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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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ZÉ NETO E 
CRISTIANO: SHOW 
COM DRIVE-IN 
DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS

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

Governo aplica R$ 75 milhões em sinalização de 
GOs e equipamentos do Policiamento Rodoviário
Ação faz parte do programa Goiás em Movimento, da Goinfra, que atuará em oito eixos para garantir mais segurança nas rodovias estaduais. 
Governador entrega 10 motocicletas modelo BMW 750 e equipamentos para polícia rodoviária. “Nossa turma tem mostrado competência”, destaca.  p3
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Saúde de Aparecida de Goiânia alerta 
proprietários de animais para a vacinação 
antirrábica durante a pandemia

 ‘Se há rusga, comandante 
tem que intervir’, diz Hamilton 
Mourão sobre Salles e Ramos
O embate entre os dois ministros foi tornado público na semana passada p4Mesmo durante a pandemia, é indispensável imunizar os animais contra a raiva p2

Goiás reduz 
em mais de 
40% os 
casos roubo 
no campo  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 reduz em mais de 40% 
os casos roubo no campo

Aumenta n° 
de municípios 
goianos aptos 
a exportar 
melancia 
e abóbora

Saúde de Aparecida de Goiânia alerta proprietários de 
animais para a vacinação antirrábica durante a pandemia

A nova política de segu-
rança pública no cam-
po adotada pela atual 

gestão do Governo de Goiás é 
responsável por uma redução 
de 42,40% nos roubos em 
propriedades rurais no Esta-
do. Os dados são do Obser-
vatório de Segurança Pública, 
da Secretaria de Segurança 
Pública, e referentes aos me-
ses de janeiro a setembro de 
2020, na comparação com 
igual período de 2019. Na 
análise dos nove meses deste 
ano, com o cenário encontra-
do em 2018, a queda é ainda 
mais expressiva: -48,37%. 

Ao longo dos 21 meses da 
atual gestão, foram mais de 
60 operações realizadas pelas 
forças de segurança no cam-
po. As ações resultaram em 
pelo menos 120 prisões, mais 
de 500 cabeças de gado recu-
peradas, além da apreensão 
de quase 100 armas de fogo. 
Os bons resultados foram ce-
lebrados pelo titular da pasta 
de Segurança Pública, Rodney 
Miranda. “O enfrentamen-
to à violência na zona rural 
é um dos principais eixos na 
administração do governa-
dor Ronaldo Caiado e temos 
cumprido isso como muito 
rigor. O resultado tem sido 
altamente positivo, uma vez 
que somos referência para 
outros Estados e até mesmo 
alguns países. Os produtores 
rurais e famílias que vivem no 
campo também reconhecem 
este trabalho”, ressaltou. 

Uma das ações que contri-
buiu para a diminuição da 

criminalidade no campo foi 
a iniciativa do governador 
Ronaldo Caiado em criar o 
Batalhão Rural da Polícia Mili-
tar, por meio da Lei nº 20.488, 
de 2019. A unidade potencia-
lizou as ações operacionais 
rurais no Estado, trazendo 
maior proteção às famílias 
que vivem no campo. Dentro 
do Batalhão, foi implantado 
ainda o primeiro Centro In-
tegrado de Inteligência Co-
mando e Controle (CIICC) do 
país. Segundo o comandante 
do Batalhão, tenente coronel 
André Luiz de Carvalho, por 
meio das ações de georrefe-
renciamento, hoje, mais de 
30 mil propriedades rurais já 
foram cadastradas no sistema 
de monitoramento. 

“É um número considerá-
vel e nós estamos em um pro-

cesso robusto de ampliação, 
com uma média de 4 mil no-
vos cadastros semanalmente. 
Com isso, a gente espera fazer 
a média de quase 50 mil ca-
dastros nos próximos 12 me-
ses. E o Centro Integrado de 
Inteligência Comando e Con-
trole serve não só pra contro-
lar as nossas atividades, mas 
também para planejar, dar 
um direcionamento qualifica-
do para a aplicação dos recur-
sos operacionais. O Batalhão 
Rural, hoje, pode-se dizer que 
atua em todos os municípios 
do Estado”, pontuou. 

O trabalho, considerado 
pioneiro, das forças policiais 
de Goiás no combate à cri-
minalidade no campo, foi re-
ferência para todas as outras 
unidades da Federação 
durante todo ano de 2019. 

Em dezembro do último ano, 
inclusive, representantes de 
14 Estados brasileiros esti-
veram na sede do Batalhão 
de Polícia Militar Rural e do 
Centro de Comando e Con-
trole Rural e de comitivas do 
Japão e da Colômbia. 

