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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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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.  
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preveem senadores
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Goiás foi o primeiro a implantar programa federal, 
que abre agora a segunda turma de formação para 
mulheres interessadas em ajudar gestantes e mães 
em situação de vulnerabilidade  p3
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voluntárias para 
o Mães Unidas 

Goiás vai 
aferir eficiência 
da vacinação 
contra  febre 
aftosa  p2



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 16 de Outubro de 2020cotidiano 

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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Goiás vai aferir eficiência da 
vacinação contra febre aftosa

Economia 
fará pregão 
eletrônico 
com pequenas 
empresas

Governo lança Goiás em Movimento: Eixo Sinalização

Para avaliar e compro-
var a eficiência da va-
cinação contra a febre 

aftosa, o Estado de Goiás, 
por meio da Agência Goia-
na de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa), vai realizar 
levantamento soroepidemi-
ológico em bovinos de pro-
priedades rurais localizadas 
em todas as regiões.

Trata-se de uma medida 
sanitária determinada pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) com o objetivo de 
atender os compromissos 
assumidos pelo Brasil com 
a União Europeia, relativos 
à certificação sanitária para 
exportação de carne bovina 
para aquele mercado.

Além de Goiás, vão par-
ticipar do inquérito os esta-
dos de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e Espírito Santo. 
Essas cinco unidades da Fe-
deração são habilitadas a 
exportar carne bovina para 
a União Europeia, com o sta-
tus de livre da febre aftosa 
com vacinação. Daí a im-
portância da comprovação 
da eficácia vacinal contra 
aftosa nesses estados.

José Essado, presidente 
da Agrodefesa, explica que 
a medida é mais uma das 
ações desenvolvidas pelo 
Serviço Veterinário Oficial, 
incluindo a realização de 
auditorias e reauditorias 
em propriedades rurais para 
habilitação e manutenção 

das exportações, bem como 
ampliação do mercado eu-
ropeu para a carne goiana.

Essado ressalta também 
que Goiás trabalha para 
cumprir todas as metas 
estabelecidas pelo Mapa no 
âmbito do Programa Nacio-
nal de Vigilância para Febre 
Aftosa (PNEFA), para que, 
em futuro próximo, o Estado 
alcance o status de área liv-
re de aftosa sem vacinação, 
com reconhecimento oficial 
pela Organização Social de 
Saúde Animal (OIE).

Procedimentos
Por meio de videocon-

ferência realizada nesta qu-
inta-feira (22/10), a Agrode-
fesa ministrou treinamento 
para 35 médicos veterinári-
os fiscais estaduais agrope-
cuários que irão se respon-
sabilizar pelas ações do 
estudo soroepidemiológico 
estabelecido pelo Mapa. 
As diretrizes técnicas foram 
apresentadas pelo gerente 
de Sanidade Animl, Antô-
nio do Amaral Leal, e pelo 
coordenador do Programa 

Estadual de Enfermidades 
Vesiculares, Wladimir Lênin 
Pedroso Moraes.

Em Goiás, serão coleta-
das amostras sorológicas 
em 87 propriedades rurais 
sorteadas para realização 
do inquérito, distribuídas 
em municípios de todas 
as regiões do Estado. Os 
trabalhos de coleta terão 
início no próximo dia 26, 
com término previsto 
para dia 6 de novembro. 
Será apenas uma etapa 
de coleta, sem necessida-

de de identificar animais.
Todos os materiais cole-

tados serão acondicionados 
em recipientes próprios de 
conservação e encaminha-
dos ao Laboratório de Análi-
se e Diagnóstico Veterinário 
(LabVet) da Agrodefesa. 
Após triagem, as amostras 
serão encaminhadas ao La-
boratório Federal de Defe-
sa Agropecuária do Mapa 
em Pedro Leopoldo (MG), 
que será o responsável pela 
análise sorológica e emissão 
do relatório final.

A Secretaria da Econo-
mia licitará na modalidade 
pregão eletrônico tipo me-
nor preço no próximo dia 
27, às 8h30, para aquisição 
de EPI’S (Equipamento 
de Proteção Individual) e 
EPC’S (Equipamentos de 
Proteção Coletiva) utili-
zados na prevenção do 
novo coronavírus.

