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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

Polícia Federal usará drones para combater fraudes
A PF usará drones em todos os estados para auxiliar o trabalho dos policiais na prevenção e repressão a crimes eleitorais.   p4
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Seduc divulga  
nota sobre 
retorno às aulas 
presenciais p2

Finados: visitas 
aos cemitérios de 
Aparecida deverão 
ser agendadas  p2

Estoque de sangue tem 
queda pelo 2º mês seguido
Demanda nas unidades do governo estadual aumentou 
de 3,2 mil para mais de 4 mil bolsas mensais p3

Governador 
entrega nova 
sede do 
Conselho 
Administrativo 
Tributário, 
em Goiânia  p2



Visitas tiveram início no dia 24 de outubro e seguirá até  2 
de novembro e deverão seguir regras de cuidado sanitário
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A Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES-GO) di-
vulgou, nesta quinta-feira 
(15/10), novo boletim diário 
sobre o avanço do novo co-
ronavírus no Estado. Segundo 
os números da pasta, foram 
registrados, nas últimas 24 
horas, 2.092 casos e 45 mor-
tes pela doença. Goiás agora 
chega aos totais de 234.658 
contaminações e 5.306 óbitos 
pela covid-19. Ainda de acor-
do com os números, há 224 

mil recuperados da doença 
nos municípios goianos.

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

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

Petrobras 
reduz preço 
da gasolina 
em 4% nas 
refinarias

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

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

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

fissionais e as parcerias”.
Implantado no País em 

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

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

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

“O que nós queremos 
para Goiânia é desenvolvi-

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

O pessedista ainda pre-
tende trazer novas soluções 

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

Reprodução

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

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

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

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

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

foi de mais de 126%. 
As reclamações são 

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

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

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

Vanderlan apresenta proposta de 100% de 
cobertura do Programa Saúde da Família 
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Governador entrega nova sede do 
Conselho Administrativo Tributário

Seduc 
divulga  
nota sobre 
retorno 
às aulas 
presenciais

Finados: visitas aos cemitérios de Aparecida deverão ser agendadas

O governador Ronaldo 
Caiado e a secretária 
de Estado da Eco-

nomia, Cristiane Schmidt, 
entregaram, nesta quar-
ta-feira (28/10), a nova sede 
do Conselho Administrativo 
Tributário (CAT), que passa a 
funcionar no Complexo Fa-
zendário, no setor Nova Vila, 
depois de mais de 15 anos 
situado em um prédio anti-
go no setor Leste Vila Nova. 
“Com as novas instalações, 
ampliamos a celeridade dos 
julgamentos e damos resulta-
dos com queda no estoque de 
processos que, antigamente, 
não eram nem discutidos ou 
solucionados”, afirmou Caia-
do, durante a solenidade. 

A mudança de endereço 
tem como principais objeti-
vos modernizar o trabalho do 
conselho e facilitar o acesso 
dos contribuintes. No CAT 
são apreciados os proces-
sos de contencioso fiscal, de 
restituição e revisão extraor-
dinária, nos termos da lei, e 
são editadas normas sobre os 
procedimentos inerentes aos 
processos administrativos tri-
butários de sua competência.

“Não há nada que promo-
va maior assepsia do mundo 
do que a transparência, a pes-
soa ter noção de tudo o que 
está acontecendo. Queremos 
transparência completa, do 
que se arrecada, do que se gas-
ta, e das prioridades do gover-
no para atender a sociedade”, 
acrescentou o governador. Ele 
ainda ponderou que a “lei é 
para todos e que ‘alguns’ não 
podem ser beneficiados com 
prescrição enquanto outros 
são autuados pela sua falta”. 

A secretária de Estado da 
Economia, Cristiane Schmidt, 
destacou que a inauguração 
da nova sede do conselho está 
alinhada não somente com os 
valores da pasta, mas com a 
política de Caiado. “Precisam-
os otimizar recursos públicos e 
patrimônio”, disse, ao exempli-
ficar que já conseguiu reduzir 
o aluguel do prédio em que 
funciona a Delegacia Fiscal de 
Goiânia de R$ 1,7 milhão para 
R$ 1,2 milhão anual.  