À época, o secretário Rod-
ney Miranda já havia coloca-
do o pioneirismo de Goiás à 
disposição. “O que queremos 
é combater a criminalidade 
no campo e contribuir com 
os outros Estados com o que 
estiver ao nosso alcance. 
Hoje estamos servindo como 
referência, devido a atenção 
que o governador Ronaldo 
Caiado determinou que tivés-
semos em relação aos crimes 
no campo. Goiás está total-
mente aberto para somar aos 
outros Estados”, garantiu.

Além das ações do Batal-
hão Rural da PM, as ocorrên-
cias no campo têm sido 
solucionadas com o fortale-
cimento da Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes 
Rurais (DERCR), da Polícia 
Civil. De acordo com o titular 
da especializada, delegado 
Pedromar Augusto de Souza, 
por meio da DERCR diversas 
associações criminosas que 
atuavam na zona rural têm 
sido desmanteladas. “Nesse 
ano nós fizemos várias ope-
rações, prendemos vários 
autores, pessoas perigosas 
envolvidas em roubos, furtos 
e que vivem em função do 
crime. O foco da delegacia é 
justamente dar paz social aos 
proprietários rurais, para que 
produzam e façam realmente 
o Brasil crescer”, afirmou. 

O Ministério da Ag-
ricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
aprovou proprieda-
de rural do município 
de Luziânia para ex-
portação de melancia, 
abóbora, melão e pepi-
no. A medida foi adota-
da após reconhecimento 
do Sistema de Mitigação 
de Risco (SMR) da pra-
ga Anastrepha grandis 
em cultivos de cucur-
bitáceas, o que viabiliza 
a exportação de frutos 
frescos para países que 
têm restrições quaren-
tenárias com relação à 
referida praga.

Outros 12 municípios 
do Estado já são deten-
tores do mesmo status 
para exportação. São 
eles Uruana, Carmo do 
Rio Verde, Itapuranga, 
Jaraguá, Rio Verde, San-
ta Helena, Maurilândia, 
Cristalina, Ipameri, Goi-
anésia, São Miguel do 
Araguaia e Edealina.

O presidente da 
Agência Goiana de Defe-
sa Agropecuária (Agro-
defesa), José Essado, 
destaca o esforço do 
Governo do Estado em 
apoiar os segmentos 
produtivos e diversifi-
car a gama de produtos 
exportados. Ele tam-
bém enaltece o trabalho 
fundamental dos pro-
fissionais engenheiros 
agrônomos da Gerência 
de Sanidade Vegetal, 
que são responsáveis 
pela implementação e 
acompanhamento de 
todas as etapas do Sis-
tema de Mitigação de 
Risco nas propriedades.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Apareci-
da de Goiânia informa que a 
Campanha de Vacinação An-
tirrábica continua na cidade e 
conclama a população a não 
deixar de imunizar seus cães e 
gatos, uma atitude de carinho 
pelos bichos e de responsabi-
lidade social. A mobilização se 
estende até 6 de novembro, 
e, por causa da pandemia de 
Coronavírus, a SMS adotou 
o sistema de escalonamento 

regional que dividiu a cidade 
em 10 macrorregiões com as 
imunizações sendo feitas por 
etapas. Em cada uma, nas resi-
dências onde há mais de cinco 
animais, é possível agendar a 
vacinação em domicílio  pelo 
telefone 3545-4844.

Neste ano, a meta da su-
perintendência de Vigilância 
em Saúde da SMS é a de vaci-
nar cerca de 100 mil animais 
na cidade que possuem mais 
de três meses de idade, in-

cluindo fêmeas prenhas ou 
que acabaram de ter filhotes 
e estejam amamentando. O 
chefe do Centro de Zoonoses, 
o veterinário Túlio Durães, 
esclarece que a vacina só não 
é indicada para animais doen-
tes, subnutridos, com alta car-
ga parasitária e em condições 
de estresse: “Se necessário, 
avaliamos quando há risco 
na imunização e conversam-
os com os proprietários dos 
bichos para orientá-los”.
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Dados do Observatório de Segurança Pública mostraram diminuição expressiva na modalidade criminosa, na comparação dos nove primeiros meses de 
2020 com o mesmo período de 2019. Criação do Batalhão Rural da Polícia Militar e fortalecimento da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais 
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Governo aplica R$ 75 milhões em sinalização 
de GOs e equipamentos do Policiamento
O governador Ronaldo 

Caiado lançou, nesta 
sexta-feira (23/10), 

o programa Goiás em Movi-
mento, eixo Sinalização. O 
objetivo é garantir a segu-
rança dos motoristas que 
trafegam pelas rodovias goi-
anas e prevenir a ocorrência 
de acidentes. “Os contratos 
que assinamos hoje vão 
avançar e muito na mel-
horia da trafegabilidade de 
nossas estradas”, frisou. O 
evento também marcou a 
entrega de 10 motocicletas 
BMW 750 e equipamen-
tos para o Comando de 
Policiamento Rodoviário 
(CPR) da Polícia Militar. 