O pregão é destinado 
exclusivamente às mi-
croempresas e empresas 
de pequeno porte, con-
forme estabelece a Lei n° 
18.989/2015. A sessão 
será pública e eletrônica 
pelo www.comprasnet.
go.gov.br. O edital núme-
ro 018 traz todas as regras 
para os participantes. 

A aquisição tem como 
objetivo atender as neces-
sidades de cuidados dos 
servidores e usuários da 
Secretaria da Economia, 
para prevenir os riscos 
de contaminação e trans-
missão da Covid-19.

A pasta possui atual-
mente 2.313 servidores atu-
ando no complexo da Nova 
Vila, em unidades admi-
nistrativas de Goiânia, nas 
12 Delegacias Regionais de 
Fiscalização e 235 Agências 
Fazendárias no interior do 
Estado. Em todas essas loca-
lidades são feitos atendi-
mentos públicos, suspensos 
parcialmente ou bastante 
reduzidos atualmente.

A Secretaria realiza ainda 
a fiscalização de mercadori-
as em trânsito com coman-
dos volantes das Delegacias 
Regionais para a conferên-
cia de cargas e, durante o 
trabalho, os auditores fiscais 
e o apoio fiscal fazendário 
têm contato com motoris-
tas e contribuintes. 

O governador Ronaldo 
Caiado e o presidente da 
Agência Goiana de Infraestru-
tura e Transportes (Goinfra), 
Pedro Sales, lançam nesta 
sexta-feira (23/10), às 15h, 
o Programa Goiás em Movi-
mento: Eixo Sinalização. A 
cerimônia será no auditório 
da Goinfra.  

O Goiás em Movimen-
to foi criado para manter 
ações prioritárias e implan-
tar projetos de infraestrutu-
ra e obras primordiais. Seu 
subprograma apresentado 

nesta sexta-feira tem como 
objetivo implantar e restau-
rar a sinalização horizontal, 
vertical e tachas refletivas 
das rodovias estaduais.

Durante a solenidade, 
também serão entregues 
dez motocicletas BMW 750, 
5 mil cones e 150 cavaletes 
para o Comando de Policia-
mento Rodoviário (CPR) da 
Polícia Militar. Os veículos 
e materiais serão utilizados 
nas operações de policiame-
nto, fiscalização e bloqueios 
rodoviários. asasaasa. 
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Medida atende recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no cumprimento de 
acordos sanitários firmados com a União Europeia para manutenção das exportações de carne bovina
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OVG busca voluntárias para o Mães Unidas
O Governo do Estado, 

por meio da Organi-
zação das Voluntári-

as de Goiás (OVG), mobiliza 
voluntárias para a segunda 
turma de formação do pro-
grama Mães Unidas, do go-
verno federal. A intenção é 
que elas multipliquem suas 
experiências no universo 
materno para ajudar gestan-
tes e mães em situação de 
vulnerabilidade social.

A iniciativa visa promo-
ver saúde, bem-estar e o 
fortalecimento de vínculos 
entre mães e filhos duran-
te a gestação e os dois pri-
meiros anos de vida da cri-
ança. As interessadas em 
ajudar precisam passar por 
uma capacitação.  

O curso, totalmente 
gratuito, será ministrado 
pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência de Tec-
nologia de Goiás (IFG). As 
inscrições podem ser feitas 
pelo site www.ovg.org.br, 
no banner Mães Unidas.

As 20 vagas são destina-
das a mães, biológicas ou 
adotivas, que morem em 
Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia e Anápolis. Até fevereiro 
de 2021, em função da 
pandemia da Covid-19, 
as aulas serão exclusiva-
mente virtuais. Mais in-
formações: 62 3201-9423.

Goiás foi escolhido como 
primeiro Estado brasileiro 
para desenvolver o Mães 
Unidas. Lançado em março 
deste ano pela ministra da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos (MMFDH), 
Damares Alves, o programa 
tem um olhar especial com 
as mulheres em situação de 
vulnerabilidade e se preocu-
pa com questões como a de-
pressão pós-parto, além de 

ser um instrumento pode-
roso no combate à violência 
contra bebês no Brasil.  

Referência
Referência em Assistên-

cia Social e no desenvol-
vimento de ações que 
promovem e incentivam o 
voluntariado, a OVG tem 
sido responsável, por meio 
da Gerência de Voluntaria-
do e Parcerias Sociais, pelo 
rastreamento e indicação 
de mulheres que se encaix-
am no perfil do programa e 
que estão dispostas a faze-
rem a capacitação.