“Fazer uma gestão técni-
ca, eficaz, competente e éti-
ca, além de servir melhor ao 
público, são alguns dos nossos 
valores”, listou. No quesito 
transparência, uma das iniciati-
vas lembradas pela secretária, 
e que foi implantada durante 
a pandemia, foi o julgamento 
por videoconferência, com dis-
ponibilização do conteúdo no 
Youtube, medida que tem sido 
elogiada por advogados de 

outros entes federativos.  
O presidente do CAT, audi-

tor fiscal Lidilone Polizeli, 
ressaltou que a mudança 
de sede significa mais uma 
medida de apoio do governo 
estadual e da Secretaria da 
Economia para que o órgão 
alcance o merecido lugar de 
destaque e para que pos-
sa avançar na prestação de 
serviço à sociedade goiana. 
“[Queremos] prestar a tutela 
jurisdicional administrativa 
de forma eficiente e com a 
indispensável realização da 
justiça fiscal”, assinalou.

Ele ainda falou sobre os 
resultados alcançados pelo 
CAT. Quando se comparam os 
16 meses da administração 
atual com os 16 anteriores, 
o aumento de produtividade 
detectado é de 126% nas de-
cisões de primeira e segunda 
instâncias; e a redução no esto-
que de processos a distribuir, 

de 52%, o que significa queda 
de 21,9 mil para 10,5 mil pro-
cessos, em outubro de 2020. 

E há ainda outros indica-
dores positivos. Nos primeiros 
12 meses de gestão foram jul-
gados 14 mil processos do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), 
no valor de R$ 13 milhões. Em 
relação à Dívida Ativa, compa-
rando os seis primeiros meses 
de gestão com os seis anteri-
ores, houve um aumento de 
82% de processos enviados, 
passando de 38 mil para 69 
mil documentos. 

O presidente citou novos 
projetos implantados no CAT, 
como a edição da lei que 
permitiu a alteração na sis-
temática de julgamento do 
IPVA. A mudança, explicou 
Polizeli, diminuiu o número 
de processos de 1 milhão, 
cuja importância somava R$ 
175 milhões, para 22 mil, que 

somam 14 bilhões.
Se antes o foco eram so-

mente os pequenos, multas 
menores, hoje o conselho 
aprecia casos relevantes a 
tempo, sem deixar prescrever. 
Assim, houve uma queda no 
acumulado de análises que se 
arrastavam, e um aumento no 
valor do que é verificado pelo 
CAT. “Temos uma redução 
enorme no estoque de proces-
sos e também o acréscimo de 
casos de julgamentos, não só 
em quantidade, mas também 
em valor”, complementou a 
secretária Cristiane Schmidt.

Em relação a novos projetos 
do conselho, há uma matéria 
que está na Assembleia Legi-
slativa e que busca simplificar 
e desburocratizar os proces-
sos administrativos tributários, 
com consequente redução 
no período de tramitação dos 
mesmos no CAT. A renovação 
constante do quadro de julga-
dores e conselheiros é outra 
meta a ser alcançada. 

Durante o evento, a se-
cretária Cristiane Schmidt ho-
menageou o governador com 
uma placa e uma medalha 
pela coragem e diligência em 
adotar medidas responsáveis 
para o ajuste fiscal do Estado. 
O equilíbrio das contas, aliás, 
foi até noticiado pelo jornal 
Folha de São Paulo, na edição 
do dia 27 de outubro, com a 
divulgação do mais recente re-
latório da Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN), que aponta 
Goiás como o Estado que mais 
reduziu despesas correntes no 
país. O período analisado foi 
de janeiro a junho de 2020, em 
comparação com o mesmo in-
tervalo do ano passado.

A Secretaria da Edu-
cação de Goiás (Seduc), 
a respeito do retorno 
das aulas presenciais 
na rede pública estadu-
al de ensino, informa o 
que se segue:

- Existe um plano de 
retomada das aulas sen-
do construído, analisan-
do tanto a área pedagó-
gica, quanto a sanitária. 

- A autorização do 
COE de hoje vai ser 
analisada e a princípio 
existe a possibilidade 
de somente os alunos 
do segundo e terceiro 
anos do Ensino Médio 
que vão passar pela av-
aliação do ENEM seriam 
chamados para as uni-
dades escolares.