A ordem de serviço assi-
nada nesta tarde viabiliza a 
implantação e restauração 
da sinalização horizontal, 
vertical e tachas refletivas 
das rodovias estaduais. Para 
isso, o Governo de Goiás, 
via Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), investirá cerca de 
R$ 75 milhões. O programa 
mapeou o Estado em cinco 
macrorregiões, e cada uma 
delas terá um contrato para 
execução do serviço. 

O presidente da Goin-
fra, Pedro Sales, explicou 
que caberá a cada empre-
sa contratada identificar, 
na sua região de atuação, 
os trechos com maior trá-
fego e demanda. São a 
partir desses locais que os 
trabalhos terão início. “Os 
pontos críticos devem ser 
concluídos até o primeiro 
semestre do ano que vem”, 
projetou. O restante da de-
manda, continuou, “será 

feito ao longo do biênio fi-
nal da atual gestão”. 

O programa Goiás em 
Movimento é dividido em 
oito pilares. Além de Si-
nalização, fazem parte do 
cronograma de melho-
ria das rodovias goianas 
os eixos: Pavimentação, 
Reconstrução, Manu-
tenção, Pontes, Obras Civis, 
Aeródromos e Controle de 
Qualidade. Essa iniciativa, 
afirmou Caiado, fará com 
que os cidadãos sintam a 
diferença de gestão do Esta-
do. “Vai ver uma estrada 
sinalizada, uma ponte arru-
mada, vai ter toda a parte de 
controle, um check list bem 
feito e todas etapas sendo 
cumpridas”, salientou. 

Sales destacou a necessi-
dade de começar pelo eixo 
da Sinalização, um preocu-

pante déficit percebido nas 
GOs. Conforme explicou, 
nas gestões passadas os 
contratos feitos pela então 
Agência Goiana de Trans-
portes e Obras (Agetop) 
abrangiam todas as inter-
venções necessárias para 
a rodovia em questão. “O 
problema é que a execução 
dos projetos é complexa e 
exige ajustes. Às vezes, para 
não estourar limite [orça-
mentário], sacrificava-se um 
item. E costumeiramente 
era a sinalização”, salientou. 

Na premissa de fazer mais 
com menos, o presiden-
te da Goinfra apresentou, 
durante o evento, um slide 
mostrando que o contrato 
anterior para a execução 
da sinalização em Goiás foi 
orçado em R$ 135 milhões, 
e a proposta vencedora so-

mava R$ 111 milhões. “No 
atual contrato, com valores 
corrigidos e ampliação dos 
serviços prestados, esse val-
or caiu para R$ 75 milhões”, 
informou. “É um valor sub-
stancialmente reduzido e 
de maior abrangência.” Ele 
disse ainda que seu maior 
compromisso é reconstruir 
a imagem da agência, e 
que exemplos como esse 
mostram a seriedade da 
gestão de Caiado.

Os próximos passos cont-
emplarão os demais eixos. 
Em discurso, o governador 
adiantou que já dialoga com 
o governo federal em busca 
de apoio para acelerar o 
Goiás em Movimento, sob 
todos os aspectos. Citou, 
como exemplo, o avanço 
focado na construção e re-
vitalização de pontes, dando 

“condição das pessoas po-
derem transitar”. Também 
mencionou o trabalho que a 
Goinfra realiza para reabrir 
aeródromos pelo interior 
do Estado e melhorar a qu-
alidade da pavimentação 
das GOs, acabando com o 
chamado “efeito Sonrisal”, 
em referência à má qualida-
de do asfalto aplicado pelas 
gestões passadas. 

Motocicletas 
e equipamentos
No mesmo evento, o Co-

mando de Policiamento Ro-
doviário recebeu, das mãos 
de Caiado, as chaves de 10 
motocicletas modelo BMW 
750, além de 5 mil cones 
e 150 cavaletes, que serão 
utilizados nas operações de 
policiamento ostensivo e 
preventivo, na fiscalização 

e nas ações de educação do 
trânsito. “Nossa turma tem 
mostrado competência”, 
disse o governador sobre a 
atuação dos policiais rodo-
viários. “Com essas motos, 
dá pra chegar junto.”