O conteúdo básico do 

curso contempla e prepara 
para o voluntariado, for-
mação e fortalecimento de 
vínculos familiares, noções 
de direitos humanos, cida-
dania e de saúde e bem-es-
tar materno e do bebê, 
além de assistência jurídica 
e social. Também são pre-
vistas de rodas de conversas 
com mães, especialistas e 
voluntárias, e ainda atendi-
mento individual.  

A primeira etapa do cur-
so já está em andamento e 
conta com a participação 
de 24 mulheres, sendo 
quatro colaboradoras da 
OVG. Uma delas é Helie-

ne Ghannan, assessora da 
Gerência de Voluntariado 
e Parcerias Sociais. Ela afir-
ma que há alguns anos re-
aliza trabalho humanitário, 
dando aulas de reforço es-
colar para crianças, e que 
viu no “Mães Unidas” mais 
uma forma de contribuir 
para um mundo melhor. 
“Eu recomendo a todos o 
voluntariado. É um sen-
timento que não dá para 
descrever, mas que resumo 
em dois sentimentos: amor 
e muita alegria”.

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, e a 
presidente de honra da Or-

ganização e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, estiveram 
no lançamento do Mães 
Unidas, no ministério, em 
março deste ano, e comen-
tam sobre a importância 
social da iniciativa.

“Ficamos felizes em par-
ticipar de uma iniciativa 
que visa o futuro das cri-
anças e a transformação 
social para um mundo mel-
hor. Também destacamos 
que, com o Mães Unidas, a 
OVG fortalece o voluntari-
ado, inclusive o coorpora-
tivo, pois estamos incenti-

vando colaboradoras da 
nossa organização a aderi-
rem ao programa”, ressalta 
Adryanna Melo Caiado.  

Já Gracinha Caiado desta-
ca que essa é mais uma im-
portante rede de proteção 
social. “É com orgulho que 
vimos Goiás ser escolhido 
como Estado piloto para a 
implantação do Mães Uni-
das, e é uma satisfação 
enorme ver o envolvimen-
to de mães goianas nessa 
causa tão nobre. Proteger 
nossas crianças e cuidar da 
primeira infância é essencial 
para a construção de um fu-
turo melhor”, destaca.  
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Goiás foi o primeiro a implantar programa federal, que abre agora a segunda turma de formação para mulheres interessadas em ajudar gestantes e mães em situação de vulnerabilidade
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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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Caso da cueca deve ficar engavetado no 
Conselho de Ética, preveem senadores
Após três dias de esforço 

concentrado para a 
aprovação de ministros 

e diretores de agências regu-
ladoras, o Senado não deve 
ter nova reunião de comissões 
até dezembro, o que põe fim 
à expetativa de líderes da 
oposição que aguardavam 
ainda neste ano uma ava-
liação do caso do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR).

Flagrado com dinheiro na 
cueca e entre as nádegas, o 
senador agora afastado do 
mandato é alvo de uma re-
presentação no Conselho de 
Ética da Casa por quebra de 
decoro parlamentar.

Rede e Cidadania querem 
a cassação do mandato, mas 
há no Senado uma articu-
lação para que nada seja co-
locado em apreciação no co-
legiado antes da eleição para 
a presidência da Casa, a qual 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
busca sustentabilidade jurí-
dica e política para concorrer.

A eleição do Senado é em 
fevereiro de 2021, próximo 
ao fim da licença não remu-
nerada solicitada por Rodri-
gues, que é de 121 dias.

Para que o caso seja 
analisado no conselho, é 
preciso uma manifestação 
do presidente Alcolumbre 
junto à Mesa Diretora, o que 
não tem prazo para ocorrer. 
Procurado, Alcolumbre não 
se manifestou.

”O presidente [Alcolum-
bre] é quem precisa convocar 

a Mesa, que toma a decisão, 
mas a maioria do Senado 
quer proteger o Chico [Rodri-
gues], e o Davi precisa se pro-
teger neste período antes da 
eleição”, disse o líder do PSL, 
Major Olímpio (SP), que é ti-
tular do conselho.

