2019, quando foram contabilizados 8.734 atendimentos. p2
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Procon Goiás registra alta de mais de 126% 
nas reclamações de compras pela internet

Semad flagra 
irregularidades 
ao longo do 
Rio Araguaia  p3

Petrobras 
reduz preço da 
gasolina em 4% 
nas refinarias  p2 p3

Vanderlan apresenta proposta de 
100% de cobertura do Programa Saúde 
Uma das principais propostas do candidato à prefeitura de Goiânia Van-
derlan Cardoso (PSD) é levar o Programa Saúde da Família (PSF) a 100% 
de cobertura, nas áreas necessitadas, logo no primeiro ano.  

Polícia Federal 
apreende 
dinheiro 
na cueca de 
vicelíder do 
governo  de 
Bolsonaro  p4

luiz Fux diz 
que atuação 
do stf na 
pandemia está 
na vanguarda 
mundial   p4

Pacientes podem fazer teste para Covid-19
O agendamento é feito pelos telefones da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19 de Goiânia e está disponível para sintomáticos e contactantes de 

casos positivos que atendam critérios prévios. O paciente que estiver com sintomas pode ligar nos telefones (62) 3267-6123 e (62) 98599-0200 (whatsapp).  p3

Uma nova pesquisa eleitoral realizada entre os dias 14 e 16 de outubro 
feita pelo Instituto Diagnóstico indica empate técnico na eleição 
municipal de 2020 em Goiânia. A pesquisa foi divulgada pela Sagres.  p2

alysson lima visita 
Secovi Goiás e afirma ter 
alinhamento de ideias 
com o sindicato p2

Cinco cursos da 
ueG alcançam 
nota 4 no 
enade p3

nova pesquisa aponta que maguito (mdB) e 
Vanderlan (Psd) estão empatados em Goiânia
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A Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES-GO) di-
vulgou, nesta quinta-feira 
(15/10), novo boletim diário 
sobre o avanço do novo co-
ronavírus no Estado. Segundo 
os números da pasta, foram 
registrados, nas últimas 24 
horas, 2.092 casos e 45 mor-
tes pela doença. Goiás agora 
chega aos totais de 234.658 
contaminações e 5.306 óbitos 
pela covid-19. Ainda de acor-
do com os números, há 224 

mil recuperados da doença 
nos municípios goianos.

A pasta também aponta in-
vestigação de 226 mortes para 
saber se a causa foi coronaví-
rus. Outros 233 mil pacientes 
são considerados casos sus-
peitos. A taxa de letalidade do 
vírus no Estado é de 2,26%.

O Governo de Goiás dispo-
nibiliza plataforma, atualizada 
a cada 30 minutos, com os 
principais dados sobre o avan-
ço da covid-19 no Estado

Petrobras 
reduz preço 
da gasolina 
em 4% nas 
refinarias

Goiás chega a 5,3 mil mortes por 
covid-19 após registro de 45 óbitos Procon Goiás registra alta de 126% 

nas reclamações de compras pela internet
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Uma das principais 
propostas do can-
didato à prefeitura 

de Goiânia Vanderlan Car-
doso (PSD) é levar o Progra-
ma Saúde da Família (PSF) 
a 100% de cobertura, nas 
áreas necessitadas, logo no 
primeiro ano. “Vamos fazer 
uma saúde pública de qua-
lidade, moderna e pronta 
os desafios que temos pela 
frente, valorizando os pro-

fissionais e as parcerias”.
Implantado no País em 

1994, o programa – tam-
bém conhecido como Es-
tratégia da Saúde da Famí-
lia (ESF) – tem como foco a 
atenção básica e a reorien-
tação do modelo assisten-
cial, a fim de melhorar os 
indicadores da saúde. Além 
de assistência à doença, o 
PSF busca mais qualidade 
de vida e intervenção nos 

fatores que a colocam em 
risco, como falta de exercí-
cio, tabagismo e mais.

A ideia de Vanderlan é 
implantar, na saúde básica 
e preventiva, o programa 
remédio em casa. Este 
será destinado a pacien-
tes com doenças crônicas 
que utilizam medicamen-
tos de uso contínuo.

“O que nós queremos 
para Goiânia é desenvolvi-

mento, sem deixar ninguém 
para trás. E para isso, a saú-
de pública precisa funcionar 
muito bem, da assistência 
básica à alta complexidade”, 
afirmou o candidato, que 
esteve na Associação dos 
Hospitais Privados de Alta 
Complexidade do Estado de 
Goiás (Ahpaceg) junto com o 
vice, Wilder Morais (PSC).

O pessedista ainda pre-
tende trazer novas soluções 

para a gestão a capital. “Um 
exemplo é a ampliação da 
nossa capacidade de rea-
lização de exames tendo, 
além da estrutura já exis-
tente na rede pública, a 
compra de exames adicio-
nais em equipamentos da 
rede privada”, expõe. Du-
rante a visita à Ahpaceg, ele 
ainda pediu que a associa-
ção atue junto à administra-
ção, caso ele seja eleito.