O custo anual de 
locação das motocicletas é 
de R$ 263 mil. Já para aqui-
sição dos materiais foram 
investidos R$ 675 mil. Nos 
dois casos, os recursos são 
do Fundo Constitucional 
de Transportes, dinheiro 
proveniente de multas e 
que é revertido para mel-
horia e segurança das ro-
dovias. “Trabalhamos, sob 
a liderança do governa-
dor Ronaldo Caiado, para 
melhorar cada vez mais 
a segurança do cidadão 
aqui de Goiás”, declarou 
o secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda.

O governador ainda de-
stinou para a Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel) quatro motocicletas, 
que estavam em desuso. 
“Terão uma utilidade muito 
grande para nós”, comen-
tou o titular da Seel, Rafael 
Rahif. “A gente precisa desse 
equipamento para apoio nas 
atividades do Autódromo 
de Goiânia, ou dos estádios 
Serra Dourada e Olímpico.”

Também participaram do 
evento o secretário de Esta-
do da Comunicação, Tony 
Carlo;  o comandante-geral 
da Polícia Militar do Estado 
de Goiás, coronel Renato 
Brum; e o comandante de 
Policiamento Rodoviário, 
tenente-coronel Evenir da 
Silva Franco Júnior.
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Ação faz parte do programa Goiás em Movimento, da Goinfra, que atuará em oito eixos para garantir mais segurança nas rodovias estaduais. 
Governador entrega 10 motocicletas modelo BMW 750 e equipamentos para polícia rodoviária. “Nossa turma tem mostrado competência”, destaca
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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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 ‘Se há rusga, comandante tem que intervir’, 
diz Mourão sobre Salles e Ramos
Após a tentativa 

de pacificação 
entre os mi-

nistros Ricardo Salles, 
do Meio Ambiente, 
e Luiz Eduardo Ra-
mos, da Secretaria de 
Governo, o vice-pre-
sidente Hamilton 
Mourão sinalizou uma 
intervenção do presi-
dente Jair Bolsonaro 
para resolver o ass-
unto. ”Os ministros 
são o ’Estado-Mai-
or’ do presidente. Se 
está havendo alguma 
rusga entre membros 
do ’Estado-Maior’, o 
comandante tem que 
intervir e dizer: gente, 
vamos baixar a bolin-
ha aí, se acalmar e 
vamos respeitar-se”, 
afirmou Mourão ao 
chegar no Palácio do 
Planalto nesta segun-
da-feira, 26.

O embate entre 
os dois ministros foi 
tornado público na 
semana passada após 
o chefe do Meio Am-
biente se referir ao 

general como ”Maria 
Fofoca”. O impasse 
envolve uma supos-
ta articulação do mi-
nistro palaciano para 
tirar Salles do gover-
no. No domingo, 25, 
Salles pediu ”descul-
pas pelo excesso”, 
enquanto Ramos 
disse que ”uma boa 
conversa apazigua as 
diferenças”.

O vice-presidente 
afirmou ainda nes-
ta segunda que di-
vergências são nor-
mais. Ele cobrou, no 
entanto, que esses 
impasses sejam tra-
tamentos interna-
mente, e não para 
o público. ”Quando 
for discutir deter-
minados assuntos, 
tem que discutir in-
tramuros, e não por 
fora”, disse Mourão. 
Na última sexta-feira, 
23, o vice-presidente 
classificou a atitude de 
Salles, de chamar Ra-
mos de ”Maria Fofoca”, 
como ”péssima”.
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O embate entre os dois ministros foi tornado público na semana passada
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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
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
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
-------------------------------
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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
-------------------------------

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

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

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
-------------------------------
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Billie Eilish inova em 
live cheia de ambientes e 
com discurso anti-Trump

Filho de Mussum 
luta na Justiça para 
acrescentar nome 
do humorista a 
seu documento

Um espaço 3D e inte-
rativo recebeu os fãs 
que chegaram mais 

cedo para a live da cantora 
pop Billie Eilish, neste sába-
do (24) -uma das mais inte-
ressantes da quarentena e 
a primeira desde que a pan-
demia da Covid-19 interrom-
peu sua turnê Where Do We 
Go?, que passaria pelo Brasil 
em maio deste ano.