”Eu acho isso muito 
ruim porque dá a sensação 

de impunidade e corporati-
vismo. A imagem do Sena-
do fica muito ruim para a 
sociedade”, afirmou.

O presidente do colegiado, 
Jayme Campos (DEM-MT), 
que é aliado de Rodrigues, 
afirmou que não pode ado-
tar nenhum procedimento 
enquanto não houver uma 

manifestação da Mesa Dire-
tora, a quem cabe convocar 
as comissões. Nem ele sabe 
quando isso poderá ocorrer.

”Não tenho autoridade 
nem prerrogativa de con-
vocar o conselho diante 
dessa resolução, que foi fe-
ita pela Mesa”, disse o pre-
sidente do colegiado.

As reuniões do conselho 
estão suspensas desde março 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus.

Campos já encaminhou à 
Advocacia-Geral do Senado 
a representação por que-
bra de decoro parlamentar 
ingressada pelos dois par-
tidos. Ainda não há prazo 
para a entrega do parecer.

Campos foi quem pri-
meiro fez a sugestão para 
que o senador investigado 
pela Polícia Federal pedis-
se uma licença de 120 dias 
do Congresso. O senador 
é suspeito de integrar um 
esquema de corrupção para 
desviar recursos públicos na 
compra de testes rápidos 
para detecção de Covid-19.

O esquema envolveria 
mais de R$ 20 milhões em 

emendas parlamentares. A 
CGU (Controladoria-Geral 
da União) também participa 
da investigação.

De acordo com infor-
mação da PF enviada ao 
Supremo, Chico Rodrigues 
escondeu R$ 33.150 na cue-
ca. Desse total, R$ 15 mil em 
maços de dinheiro estavam 
entre as nádegas.

A defesa alega que o re-
curso era particular, e que o 
parlamentar não cometeu 
irregularidades.

A decisão do senador ago-
ra licenciado abre margem 
para que o cargo seja ocu-
pado pelo seu suplente. O 
primeiro na lista é seu filho, 
Pedro Rodrigues (DEM-RR).

Entre os senadores e ser-
vidores da Casa, o suplente já 
é conhecido como ”cuequin-
ha”, uma vez que o suplente 
também foi alvo da operação 
da PF realizada na casa do se-
nador em Boa Vista.

De acordo com a Secre-
taria-Geral do Senado, a 
Casa não é obrigada a con-
vocar o suplente de Rodri-
gues durante o período de 
licença pedida pelo titular.

Di
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Flagrado com dinheiro na cueca e entre as nádegas, Chico Rodrigues segue afastado do mandato
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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
------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------

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
-------------------------------

AHILUX SW4 14/15 
branca seminova 3.0 
diesel automática 4x4 
srv 7 lugares 20mil 
km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos
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Edital De Citação - Ação Monitória Prazo: 20 (Vinte) Dias Protocolo n°: 5217540-44.2018.8.09.0160 Natureza: Ação Monitória - 
9587 - Obrigações -> Espécies de Contratos -> Compra e Venda - Lei nº 10.406/02 (Código Civil) - Exequente: Ouro Branco 
Empreendimentos Imobiliários Ltda Executado: Elaine Ribeiro Do Nascimento Cpf: 737.941.041-53 Endereço: Local Incerto E Não 
Sabido Valor da causa: 7.162,04  Juiz(a) de Direito: Cristian Ba� aglia de Medeiros Em cumprimento ao despacho/decisão do(a) MM. 
Juiz(a) de Direito, proferido nos autos em epígrafe, faz saber que por este meio, Cita a parte promovida/executada acima 
qualificada, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, para os termos da referida ação, do inteiro teor da petição 
inicial, para que, no prazo de 15(quinze) dias, contados da dilação do prazo deste edital: proceda o pagamento da quantia: R$ 
7.162,04 ou oponha embargos monitórios, independentemente de prévia segurança do juízo, no prazo acima mencionado. 
Rejeitados os Embargos, e transitado em julgado, poderá ser levada à protesto nos termos da lei (artigo 517, caput, do CPC/2015). 
Observação: Cumprido a determinação judicial no prazo acima, ficará isento do pagamento de custas processuais, mas pagará 
honorários advocatícios de 05%(cinco) por cento do valor atribuído a causa. No prazo para Embargos , uma vez reconhecido o 
crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta)por cento do valor da execução, incluindo custa e honorários 
advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento restante em até 06(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 01%(um) porc ento ao mês, cujo deferimento leverá ao levantemento do valor depositado em favor do credor e 
a suspensão da execução. Em caso de não pagamento de qualquer das prestações, ocorrerá o vencimento antecipado da 
subsequentes e o prosseguimento da execução, inclusive com imposição de multa de 10%(dez) por cento sobre o valor das 
prestações não pagas, sendo vedada, neste caso, a oposição de EMBARGOS(art.916 do CPC/2015). Advertência: Caso o 
promovido/executado não cumpra a determinação judicial e não interponha Embargos, será considerado revel, presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente/promovente (art 344 doCPC/2015), e, em consequência será 
expedido mandado executivo nos termos da Lei 13.105/2015. O Juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação 
monitória, ao pagamento de multa de até 10%(dez) por centos obre o valor atribuído à causa, em favor do autor (art. 702, paragráfo 
11 do CPC/2015). Decisão/Despacho: “… Defiro o pedido de citação via edital da parte requerida, com prazo de 20 (vinte) dias, com 
a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do NCPC).. .” E para que no futuro 
ninguém possa alegar inocência, expediu-se o presente edital, que será publicado, tendo sido afixado uma via deste no Placar do 
Fórum local, nos termos da lei. Novo Gama/GO, 14 de outubro de 2020. K-21e22/10
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Após anúncio de separação, 
Luan Santana mostra-se 
descontraído no México