Reprodução

A Petrobras anunciou, 
nesta quinta-feira (15), 
redução de 4% no preço 
médio da gasolina vendi-
da nas refinarias em todo 
o país. O novo valor vale 
a partir desta sexta-feira 
(16), na venda às distri-
buidoras. O diesel não 
teve o preço modificado.

“Desde janeiro de 
2020, o preço médio da 
Petrobras acumula uma 
queda de 24,3% no preço 
do diesel vendido às dis-
tribuidoras e uma redu-
ção acumulada de 9,1% 
no caso da gasolina. Para 
se ter uma ideia, o pre-
ço médio da gasolina da 
Petrobras para as distri-
buidoras será de R$ 1,74 
por litro após o reajuste. 
Entre julho e agosto, o 
preço médio da Petrobras 
correspondeu a cerca de 
30% do preço final ao 
consumidor nos postos de 
combustíveis”, explicou a 
companhia em nota.

Os valores finais aos 
motoristas dependerão 
de cada posto, que acres-
cem impostos, taxas, cus-
tos com mão de obra e 
margem de lucro. Além 
disso, o mercado brasilei-
ro é baseado na livre con-
corrência, fazendo com 
que cada empresa cobre 
o que achar melhor.

A Petrobras lembra 
também que a gasolina e 
o diesel vendidos às dis-
tribuidoras são diferentes 
dos produtos no posto 
de combustíveis. São os 
combustíveis tipo “A”, ou 
seja, gasolina antes da 
sua combinação com o 
etanol e diesel também 
sem adição de biodiesel. 
Os produtos vendidos nas 
bombas ao consumidor 
final são formados a par-
tir do tipo “A” misturados 
a biocombustíveis.

O Procon Goiás, recebeu, 
de 16 de março até a última 
terça-feira (13/10), 19.821 
reclamações relacionadas 
a compras realizadas pela 
internet. Segundo o Procon, 
esses números são maiores 
que os registrados no mes-
mo período do ano de 2019, 
quando foram contabiliza-
dos 8.734 atendimentos. Na 
comparação, o crescimento 

foi de mais de 126%. 
As reclamações são 

motivadas principalmente 
pela rescisão ou alteração 
unilateral do contrato, 
pela não entrega ou de-
mora do produto e pela 
venda de produtos com ví-
cio, ou seja, produtos com 
defeitos. “É importante 
frisar que esse acréscimo 
no número de queixas por 

parte do consumidor é 
um reflexo do crescimen-
to das compras virtuais”, 
disse o Superintendente 
Procon Goiás, Allen Viana. 

Caso ocorra descum-
primento ao Código de 
Defesa do Consumidor, o 
consumidor deve formali-
zar a sua queixa no Procon 
Goiás por meio dos canais 
de atendimento do órgão.

Vanderlan apresenta proposta de 100% de 
cobertura do Programa Saúde da Família 
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Alysson Lima visita Secovi 
Goiás e afirma ter alinhamento 
de ideias com o sindicato

Aliança com tucanos 
feita por Daniel Vilela 
causa motim no MDB

Nova pesquisa aponta que Maguito (MDB) e 
Vanderlan (PSD) estão empatados em Goiânia

Jornalista Márcio Gomes 
é contratado pela CNN Brasil

Nesta segunda-fei-
ra,19, durante visita 
ao Sindicato das 

Imobiliárias e Condomí-
nios do Estado de Goiás 
(Secovi Goiás), Alysson 
Lima, candidato à prefei-
tura de Goiânia pelo Soli-
dariedade, afirmou que as 
suas ideias e do sindicato 
estão alinhadas. “Quere-
mos uma Goiânia moder-
na, sustentável, eficiente 
e entre as melhores cida-
des para se viver”, disse.

Durante o encontro, 
Alysson Lima recebeu 
um estudo, desenvolvido 
pelo Secovi-GO e pela 

Fecomércio-GO, que mos-
tra sugestões para que 
Goiânia seja uma  cidade 
inclusiva, contemporânea 
e desenvolvida econo-
micamente. “Recebo com 
entusiasmo esse estudo, 
que foi desenvolvido por 
especialistas. Com certe-
za nos ajudará na tomada 
de decisões como próxi-
mos gestores da capital”, 
declarou Alysson, acom-
panhado do coronel José 
Augusto, candidato a 
vice-prefeito. 

Na visita, Alysson apre-
sentou suas propostas 
para Goiânia. “Essas ma-

crozonas apresentadas 
no estudo são similares 
aos quatro polos regio-
nais que vamos implantar 
em Goiânia”, disse o can-
didato ao apontar os po-
los que serão construídos 
nas regiões Oeste, Norte, 
Sul e Leste da capital. 

Utilizando  política de 
incentivos fiscais, Alysson 
Lima destacou que que o 
foco do seu governo é o 
desenvolvimento econô-
mico e social. O candidato 
afirma ser necessário tor-
nar Goiânia uma cidade 
atrativa para novos inves-
tidores. “O compromisso 

é modernizar o Código 
Tributário do munícipio, 
renovando a política de 
arrecadação de impos-
tos para que os tributos 
gerem desenvolvimento 
econômico e social”, con-
clui Alysson Lima.