- Outra possibilidade 
é de ter o retorno dos 
alunos que não tiveram 
acesso a aulas no Re-
gime Especial de Aulas 
Não Presenciais.

- Está situação será 
debatida entre Seduc, 
Ministério Público, Sin-
tego e representantes 
de pais e estudantes 
para que seja garanti-
do o ensino/aprendiza-
gem para os estudantes 
como está ocorrendo 
em todo o período da 
pandemia da Covid19.

- Enfatizando que 
Goiás é um dos poucos 
estados da federação 
a manter o calendário 
escolar durante a sus-
pensão de aulas pre-
senciais e com isso o 
ano letivo se encerra 
normalmente no dia 19 
de dezembro.

Devido à pandemia, o Co-
mitê de Prevenção e Enfren-
tamento ao novo Coronavírus 
de Aparecida de Goiânia de-
cidiu que a visitação nos três 
cemitérios da cidade e deverá 
seguir normas estabelecidas 
pela Vigilância Sanitária para 
evitar a disseminação da do-
ença. No ano passado, 65 
mil pessoas passaram pelos 
cemitérios de Aparecida de 
Goiânia no feriado de 2 de 
novembro, Dia de Finados.

A Portaria Nº 081/2020-

GAB/SMS, publicada em 
21 de outubro, no Diário 
Oficial Eletrônico do mu-
nicípio, estabelece regu-
lamentações de visitação 
nos cemitérios e dá outras 
providências. A progra-
mação de Finados teve 
início em 24 de outubro e 
seguirá até 2 de novem-
bro, com agendamento 
antecipado de visitas (até 
3 pessoas por agendamen-
to) por meio do site http://
www.aparecida.go.gov.br 

ou pelo telefone da Central 
de Óbitos 3238-7210.

O horário de visitação nos 
Cemitérios Central e Jardim 
da Esperança será das 08h às 
18h; e no Cemitério Jardim da 
Paz das 09h às 19h. As visitas 
não poderão ultrapassar os 
30 minutos. No feriado do dia 
2 de novembro os cemitérios 
Central e Jardim da Esperança 
poderão funcionar a partir 
das 06h. As celebrações reli-
giosas, como missas, rezas e 
cultos, estão suspensas.
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Governador Ronaldo Caiado e secretária estadual da Economia, Cristiane Schmidt, durante 
inauguração da nova sede do CAT que trará ainda mais celeridade aos julgamentos: “Lei é para 
todos. Não se pode beneficiar alguns com prescrição enquanto outros são autuados pela sua falta”
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Estoque de sangue tem 
queda pelo segundo mês seguido
Com a retomada de 

várias atividades no co-
mércio e setor turístico 

em Goiás, e o consequente 
aumento no fluxo de veículos 
nas ruas e estradas, os núme-
ros de acidentes também au-
mentaram. Com isso, houve 
um crescimento na deman-
da por sangue na Hemorre-
de Pública de Goiás, que su-
biu de 3,2 mil para mais de 4 
mil bolsas mensais. 

A diretora-geral da uni-
dade, Denyse Goulart, faz 
um apelo à população que 
está em bom estado de 
saúde e que atende aos 
critérios de doação para 
comparecer a uma das uni-
dades da Hemorrede.

”Com a chegada das chu-
vas, sobem os números de 
casos de dengue e, conse-
quentemente, a demanda 
por sangue e hemocompo-
nentes. Além disso, temos 
uma demanda constante 
de sangue para tratamento 
de doenças crônicas, trans-
plantes, cirurgias de urgên-
cia e eletivas, Covid-19, en-
tre outras”, reforça.

Denyse lembra que, devi-
do à pandemia, muitos vol-
untários ficaram impedidos 
de doar sangue este ano por 
vários meses consecutivos, 
o que refletiu na queda dos 
estoques -- nos últimos dois 
meses foi registrado um dé-
ficit de 36%, se comparado 
aos números de coletas 
realizadas em setembro e 
outubro de 2019. 

”A orientação do Minis-
tério da Saúde é para que 
pessoas que tiveram contato 

com pacientes infectados ou 
com suspeita de Covid-19 
fiquem impedidas de doar 
sangue pelo prazo de 14 dias 
e, para quem foi considerado 
caso suspeito ou confirmado, 
o prazo é de 30 dias após a re-
missão dos sintomas”, explica 
a diretora-geral. A Hemorre-
de Pública de Goiás ainda 
restringiu a idade máxima 
dos doadores de sangue e 
de plaquetas para 60 anos, 

para evitar a presença de 
pessoas do grupo de risco 
da doença nas unidades.

