
Felicity Jones 
indica possível 
retorno à 
Franquia 
Star WarS  
p8

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia, Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020 - Ano 12 nº 2588 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Sexta-feira, 16 de Outubro de 2020  - Ano 12  nº 2579 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

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

Unidades Vapt Vupt não abrem de sexta a segunda
A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa que as unidades do Vapt Vupt, da capital e do interior, não vão 
funcionar nesta sexta-feira (30/10) em virtude da transferência do feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público.  p2
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Governo Federal quer 
revogar 1.220 atos 
normativos editados 
entre 1850 e 2018  p4

Parceria 
fortalece 
os pequenos 
negócios  p2

Detran divulga selecionados do 
CNH Social nesta sexta-feira
Os contemplados terão 15 dias, contados a partir do dia 
3 de novembro, para efetuar a matrícula online, que deve 
ser feita exclusivamente pelo site www.detran.go.gov.br. p3

Goiás é 
terceiro lugar 
nacional na 
geração de 
empregos  p2
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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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Goiás é terceiro lugar nacional 
na geração de empregos

Parceria 
fortalece 
os pequenos 
negócios 
goianos

Unidades Vapt Vupt não abrem de sexta a segunda

Goiás registra saldo 
positivo de empregos 
com carteira assina-

da em setembro. É o que 
informa o Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), órgão ligado ao 
Ministério da Economia, em 
balanço divulgado nesta qu-
inta-feira (29/10).

Os números colocam o 
Estado na terceira colocação 
geral entre as demais unida-
des da Federação e o Distrito 
Federal com saldo de 14.868 
contratações no período en-
tre janeiro e setembro, resul-
tado de 377.146 admissões 
contra 362.278 desligamen-
tos registrados no período.

Em setembro, de acordo 
com o Caged, Goiás registrou 
saldo positivo de 8.158 em-
pregos gerados. Esse número 
é a diferença entre trabalha-
dores admitidos (45.187) e 
desligados (37.029) no mer-
cado de trabalho.

Os dados evidenciam o 
esforço investido pelo Gover-
no de Goiás para a retomada 
da economia, principalmen-
te após as consequências 
econômicas provocadas pela 
pandemia do coronavírus. 
“Nossa atenção hoje é ex-
atamente gerar empregos. 
Tenho dito isso a todos os 
meus secretários. A função 
do Estado é poder cuidar 
para que toda nossa popu-
lação se sinta confortável 
em Goiás”, destacou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O governador relem-

brou, ainda, que a melhor 
política social é o emprego. 
“Sempre defendi a tese de 
que não existe melhor polí-
tica social no mundo que 
não seja o emprego. É a 
única que resolve todos os 
problemas”, enfatizou.

Esse é o quarto mês conse-
cutivo de resultados positivos 
em Goiás nesse período de 
pandemia, que se iniciou em 
março. Em junho o saldo 
foi de 3.749 vagas; julho, 
6.172; julho, 7.328 e agora 
em setembro, 8.158. Já no 
mês de janeiro o saldo foi 
de 7.917 e em fevereiro, 

11.502. Nos demais me-
ses o resultado foi nega-
tivo: março (-2.190), abril 
(-22.038) e maio (-5.730).

O secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Adoní-
dio Neto, avalia os números e 
reafirma a sua posição de que 
Goiás será o primeiro Estado 
a sair da crise econômica pro-
vocada pela Covid-19 e isso 
deve ocorrer ainda este ano. 
“Estamos no caminho cer-
to. As ações adotadas pelo 
Governo goiano, através 
da SIC, estão surtindo os 
efeitos. Esses dados são re-
lativos a setembro. Ainda 

temos mais três meses para 
crescer”, disse o secretário.

Setembro também marca 
o segundo mês consecutivo 
em que Goiás aparece em 
primeiro lugar no saldo de 
empregos gerados em toda a 
Região Centro-Oeste. “Temos 
quarto meses consecutivos 
de índices positivos em ple-
na pandemia, com destaque 
para a nossa indústria, que é 
o setor que mais gerou em-
pregos em Goiás em todo 
ano de 2020. O resultado é 
sinal do esforço do Gover-
no do Estado para incenti-
var a abertura de novas 

vagas, resultado de uma 
política ativa de estímulos 
adotada pela SIC”, disse o 
secretário Adonídio Neto.