Além dos candidatos 
a prefeito e vice-prefeito  
participaram da reunião 
o presidente do Secovi 
Goiás, Ioav Blanche; pre-
sidente da Ademi-GO, 
Fernando Rasuk; presi-
dente do Sindimoveis-
-GO, Geraldo Dias Filho; 
e presidente da ADU-Go, 
Luis Alexandre.

Continua repercutindo 
negativamente as declara-
ções do presidente Daniel 
Vilela do MDB de Goiás, na 
cidade Goianésia a Otávio 
Lage Filho, um dos prin-
cipais articuladores do 
PSDB no Estado. O presi-
dente regional provocou a 
ira de seus partidários ao 
declarar apoio a tucanos 
nas cidades de Goianésia 
e Minaçu.  Sinalizando um 
suposto apoio ao projeto 
do PSDB em 2022. Fora do 
poder desde 1998, o MDB 
foi massacrado pelo PSDB 
de Marconi Perillo nos 16 

anos de governo tucano 
no Estado de Goiás.

“Otavinho, vou apro-
veitar essa oportunidade 
para dizer do fundo do 
meu coração: estou pron-
to para ser o que você 
precisar em 2022. A única 
coisa que eu te peço e que-
ro é estar ao seu lado. Se 
você precisar de alguém 
para carregar pasta, pra ser 
seu vice, pra ser seu can-
didato a deputado, pra ser 
seu candidato a senador. 
Eu tenho toda disposição 
de poder ter esse privilé-
gio”, declarou Daniel. 

Uma nova pesquisa 
eleitoral realizada entre 
os dias 14 e 16 de ou-
tubro feita pelo Instituto 
Diagnóstico indica em-
pate técnico na eleição 
municipal de 2020 em 
Goiânia. A pesquisa foi 
divulgada pela Sagres.

Maguito Vilela (MDB) 
aparece ligeiramente à 
frente, com 27,5% das in-

tenções de voto, seguido 
pelo senador Vanderlan 
Cardoso (PSD), que tem 
25,6% do eleitorado.

Já que a margem de 
erro é de 3,9 pontos per-
centuais, os dois estão 
tecnicamente empatados. 
Em terceiro lugar vem a 
delegada Adriana Ac-
corsi, do PT, com 13,9%. 
A candidata já havia 

aparecido empatada 
com Maguito e Vander-
lan, também na margem 
de erro, em levantamen-
to anterior. Neste, ela 
está em terceiro.

O quarto lugar é 
ocupado por Major 
Araújo (PSL) com 3,7%, 
contra 3,5% de Alysson 
Lima, do Solidariedade, 
que está em quinto. O 

deputado federal Elias 
Vaz (PSB) tem 3,2% do 
eleitorado, a mesma 
porcentagem de Sa-
muel Almeida, do Pros.

Para fechar os can-
didatos apontados 
com mais de 1%, vem 
o deputado estadual 
Talles Barreto (PSDB), 
com 1,6% das inten-
ções em Goiânia.

Na manhã desta se-
gunda-feira (19), a CNN 
Brasil, anunciou sua nova 
contratação, Márcio Go-
mes. O jornalista de 49 
anos deixou a Globo 
após ter sido apresen-
tador de todos os tele-
jornais da emissora nos 
seus 24 anos de casa.

Márcio será o prin-
cipal nome nos novos 
projetos da CNN, os de-
talhes dessa novidade 
será anunciado nas pró-
ximas semanas.

Além de já ter passa-
do por todos os telejor-
nais diários da Globo, o 
jornalista também se 
destacou no “Comba-
te ao corona vírus”, um 
plantão de informações 
sobre a pandemia nos 
primeiros meses.

“Participar de um pro-
jeto inovador no maior 
canal de notícias do mun-
do é motivo de muito or-

gulho. Espero contribuir 
com a expansão do canal 
no Brasil e poder gerar 
ainda mais credibilidade 
à CNN. Chego muito mo-
tivado. Será um grande 
desafio na minha carrei-
ra”, disse o jornalista.

No Instagram, Már-
cio se despediu e 
agradeceu todo o aco-
lhimento que recebeu 
durantes esses anos 
trabalhos na emissora.
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Durante o encontro, Alysson Lima recebeu um estudo, desenvolvido pelo Secovi-GO e pela Fecomércio-GO



Pacientes podem fazer teste 
para Covid-19 em casa

Cinco cursos da UEG alcançam nota 4 no Enade

O paciente que esti-
ver com sintomas, 
ou que teve conta-

to com pessoas testadas 
positivo para Covid-19, 
pode ligar nos telefones 
(62) 3267-6123 e (62) 
98599-0200 (whatsapp) 
da Central Humanizada 
de Orientações sobre 
Covid-19. Após triagem, 
caso atenda aos cri-
térios para realização 
do teste, a pessoa terá 
o exame agendado e a 
coleta será domiciliar.