Agendamento
Para tornar o atendimen-

to mais rápido e eficiente, a 
Hemorrede Pública de Goiás 
implantou em março deste 
ano o serviço de agenda-
mento on-line e telefônico 
para doação de sangue. 
”Neste mês de outubro, ul-

trapassamos 10 mil atendi-
mentos em todo o Estado. 
Isso mostra que o serviço 
vem cumprindo sua missão 
de dar celeridade e organi-
zação nas agendas das uni-
dades”, pontua Denyse. 

Para marcar um horário 
para doação de sangue em 
das unidades da Hemorre-
de Pública de Goiás, basta 
acessar o site agenda.he-
mocentro.org.br ou ligar no 

telefone 0800 642 0457, em 
Goiânia, ou nos telefones de 
cada unidade, disponíveis 
no site do Hemocentro.

Quem pode doar
Os requisitos básicos para 

passar pela entrevista pré-
doação de sangue são: estar 
saudável, ter peso acima de 
50 kg, apresentar documen-
to com foto válido em todo 
o território nacional e idade 

entre 16 e 60 anos – antes 
de completar 18 anos é ne-
cessária uma autorização 
dos pais ou responsáveis. Do-
adores acima de 60 anos são 
orientados a ficar em casa, pois 
são pessoas do grupo de risco 
do novo coronavírus. Quem to-
mou a vacina da febre amarela 
ou sarampo deve aguardar 30 
dias para fazer uma doação. 
Já para vacina contra gripe, o 
prazo é de 48 horas.
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Demanda nas unidades do governo estadual aumentou de 3,2 mil para mais de 4 mil bolsas mensais
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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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Polícia Federal usará drones 
para combater fraudes em eleições
A Polícia Federal (PF) 

usará drones em to-
dos os estados para 

auxiliar o trabalho dos polici-
ais na prevenção e repressão 
a crimes eleitorais. A meta é 
aumentar a segurança nas 
eleições deste ano. 

Serão utilizados mais de 
100 Aeronaves Remotamente 
Pilotadas, que serão alocadas 
em municípios, classificados 
pelo órgão, como estratégicos 
em todo o território nacional. 
Segundo a PF, os equipamen-
tos vão sobrevoar as princi-
pais zonas eleitorais do Brasil, 
ajudando na fiscalização e no 
combate a crimes como boca 
de urna e transporte ilegal de 
eleitores, por exemplo.

Ainda de acordo com a 
PF, os drones têm tecnologia 
de ponta e podem se tornar 
imperceptíveis ao voar em 
elevada altitude. Esses equi-
pamentos possuem câme-
ras capazes de realizar zoom 
suficiente para identificar 
suspeitos, placas de veículos, 
entrega de santinhos e situ-
ações de compra de votos, 
com imagens de alta nitidez. 

As imagens capturadas 

serão transmitidas a uma 
equipe da Polícia Federal, que 
estará preparada para moni-
torar todas as eleições e ado-
tar as medidas cabíveis diante 

de atividades suspeitas. 
“Diante de algum flagran-

te de crime eleitoral, policiais 
se deslocarão imediatamente 
para o local indicado visando 

prender os suspeitos, que 
serão conduzidos a uma de-
legacia, onde serão tomadas 
as providências pertinentes”, 
informou a Polícia Federal.

Novas tecnologias
Acrescentou que o uso dos 

drones atende orientações 
da direção geral da PF visan-

do prevenir e reprimir ações 
delituosas com a utilização de 
novas tecnologias. 

Além disso, o emprego 
de drones diminui a pre-
sença física dos policiais e 
o contato social com não 
envolvidos em situação cri-
minosa, o que, para a PF, se 
torna extremamente rele-
vante diante do cenário de 
medidas de distanciamento 
social para combater a epi-
demia do novo coronavírus.