Erick Jacquin e mulher 
recebem diagnóstico 
de Covid-19: ‘Vamos 
vencer essa batalha’

Gusttavo Lima 
desmenete 
reconciliação. 
“Acabou”

Luan Santana voltou às 
redes sociais nesta quar-
ta-feira, dia 21, após ter 

anunciado que a sua relação 
de 12 anos com Jade Magal-

hães havia chegado ao fim.
Na imagem em questão, 

conforme pode ver na publi-
cação, o cantor surge no 
México, mostrando o seu 

lado mais descontraído.
”Para o alto e avante”, 

escreveu na legenda.

A imprensa

dá conta que a sua vi-
agem não foi apenas por 
lazer. Luan encontra-se em 
negociações para novos 
trabalhos internacionais.

O chef de cozinha e ju-
rado do MasterChef (Band) 
Erick Jacquin, 55, e a mul-
her, Rosângela Menezes, 
42, estão com coronavírus. 
Apesar do diagnóstico, am-
bos estão bem, assintomá-
ticos, mas reservados em 
casa. Por isso, as gravações 
da atração Minha Receita 
estão suspensas.

O chef descobriu estar 
infectado durante um dos 
exames de rotina que fez 
nos intervalos entre uma 
gravação e outra. ”Desde 
então me afastei das gra-
vações e do restaurante. O 
episódio de Minha Receita 

que vai ao ar hoje (22), às 
22h45, já foi gravado há 
bastante tempo, portanto, 
antes do resultado desse 
último exame”, diz ele.

Segundo a Band, o pro-
tocolo médico adotado 
desde o início da pandemia 
pressupõe o afastamento 
de casos com sintomas e 
realização de testes pre-
ventivos acompanhados 
pelo corpo clínico da em-
presa. Há, inclusive, uma 
médica infectologista na 
equipe nos bastidores. To-
dos os colaboradores que 
tiveram contato com o 
chef estão sendo testados.

Depois dos rumores 
que alegavam queGusttavo 
Lima eAndressa Suita te-
riam viajados juntos para 
dar uma segunda oportuni-
dade ao casamento, o can-
tor negou as especulações.

De acordo com a revista 
Quem, o artista desmentiu 
a reconciliação ao colunista 
LéoDias.”Referente à relação, 

acabou. Respeito e admi-
ração continuam, mas o rel-
acionamento acabou”,disse.

Ele também negou ain-
da as notícias de que tinha 
ido para Angra dos Reis 
com Andressa. Recorde-se 
que Gusttavoe Andres-
saestavam juntos desde 
2015 e anunciaram a sepa-
ração na semana passada. 
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O artista terminou o relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães

O chef descobriu estar infectado durante um dos exames de 
rotina que fez nos intervalos entre uma gravação e outra
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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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