A Central foi criada em 
março pela Prefeitura de 
Goiânia por meio da Se-
cretaria de Saúde com o 
objetivo de esclarecer dú-
vidas sobre sintomas da 
Covid-19, formas de trans-
missão e distanciamento 
social. Agora tem o serviço 
ampliado com o agenda-
mento de testes. A medida 
visa detectar precoce-

mente o vírus, evitando 
um possível agravamento 
da doença e quebrando 
a cadeia de transmissão, 

além de impedir que o 
paciente infectado cir-
cule pela cidade.

Atuam na central, 36 

técnicos de enfermagem, 
16 enfermeiros, 16 mé-
dicos e um coordenador 
divididos em dois turnos, 

7h às 13h e das 13h às 
19, todos os dias da sema-
na, inclusive nos feriados. 
Nos demais horários, das 

19h às 7h, o atendimento 
é eletrônico, informando e 
instruindo o usuário sobre 
os horários de funciona-
mento do serviço.

Balanço
Desde a sua criação, 

a Central Humanizada 
de Orientações para CO-
VID-19 já realizou 76 mil 
atendimentos por meio 
de ligações e mensagens 
via Whatsaap. O servi-
ço também monitorou 
11.151 pacientes com 
a Covid-19 e notificou 
10.971 casos suspeitos.

Agendamento
Confira a lista de bairros 

contemplados no agen-
damento acessando a 
página pelo link: https://
saude.goiania.go.gov.br/
testagem-covid-19-agen-
damento-online-regiao-
-sudoeste/

A Universidade Esta-
dual de Goiás tem cinco 
cursos, entre os 12 ava-
liados, com nota alta 
no Exame Nacional de 
Desempenho de Estu-
dantes, divulgado nes-
ta terça-feira, dia 20, 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Os cursos obtive-
ram nota 4 com base 

nas provas realizadas 
em novembro do ano 
passado com os alunos 
concluintes. A escala 
vai de 1 a 5. Para o Mi-
nistério da Educação, 
as notas 4 e 5 são con-
sideradas excelentes.

Além disso, quatro cur-
sos tiveram nota 3, con-
siderada boa, e apenas 
três ficaram com nota 2, 
considerada baixa. Mas 
a nota mínima, 1, não foi 

atribuída a nenhum curso 
da faculdade.

Recentemente, a UEG 
passou por uma reestru-
turação. Para a pró-rei-
tora de graduação, Suely 
Cavalcanti, os resultados 
tem de ser comemorados. 
“Esses números mostram 
a consolidação dos cur-
sos da instituição. Temos 
que parabenizar os pro-
fessores e alunos pelo 
resultado”, afirmou.
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O agendamento é feito pelos telefones da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19 de Goiânia 
e está disponível para sintomáticos e contactantes de casos positivos que atendam critérios prévios
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A Secretaria de Meio 
Ambiente e Desen-
volvimento Sus-

tentável (Semad) mobilizou 
equipes de fiscalização que, 
em conjunto com homens 
do Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar, atuaram em 
cidades ao longo do leito 
do Rio Araguaia para evi-
tar aglomerações e impedir 
outras irregularidades. As 
ações policiais ocorreram 
durante o feriado de 12 de 
outubro, quando é celebra-
da a Padroeira do Brasil e o 
Dia das Crianças.

Além de coibir as aglome-
rações, como recomendado 
pelas autoridades sanitárias 
para conter a disseminação 
do novo coronavírus, os fiscais 
atuaram em observação ao 
que determina o decreto 
9674, que trata dos crimes 
ambientais. Durante as abor-
dagens foi identificado um 
perímetro de cerca de 88 
hectares de área desmatada 
ilegalmente. A propriedade 
rural foi autuada e multada.

As equipes de fiscalização 
fizeram ainda a apreensão 
de 44kg de carne de jacaré 
e 8 kg de carne de porco do 
mato, além de pescados. No 

total, foram lavrados três 
autos de infração que tota-
lizaram R$ 26.500.

Os principais destinos 
turísticos ao longo do Ara-

guaia são o distrito de Luiz 
Alves, em São Miguel do Ara-
guaia, distrito de São José 
dos Bandeirantes, em Nova 
Crixás, Aruanã e Aragarças. 

Desde que foi decretada a 
situação de pandemia e, 
com isso, suspensa a tem-
porada de férias em todas 
essas localidades, o Governo 

de Goiás intensifica as ações 
que visam coibir a dissemi-
nação da Covid-19. Ação se-
melhante ocorreu também 
no feriado de 7 de setembro.

Decreto
O decreto, assinado pelo 

governador Ronaldo Caiado 
no último dia 10 de junho, 
a partir de consultas a mu-
nicípios, instituições públicas 
e entidades representativas 
da sociedade, proibiu a rea-
lização dos acampamentos, 
eventos como shows mu-
sicais, festas, caminhadas 
ecológicas, passeios ciclísti-
cos, corridas, além de reali-
zação de espetáculos.