“Com isso, a instituição 
[Polícia Federal] visa cum-
prir seu mister constituci-
onal de polícia judiciária 
eleitoral e mostrar que está 
preparada para combater 
crimes eleitorais, garantindo 
um pleito seguro para que 
os cidadãos possam exer-
cer o seu direito de sufrágio 
dentro da legalidade”, finali-
zou a Polícia Federal.

O primeiro turno das 
eleições municipais está 
marcado para 15 de novem-
bro. O segundo turno, onde 
houver, ocorrerá em 29 de 
novembro. O horário de vo-
tação será sempre das 7h às 
17h, no horário local.
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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
-------------------------------
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
-------------------------------

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------

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

------------------------------- 
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
-------------------------------
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Ray Fisher diz que racismo levou 
a mudanças em Liga da Justiça

“Spider-Man: Miles 
Morales” conta com 
uniforme que imita es-
tética de “Aranhaverso”

Após mais de um mês 
após Ray Fisher pe-
dir pela troca do in-

vestigador que analisa suas 
acusações contra o ambiente 
tóxico durante as refilma-
gens de Liga da Justiça, o ator 
voltou a comentar sobre o 
caso. Em longa entrevista à 
Forbes, o intérprete do Ci-
borgue afirmou que muitas 
das mudanças feitas por Joss 
Whedon aconteceram após 
conversas racistas entre os 
produtores Geoff Johns e Jon 
Berg e Tobby Emmerich, pre-
sidente da Warner Bros.

“Antes das refilmagens 
de Liga da Justiça, conversas 
abertamente racistas acon-
teceram – em várias oca-
siões – entre antigos e atu-
ais executivos da Warner”, 
afirmou Fisher. “Percebi que 
as orientações que recebi 
de Johns durante as refil-
magens eram apenas uma 
versão codificada das coisas 
racistas que ele dizia atrás 
de portas fechadas a out-
ros executivos”. O ator disse 

que ficou sabendo das con-
versas por uma pessoa que 
estava presente durante as 
discussões, mas que só foi 
informado após ter denun-
ciado o comportamento de 
Johns, Berg e Whedon. “Eu 
sempre suspeitei que raça 
foi um fator determinante 
na maneira como as coisas 
aconteceram, mas só pude 
provar [no meio de 2020]”.

Um representante de 

Whedon afirmou que as 
mudanças apontadas por 
Fisher, que incluem a di-
minuição de seu próprio 
papel e de Joe Morton, 
que viveu Silas Stone, e a 
remoção completa das ce-
nas de Zheng Kai, Kiersey 
Clemons e Karen Bryson já 
haviam sido decididas antes 
da chegada do diretor, que 
substituiu Zack Snyder. “O 
indivíduo que ofereceu esse 

depoimento reconheceu 
que ficou sabendo de algo 
por outra pessoa e aceitou 
como uma verdade, enqu-
anto uma simples pesquisa 
mostrará que isso é men-
tira”, disse Whedon por 
meio de sua equipe.

Fisher ainda afirmou que 
o elenco e a equipe de Liga 
da Justiça foram instruídos 
pelo estúdio a elogiar Whe-
don durante a San Diego Co-

Com a chegada da nova 
geração de consoles, os estú-
dios começam a divulgar os 
novos trailers apresentan-
do as novidades dos jogos 
que sairão para PlayStation 
5 e Xbox Series X e S. Agora, 
a Sony divulgou um vídeo 
mostrando que “Spider-Man: 
Miles Morales” trará não só 
a roupa usada pelo persona-
gem em “Homem-Aranha no 
Aranhaverso”, mas também 
efeitos visuais que emulam a 
estética do filme de 2018.

O uniforme predomi-
nantemente preto é um 
acréscimo interessante. O 
jogo anterior, lançado para 
PlayStation 4 em 2018, ofe-
recia uma boa variedade de 
uniformes, incluindo os da 
trilogia cinematográfica de 
Sam Raimi e o do Aranha de 
Tom Holland. Além do unifor-
me do “Aranhaverso”, “Miles 
Morales” trará também um 
efeito de frames que deixa o 
game com visual bem pareci-
do com o do filme.
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Ator acusou Joss Whedon e Geoff Johns de deliberadamente apagar personagens não-brancos do filme

Além da roupa, jogo também conta com opção com onomatopeias 
e cadência de frames semelhante ao filme de 2018
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