Com a ajuda do mouse, 
os visitantes passeavam por 
uma lojinha com discos e 
peças de roupa à disposição 
de quem quisesse desem-
bolsar alguns dólares além 
dos US$30 (cerca de R$ 168), 
pagos para assistir ao show. 
Seguindo em frente, vídeos 
e desenhos de fãs apareci-
am expostos como numa 
galeria de arte e, em outro 
ambiente, clipes e músicas 
da carreira da americana 
podiam ser explorados.

Na quarta sala, dedicada 
às eleições dos Estados Uni-
dos, um vídeo da cantora pe-
dia para que os americanos 
votassem contra o atual pre-
sidente até o dia 3 de novem-
bro. ”Donald Trump está de-
struindo o nosso país e tudo 
o que importa para nós”, ela 
dizia, endossada por artistas 
como Lizzo e Alicia Keys.

Em certo momento, o pai 
de Billie apareceu explicando 
os recursos da live: usando 
os botões ao redor da tela, 
os fãs poderiam interagir no 
chat, criar salas privadas para 
assistirem a apresentação 
com amigos e alterar o idio-
ma da experiência. Depois de 
algumas propagandas, um 
quiz sobre a vida de Billie e 
um teaser do documentário 

que ela lançará em 2021, o 
show começou.

Acompanhada apenas 
por seu irmão, Finneas, 
e pelo baterista Andrew 
Marshall, a cantora apare-
ceu num palco banhado por 
uma luz vermelha enquanto 
a batida sinistra de ”Bury a 
Friend” começava.

O primeiro vestígio da 
experiência ”virtual, mul-
ti-dimensional, interativa e 
imersiva” anunciada dias an-
tes não demorou a chegar: 
em certo momento, a luz 
passou a mudar frenetica-
mente para preto e branco e 
a sombra de uma criatura se 
revelou atrás da cantora.

A partir daí, cada música 
teve sua interpretação mi-
rabolante pensada pela ar-
tista de 18 anos para a live: 
em ”You Should See me in a 
Crown”, uma aranha gigan-

te passeava pelo palco av-
ançando sobre os músicos. 
”Ilomilo” começou com Bil-
lie sentada tranquilamente 
em uma pedra no fundo do 
mar, cercada por peixes e 
algas, e terminou com ela 
sendo devorada por um 
enorme tubarão. No fim do 
show, em ”Bad Guy”, um 
carro corria desgovernado 
pelo cenário.

Mas nem só de esquisi-
tice vive Billie Eilish. A voz 

doce e clima mais intimis-
ta apareceram em ”Ocean 
Eyes” -a primeira música 
lançada por ela, aos 14 
anos-, com o cenário re-
duzido e ondas projeta-
das ao fundo. Em ”I Love 
You”, ela e Finneas apare-
ceram sentados na frente 
de uma lua gigante e cer-
cados por estrelas. Para 
cantar a triste ”When the 
Party’s Over”, bastou um 
banquinho e um holofote.

O dentista Igor Palhano, 
29, que descobriu no ano 
passado ser filho biológi-
co do humorista Mussum 
(1941-1994), de Os Tra-
palhões, aguarda agora a 
confirmar da paternidade 
pela Justiça e afirma que 
quer incluir o sobrenome 
do comediante em seus 
documentos. Já a herança, 
ele diz não ser o principal.

Palhano contou, em en-
trevista ao programa Do-
mingo Espetacular (Record), 
que soube que era filho de 
Mussum quando tinha 18 
anos, mas preferiu não re-
velar a ninguém em respeito 
ao padrasto. ”Ele não gosta-
va, era como se eu estivesse 
sendo injusto com ele. Ele 
não falava isso, mas eu tinha 
isso na minha cabeça.”

Foi só no ano passado, 

que ele decidiu fazer o teste 
de DNA, já com apoio dos 
demais filhos do humorista, 
com quem ele mantém, uma 
relação bastante amigável. 
”Fiz com meu irmão mais 
velho. Assim que ele soube, 
se disponibilizou foi bem 
tranquilo”, afirma ele, 
que completa: ”Quando vi 
que tinha 99,999% com-
patível foi surreal.

Agora, o objetivo de Pal-
hano é conseguir acrescen-
tar o nome de Mussum a 
seus documentos, mas sem 
tirar o sobrenome de seu 
padrasto, que o registrou 
ainda bebê. Já em relação 
à herança que ele também 
deverá ter acesso diz que 
”se tiver alguma coisa tudo 
bem e se não tiver tudo 
bem também porque não 
faz diferença”, afirma.
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“Trump está destruindo o nosso país e tudo o que importa para nós”, dizia a cantora em uma das sessões de seu show
Igor Palhano descobriu no ano passado ser filho biológico de Mussum
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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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