Também estão vedados o 
uso coletivo de beiras de rios, 
cachoeiras e praias formadas 
no Rio Araguaia e seus afluen-
tes e a instalação de estrutu-
ras temporárias de restauran-
tes, bares, banheiros, pontos 
de apoio e quaisquer outras 
de atendimento a turistas e 
usuários em praias, beiras de 
rios e cachoeiras.

Foi aprovado em segunda 
e última votação na Assem-
bleia Legislativa de Goiás, 
na quarta-feira (14/10), o 
projeto que implanta o Siste-
ma Estadual de Informações 
Cidadãs (Seic). O objetivo é 
integrar os dados do cidadão 
em um único sistema esta-
dual. A ferramenta funciona-
rá como um meio de apoio à 
gestão pública para a formu-

lação de ações relacionadas 
aos eventos da vida do ci-
dadão, por meio do acesso 
às informações biográficas, 
biométricas e documentais.

 A iniciativa integra o pro-
grama Goiás de Resultados, 
implantado pelo governador 
Ronaldo Caiado. O proje-
to envolve a unificação dos 
dados cadastrados pelo ci-
dadão durante seus eventos 

de vida por meio do acesso 
às informações biográficas, 
biométricas e documentais, 
partindo do nascimento, 
seguido por outros passos, 
como emissão dos docu-
mentos pessoais, título de 
eleitor, Carteira de Habilita-
ção, entre outros.  

O vice-governador e co-
ordenador do programa 
Goiás de Resultados, Lincoln 

Tejota, explica que todo ca-
dastro feito pelo cidadão no 
decorrer de sua vida alimen-
tará esse banco de dados do 
governo estadual e, diante 
de análises, permitirá que a 
administração pública possa 
adotar ações preditivas de 
políticas públicas e serviços 
que transformem a vida da 
população de forma positiva. 

 De acordo com Tejota, é 

importante esclarecer que 
o Sistema Estadual de Infor-
mações Cidadãs não viola 
nenhum tipo de sigilo dados 
do cidadão, ele apenas uti-
liza as informações que já 
existiam, mas de forma in-
teligente e responsável. “É 
um projeto inédito no Bra-
sil que vai usar as informa-
ções já existentes do cida-
dão no cadastro de serviços 

públicos para devolvê-las 
em forma de benefícios e 
políticas públicas planeja-
das e organizadas, a fim de 
garantir o controle de pro-
blemas e demandas sociais 
de nossos serviços, além de 
aumentar a segurança das 
informações processadas”, 
ressaltou. Agora, o Projeto 
de Lei vai à sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado.

Reprodução

Assembleia aprova criação do Sistema Estadual de Informações Cidadãs

Secretaria de Meio Ambiente  flagra 
irregularidades ao longo do Rio Araguaia
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Luiz Fux diz que atuação do STF na 
pandemia está na vanguarda mundial
Em seminário virtual 

sobre “Cortes consti-
tucionais, democracia 

e governança”, promovido 
em conjunto com a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) e a Universidade 
de Oxford, Fux a publi-
cação em inglês de uma 
coletânea com julga-
mentos do STF ligados 
à pandemia, que podem 
servir de “balizas inter-
pretativas” para outras 
cortes constitucionais 
do mundo, avaliou ele.

“Posso arriscar que 
tendo em vista a eman-
cipação constitucional 
brasileira, os valores que 
ela trás no seu bojo, o 
Supremo Tribunal Fede-
ral está à frente de várias 
outras cortes no julga-
mento de casos que nós 
já decidimos e que as ou-
tras cortes ainda sequer 
decidiram”, disse Fux ao 
comentar a coletânea.

Ele acrescentou que o 
Supremo “deu um passo 
à frente”, já tendo julga-
do questões relativas 
ao aos conflitos federa-
tivos e a questões eco-

nômicas antes de ou-
tros cortes do mundo.

O volume sobre a pan-
demia deve ser o primeiro 
de uma série de publica-
ções de julgamentos do 
STF em inglês, uma das 
iniciativas anunciadas por 
Fux para a internaciona-
lização da Corte. Ele tam-
bém divulgou a criação de 
uma revista acadêmica e 
de um laboratório para a 
criação de inovações tec-
nológicas no Judiciário.

Agenda 2030
Nesta quinta-feira (22), 

Fux anunciou também que 
o Supremo irá agilizar o 
julgamento de processos 
que promovam os Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) pre-
sentes na Agenda 2030 
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Em pronunciamento 
para abertura do seminário 
virtual, o secretário-geral 
da ONU, António Guterres, 
agradeceu a iniciativa. “O 
sistema judicial brasilei-
ro mostra que é possível 
inovar”, afirmou.
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Ele também divulgou a criação de uma revista acadêmica e de um laboratório para a criação de inovações tecnológicas no Judiciário.
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Uma semana depois de 
Jair Bolsonaro ter dito 
que a Operação Lava 

Jato acabara porque na sua 
gestão não havia corrupção, 
um senador que exerce o car-
go de vice-líder parlamentar 
do governo foi apanhado em 
operação da polícia federal, 
na sua casa, com dinheiro es-
condido entre as nádegas.