Nacional
Os números nacionais 

também mostram reação 
na geração de empregos 
no Brasil. De acordo com o 
Caged, no mês de setembro 
o País apresentou saldo de 
313.564 novas vagas.

Agosto também fechou 
com saldo positivo de 244.020 
postos, assim como julho, com 
139.712 vagas. Já o resultado 
de junho foi negativo (-24.541).

A parceria entre Se-
brae Goiás e a GoiásFo-
mento vem se fortalecen-
do neste momento crítico 
que as empresas passam 
por conta da pandemia. 
Mais do que nunca os pe-
quenos negócios vêm a 
importância de se cuidar 
para a sustentabilidade 
e retomada da econo-
mia do Estado.  

Dentre os projetos 
desta parceria estão o 
convênio com o Fampe 
(Fundo de Aval para Mi-
cro e Pequenas Empre-
sas) e a GarantiGoiás (As-
sociação de Garantia de 
Crédito de Goiás). Ambos 
com o foco em facilitar 
o acesso ao crédito por 
meio da concessão de 
garantias nas operações 
de crédito, uma das 
principais dificuldades 
enfrentadas pelas em-
presas e apontada em 
todas as pesquisas.  

Por isso, para facilitar 
este acesso, o Sebrae 
Goiás e a GoiásFomen-
to buscam juntos uma 
atuação mais próxima 
ao empresário, ofere-
cendo o que ele preci-
sa em cada etapa deste 
tema. O Sebrae Goiás 
passará a orientar pequ-
enos negócios no acesso 
a linhas de crédito. A 
orientação ocorrerá an-
tes, durante e depois da 
obtenção do crédito por 
parte do empreendedor, 
que poderá contar com 
mais de 100 cursos EAD 
e atendimento on-line 
ou presencial oferecidos 
pela instituição.  

A Secretaria de Estado 
da Administração (Sead) 
informa que as unidades 
do Vapt Vupt, da capi-
tal e do interior, não vão 
funcionar nesta sexta-fe-
ira (30/10) em virtude da 
transferência do feriado 
em comemoração ao Dia 
do Servidor Público.

As agências permanecem 
fechadas também no feri-
ado de Finados, na segun-
da-feira (02/11). Os atendi-
mentos serão retomados na 

terça-feira (03/11)
As unidades de Goiânia 

e Aparecida que funcionam 
aos sábados, não vão re-
alizar atendimento no dia 
31 de outubro. Todos os 
serviços do Vapt Vupt são 
agendados por meio do por-
tal www.vaptvupt.go.gov.br.

Os agendamentos per-
manecem abertos para que 
os cidadãos optem pela 
melhor data, horário e uni-
dade em que preferem re-
ceber atendimento. .
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Resultado do Caged, divulgado nesta quinta-feira (29/10), revela saldo positivo nas contratações com carteira assinada no Estado 
pela quarta vez consecutiva, com criação de 8.158 vagas no último mês. No acumulado do ano já são 14.868 novos postos
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Detran divulga selecionados do 
CNH Social nesta sexta-feira
O Departamento Esta-

dual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO) 

divulga nesta sexta-feira 
(30/10), às 17 horas, a lista 
dos candidatos selecionados 
para participarem do progra-
ma CNH Social. Nesta etapa, 
foram ofertadas 4.014 vagas 
para que a população de 
baixa renda possa obter, adi-
cionar ou mudar a categoria 
da Carteira Nacional de Habi-
litação gratuitamente.

O Detran-GO não telefo-
na, manda e-mail ou mensa-
gem para os candidatos. Por 
isso, segundo a coordenadora 
do programa, Ednalva Garcia, 
é importante que os inscritos 
fiquem atentos e chequem se 
seu nome está na lista publi-
cada no site da autarquia.

Após a efetivação da matrí-
cula online, o selecionado deve 
procurar uma unidade de aten-
dimento presencial Vapt Vupt 
ou Circunscrição Regional de 
Trânsito (Ciretran) para apre-
sentar a documentação em, 
no máximo, 15 dias.

A pessoa que deixar de 
cumprir os prazos ou apre-
sentar a documentação ne-
cessária será desclassificada. 
Caso haja vagas ociosas, uma 
nova lista com cadastro re-
serva será divulgada em data 
a ser confirmada. Conforme 
o presidente do Detran-GO, 
Marcos Roberto Silva, esta 
etapa do programa bateu 
recorde de inscrições, foram 
mais de 45 mil candidatos.