Chico Rodrigues, um dos 
principais defensores do pre-
sidente da República no Con-
gresso Nacional, é alvo da Ope-
ração Desvid-19, que apura o 
desvio de 20 milhões de reais 
[perto de 3,5 milhões de euros] 
destinados ao combate à pan-
demia no estado do Roraima.

Segundo a imprensa brasi-
leira, os agentes encontraram 
cerca de 100 mil reais na resi-
dência de Rodrigues, em Boa 
Vista, capital daquele estado, 
dos quais 30 mil [aproxima-
damente cinco mil euros] nas 
cuecas do senador.

Após a operação, Rodri-
gues disse “acreditar na jus-
tiça divina e dos homens”, 
acusou “gente mal-intencio-
nada” de tentar “macular” 
a sua imagem e garantiu ter 
“um passado limpo”.

Segundo fontes do Palácio 
do Planalto citadas na impren-
sa, a presidência da república 
acredita que Rodrigues se 
demita da posição que ocupa 
como vice-líder do governo no 
Senado para não constranger 
ainda mais Bolsonaro - horas 
antes do escândalo, o chefe 
de estado havia dito que apli-

caria “uma voadora no pesco-
ço de quem cometesse atos 
de corrupção”.

E em menos de uma hora 
a hashtag “propina na bunda”, 
sendo que “propina” no Brasil 
equivale a “suborno’ ou “co-
missão”, já liderava a lista dos 
tópicos mais comentados na 
redes social        Twitter.

A rutura entre ambos não 
será fácil, porém o senador já 
demonstrou a sua lealdade a 
Bolsonaro em mais de uma 
ocasião: foi ele quem deu 
emprego, como assessor par-
lamentar e salário ao câmbio 
da época de cerca de 5 mil 
euros, a Léo Índio, o primo 
direito dos filhos de Bolsonaro 

incumbido de redigir dossiês 
sobre funcionários públicos 
ligados aos governos do Par-
tido dos Trabalhadores (PT) e 
de perseguir supostos “comu-
nistas” nas esferas estatais.

Quando o deputado Edu-
ardo Bolsonaro, terceiro filho 
do presidente, foi cogitado 
pelo próprio pai para o cargo 

de embaixador brasileiro em 
Washington, o governo con-
fiou a Rodrigues a tarefa de 
tentar fazer aprovar a nomea-
ção, que acabaria por não se 
concretizar, no Congresso.

Nos 100 dias de governo de 
Bolsonaro foi outra vez a Rodri-
gues que o governo recorreu 
para listar os feitos presiden-
ciais até então: entre as 111 
realizações escolhidas, a revis-
ta Veja revelou que o senador 
citou a demissão de “13.700 
comunistas de universidades”, 
a “extinção do Movimento dos 
Sem Terra”, grupo de ativistas 
que defendem a reforma agrá-
ria, e até detalhes como Bolso-
naro “ter trabalhado, durante 
meses, com colostomia” e de 
ter “comido macarrão em pé 
durante a posse com a faixa 
presidencial ao peito”.

Rodrigues foi ainda o anfi-
trião de recente visita de Mike 
Pompeo ao Roraima, na qual 
o secretário de estado dos 
EUA atacou a Venezuela, no 
que foi considerado pela opo-
sição como uma ajuda incon-
cebível do governo brasileiro 
à administração de Donald 
Trump em plena campanha 
eleitoral norte-americana.

Divulgação

PF apreende dinheiro na cueca 
de vice-líder do governo Bolsonaro
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------

Veículos
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------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------

Empregos

Serviços
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Imóveis

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 
060/2020 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais diversos destinados à ornamentação das estruturas e 
enfeites natalinos, objetivando manter a tradição do município 
o qual todo ano realiza a decoração para os festejos natalinos 
na cidade de Santa Helena de Goiás
DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 03/11/2020; 08h01min.
LOCAL: http://bnc.org.br/
RETIRADA DO EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal ou no 
site: www.santahelena.go.gov.br

Santa Helena de Goiás – GO, 16 de outubro de 2020.
WESLEY DA SILVA GUIMARÃES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 004/2020
OBJETO: Execução da obra denominada Reforma e Ampliação 
da Escola Municipal João Saraiva, conforme Plano de Trabalho 
Processo nº 202000006009165 da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC/GO, com área de 3.000m², localizado na 
Avenida das Pedras, S/N, Bairro Ouro Branco. DATA DE 
ABERTURA: 11/11/2020. HORARIO: 08h30min. RETIRADA 
DO EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal ou no site: 
www.santahelena.go.gov.br  e no Portal de Compras do 
Governo Federal – COMPRAS GOVERNAMENTAIS no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Santa Helena de Goiás – GO, 16 de outubro de 2020.
ANTONIA A. S. BARROS CORREA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA DE GOIÁS
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Marília Mendonça diz 
que término de famosos 
não é entretenimento

Miley Cyrus acredita 
que foi perseguida por 
OVNI: “Tenho a certeza”

Lucas Lucco mostra 
resultados de 
transplante capilar

A cantora Marília 
Mendonça, 25, fez 
um desabafo em 

suas redes sociais sobre 
os boatos e especula-
ções que têm surgido 
em torno do término de 
relacionamentos de al-
guns famosos. Ela, que 
rompeu recentemente 
com Murilo Huff, 25, afir-
mou que a vida dos ar-
tistas não é uma novela.

“Os sites agora deram 
para comemorar térmi-
no das pessoas. Poxa, eu 
sei que não tem muita 
coisa para comemorar 
em 2020, mas chegar a 

esse ponto? Eu sei que 
é trabalho de vocês, mas 
é só um feedback de se-
guidora. A gente precisa 
ensinar e fazer nossa 
parte. A desgraça do ou-
tro não deve servir de 
entretenimento.”

Marília ainda con-
tinuou: “Por trás do 
meme que você criou 
existem vidas. Planos 
que não se concretiza-
rão, anos de convivên-
cia, problemas de infi-
nitas formas (. . .) Nós, 
influenciadores, temos 
condições de fazer 
nossa parte e não ali-

mentar a ideia de que 
nossa vida é uma no-
vela, que qualquer tér-
mino precisa de uma 
história cabeluda”.

O desabado, que ga-
nhou apoio dos seguidores 
da cantora, acontece após 
uma série de rompimentos 
entre famosos. O mais re-
cente foi o do cantor Luan 
Santana, 29, e da influen-
ciadora Jade Magalhães, 
28, que confirmaram nes-
ta segunda (19) o término 
de 12 anos de relaciona-
mento. Giulia Be, 21, foi 
apontada como pivô.

Um dos términos mais 

polêmicos, ocorridos nas 
últimas semanas, foi o 
do cantor Gusttavo Lima, 
31, e sua mulher, a in-
fluenciadora Andressa 
Suita, 32. Segundo ela, a 
separação pegou ela de 
surpresa, com um pedi-
do do sertanejo no meio 
da madrugada. Com isso, 
surgiram boatos de que 
ele teria traído ela.

Outros casais que rom-
peram recentemente são: 
Bernardinho e Fernanda 
Venturini, Whindersson 
Nunes e Luísa Sonza, Mo-
nique Evans e Cacá Wer-
neck, entre outros.

Miley Cyrus para a Inter-
view Magazine um curioso 
episódio do qual nunca se 
irá esquecer: o momento 
em que diz ter sido perse-
guida por um OVNI.

“Estava dirigindo por 
San Bernardino com um 
amigo e fui perseguida 

por algum tipo de OVNI. 
Tenho certeza do que 
vi”, contou.

Contudo, explicou 
também que tinha acaba-
do de comprar cannabis, 
pelo que não descarta a 
hipótese de ter sido uma 
espécie de alucinação.

Depois de muitos segui-
dores perguntarem “como 
é que está o processo que 
fez do transplante capilar”, 
Lucas Lucco recorreu às 
stories da sua página de 
Instagram para mostrar os 
resultados aos fãs.

“O meu cabelo já está 
grande, mas ainda tem al-
gumas falhas de uma en-
tradinha que eu tinha [na 
frente]”, começou desta-
cando. “Está acabando de 
crescer”, continuou, mos-
trando aos fãs o cabelo.
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Ela, que rompeu recentemente com Murilo Huff, 25, afirmou que a vida dos artistas não é uma novela

A artista relatou a experiência à Interview Magazine

“O meu cabelo já está grande, mas ainda tem algumas falhas”, disse o cantor

8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 16 de Outubro de 2020viral
Reprodução

A modelo Emily Knight, 
de 21 anos, é de Los Ange-
les (EUA) e fatura 7,8 mil 
libras esterlinas por sema-
na (cerca de R$ 56 mil) ven-
dendo itens para atender 
fetiches inusitados de seus 
fãs. Entre eles está quem 
compre água de banho da 
moça, peças de roupa ín-
tima —e até vídeos dela 
arrotando e soltando pum.

O mais comum, claro, é 
que os admiradores peçam 
fotos picantes da jovem, 
mas há aqueles seguidores 
que se superam. “O pedi-
do mais estranho que fiz 
foi provavelmente dormir 
diante das câmeras. Alguns 
caras só querem me ver 
dormir, eu acho”, contou 
Emily, de acordo com o site 
britânico Daily Star.

A criatividade é tanta 
que a modelo se inscre-
veu na plataforma de as-
sinatura exclusiva para 
adultos Nudiez, onde ela 
oferece um prêmio para 
os pedidos “mais autên-
ticos”. No Instagram, en-
tretanto, é onde ela é mais 
conhecida: por lá, seu per-

fil © emilyknight.tv soma 
2,4 milhões de seguidores. 