Segundo Marcos Roberto 
Silva, todo o processo de ha-
bilitação, adição ou mudança 
de categoria do programa 
CNH Social, com exceção dos 
custos com transporte, será 
pago pelo Governo de Goiás, 
por meio da autarquia.

Os beneficiários terão 
isenção das taxas do De-
tran-GO (Inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem de 
Direção Veicular, agendamen-
to de prova teórica, agenda-
mento de exame prático).

Também estarão isentos 

de pagar pelos exames médi-
co e psicológico, junta médica, 
quando se tratar de candidato 
com deficiência, e toxicológico, 
exigido para categoria profis-
sional. Por meio de parcerias, 
serão oferecidos ainda o curso 
teórico, de legislação de trânsi-
to, as aulas práticas de direção 
e até três retestes.

Esta etapa traz regras mais 
humanizadas e socialmente 
adequadas para o desempa-
te dos candidatos inscritos. 
Na categoria estudantil, por 
exemplo, substituiu-se a nota 

do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) pela média ob-
tida no ensino médio da rede 
pública estadual de Goiás, 
apurada pela Secretaria de 
Estado da Educação. Também 
são critérios de desempate, 
a renda familiar per capita, o 
número de componentes do 
grupo familiar, a existência de 
benefício social, data e hora 
da inscrição, maior idade.

Próximo passo
Os candidatos seleciona-

dos devem efetuar a matrícu-

la no site www.detran.go.gov.
br e imprimir o comprovante 
de matrícula. Ele deve ser en-
tregue com toda a documen-
tação exigida em uma das 
unidades do Detran-GO, Cire-
trans ou Vapt Vupt. Durante o 
atendimento presencial, será 
aberto o Registro Nacional de 
Carteira de Habilitação (Re-
nach), que é o início do pro-
cesso. Isso deve ser feito em, 
no máximo, 15 dias, a contar 
do dia 3 de novembro.

O candidato terá mais 15 
dias para apresentar a do-

cumentação em uma unida-
de do Detran-GO, Ciretran ou 
Vapt Vupt. Vale ressaltar que, 
na maioria dos municípios, 
o atendimento é feito com 
horário marcado.

Caso o candidato não es-
teja com nome na lista, deve 
aguardar pela segunda cha-
mada. Quem não for cont-
emplado na segunda chama-
da, poderá se candidatar nas 
próximas edições do progra-
ma, desde que, na época, 
cumpra todos os requisitos 
estabelecidos no edital.
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Os contemplados terão 15 dias, contados a partir do dia 3 de novembro, para efetuar a matrícula online, que deve ser feita exclusivamente pelo site www.detran.go.gov.br.
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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 Araguaiacotidiano 3DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 29 de Outubro de 2020



Governo Federal quer revogar 1.220 atos 
normativos editados entre 1850 e 2018
O presidente Jair Bolso-

naro encaminhou ao 
Congresso Nacional o 

texto de um projeto de lei (PL) 
que propõe a revogação de 
1.220 atos normativos diver-
sos, editados entre os anos de 
1850 e 2018. O despacho foi 
publicado hoje (29) no Diário 
Oficial da União.

Em nota a Secretaria-Geral 
da Presidência explicou que 
esses atos, embora formal-
mente vigentes, regulamen-
tam temas ultrapassados ou 
que já foram objeto de pre-
visões mais atuais. Entre eles, 
por exemplo, leis sobre o Im-
posto do Selo, sobre matérias 
trabalhistas e sobre órgãos já 
extintos na estrutura adminis-
trativa, além de alteradores 
de leis já revogadas, como a 
antiga Lei de Falências (De-
creto-Lei nº 7.661/1945), o 
pretérito Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis da 
União (Lei nº 1.711/1952) e 
os Códigos de Processo Civil 
de 1939 e 1973.

O projeto prevê a revogação 
expressa de 613 leis ordinárias, 
três leis complementares, uma 
lei delegada, 570 decretos-leis e 
33 decretos legislativos. Segun-

do a Presidência da República, 
todos são considerados sem 
serventia no mundo jurídico. 
Como os atos contêm matérias 
de lei ordinária, eles estão sen-
do revogados por instrumento 
de igual força normativa, por 
isso são submetidos à apreci-
ação dos parlamentares.