A água de banho de 
Emily é vendida por 70 libras 
esterlinas cada pote (cer-
ca de R$ 502), mas o preço 
aumenta para 116 libras (R$ 
845) se ela realizou um ato 
íntimo na banheira. 

As fotos dos pés custam 
cerca de 15 libras esterlinas 
cada (aproximadamente 
R$ 113): já os excêntricos 
vídeos de flatulências e 
arrotos são vendidos a 31 
(R$ 225) ou a 116 libras (R$ 
845), se o cliente quiser 
que ela fique sem roupa. 

Emily admite que ga-
nhava bem menos quando 
trabalhava como funcioná-
ria em um cabeleireiro ou 
como manobrista. Ela diz 
que não se sente objetifica-
da em atender fetiches de 
desconhecidos, mas que é 
“fortalecedor” ter tantos 
admiradores. 

“É tão bom saber que 
há milhares de homens em 
todo o mundo me adoran-
do a qualquer momento - é 
um grande impulsionador 
de confiança”, afirma. 

Uma das principais 
duplas sertanejas da 
atualidade, Zé Neto 

e Cristiano realiza uma live 
inusitada nesta sexta-feira 
(16), às 20h30. A transmis-
são será feita pelo canal do 
YouTube da dupla que toca 
os seus maiores sucessos 
durante o primeiro drive-in 
de máquinas agrícolas do 
mundo. A ação inédita foi 
idealizada pela New Holland 
Agriculture em comemora-
ção ao lançamento das suas 
novas linhas de colheitadei-
ras TC e TX.

Em um palco montado 
na cidade de Goiânia (GO), a 
dupla irá tocar para uma pla-
teia que assistirá ao show de 
dentro de tratores, colhei-
tadeiras e pulverizadores ao 
invés de automóveis. Na live, 
o público de todo o Brasil 
pode acompanhar o show, 
que deve trazer sucessos da 
dupla, como ‘Seu Polícia’, 
que alçou Zé Neto e Cristia-

no à fama em 2016 e músicas 
de seu mais recente DVD ‘Por 
Mais Beijos Ao Vivo’, que está 
concorrendo ao Grammy La-
tino como melhor álbum de 
música sertaneja em 2020.

A apresentação no local 
será para um número res-
trito de pessoas e todos os 
protocolos de segurança e 
higienização serão respeita-
dos. “Será possível aprovei-
tar o show, mas de um jeito 
diferente. É o tal do ‘novo 
normal’. Os produtos vão 
obedecer o distanciamento e 
os mais severos protocolos se-
rão respeitados. Todas as má-
quinas serão higienizadas com 
antecedência e haverá medi-
ção de temperatura, álcool em 
gel e uso obrigatório de más-
caras, entre outras medidas”, 
afirma o Diretor de Marketing 
Comercial da New Holland 
Agriculture para a América do 
Sul, Gustavo Taniguchi. 

Questionado sobre a 
sensação de estar sendo a 

primeira empresa a desen-
volver o drive-in de máqui-
nas agrícolas, Gustavo conta 
que a intenção foi sair do 
convencional e inovar com 
o apoio do entretenimento. 
“Pra gente é motivo de mui-
to orgulho, porque temos 
uma missão clara de espa-
lhar a mensagem do agro 
pelo país. E fazer um drive-in 
de máquinas agrícolas, além 
de oferecer uma oportuni-
dade única para alguns clien-
tes, mostra que não existe 
nada que não possa ser para 
o agro, nem um drive-in”,

A dupla
Natural de São José do 

Rio Preto (SP), a dupla come-
çou a atuar profissionalmente 
em 2011. Em 2018, empla-
caram outro hit, ‘Largado às 
Traças’. Atualmente, Zé Neto 
e Cristiano possuem uma 
verdadeira legião de fãs pelo 
país. Somente na página ofi-
cial do YouTube já acumulam 

quase 12 milhões de inscritos. 
Antes da pandemia, a dupla 
fazia uma média de 25 sho-
ws por mês. Em 2019, eles 
foram eleitos a ‘dupla do 
ano’ no Prêmio Multishow 
de Música Brasileira e este 
ano concorrem novamente 
na disputa da premiação.

E neste ano de 2020 a du-
pla garantiu a indicação na 
categoria de ‘Melhor Álbum 
de Música Sertaneja’ com 
‘Por Mais Beijos ao Vivo’ no 
Grammy Latino. O projeto, é 
o quarto trabalho audiovisual 
da carreira da dupla, gravado 
em Belo Horizonte (MG), em 
outubro de 2019. O repertório 
foi composto por 25 músicas, 
sendo 4 regravações e 21 iné-
ditas. As novas músicas tam-
bém ganharam o coração do 
público e acumulam milhões 
de visualizações e streams 
nas plataformas. Sucessos 
como ‘Barzinho Aleatório’, 
‘Alô Ambev’ e ‘Banda Cover’ 
são alguns exemplos.

Reprodução

Zé Neto e Cristiano faz show  
com drive-in de máquinas agrícolas

Modelo americana 
fatura $56 mil por semana, 
vendendo feitiche
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