Acesso 
desburocratizado 
e transparente
“Trata-se de importante 

iniciativa do governo federal 
para facilitar o acesso desbu-
rocratizado, transparente e 
coerente aos operadores do 
Direito e cidadãos de forma 
geral do arcabouço legal bra-
sileiro”, diz a nota.

O projeto de lei parte de um 
processo de trabalho contínuo 
da Subchefia para Assuntos 
Jurídicos (SAJ) da Presidência, 
que irá propor a revogação 
de tudo que for considerado 
desnecessário. “A iniciativa 
acontece diante da consta-
tação da existência de uma 
ampla produção normativa 
no Brasil sem declaração de 
revogação expressa: são mais 
de 14 mil leis e mais de 11 mil 
decretos-leis”, destaca.
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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
-------------------------------
RSAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Serviços

Empregos

Imóveis

PORTO SECO CENTRO OESTE S/A.
CNPJ 02.680.379/0001-53 - VP-5E QDA. 09 LOTE 07 - DAIA - ANÁPOLIS (GO)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (VALORES EXPRESSOS EM R$) RELATÓRIO DA DIRETORIA - A DIRETORIA do PORTO SECO CENTRO OESTE 
S/A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem apresentar aos senhores acionistas e ao público em geral as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, bem como colocar à disposição dos interessados a documentação suporte de que trata a Lei 6.404/76, na sua Sede Social em expediente comercial. Anápolis 
- GO, 31 de dezembro de 2.019. Said Vieira Borges - Presidente

 2019 2018
ATIVO  155.216.969 145.881.402
CIRCULANTE  10.623.513 11.580.970
Disponibilidades imediatas  1.729.330 3.403.357
Clientes  4.302.219 3.569.721
Adiantamentos a recuperar  2.049.130 1.799.582
Depósitos judiciais e tributos recuperáveis  2.318.702 2.631.204
Outros créditos 39.141  - 
Despesas antecipadas  184.991 177.106
NÃO CIRCULANTE  144.593.456 134.300.432
CRÉDITO DE LONGO PRAZO  15.976.405 22.555.925
Investimentos SICOOB  2 .213 1.733
Adiantamento de dividendos  8.860.000 15.440.000
Ágio nas ações em tesouraria  4.447.905 4.447.905
Adto para aquisição de bens  2.666.287 2.666.287
IMOBILIZADO TANGÍVEL  128.119.301 111.369.694
Imóveis e construções 143.776.425 123.686.267
Maqs. Equip. e instalações   1 6.534.845 15.151.177
Veículos  2.057.810 2.057.810
Móveis, utensílios e informática  3.155.932 3.057.224
(-) Depreciações acumuladas  (37.405.711) (32.582.784)
IMOBILIZADO INTANGÍVEL E DIFERIDO  497.750 374.813
Licença e software  414.834 414.834
(-) amortizações acumuladas  (424.978) (411.834)
Concessão Valec 507.894  371.813

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
(valores expressos em reais)

 2.019 2018
DOS RESULTADOS DO ANO  14.139.004 22.630.779
Lucro líquido 9.280.227 17.064.956
(+) Depreciações  4.858.777 4.711.981
Ajustes exercícios anteriores  - 853.842
VARIAÇÃO DE ATIVOS / PASSIVOS MONETÁRIOS 19.296.104 (8.453.609)
Clientes  (732.498) 518.199
Adiantamentos  (249.548) (1.701.184)
Depósitos judiciais e tributos  312.502 (1.616.218)
Despesas antecipadas  (7.885) (77.106)
Adiantamentos terminal Gurupi e outros créditos  (39.141) 1.021.811
Investimentos SICOOB  (480) (456
Adiantamento de dividendos  6.580.000 (9.120.000)
Fornecedores  85.183 (488.495)
Financiamentos  (361.502) 808.256
Obrigações sociais e fiscais  (59.437) (1.889.745)
Adiantamento de clientes  (41.761) 64.623
Outras c/ a pagar  171.632 (37.433)
Dividendos a pagar  (2.062.185) 2.745.539
Aquisição terrenos a pagar  17.100.000 - 
Parcelamentos fiscais LP (1.121.176)  - 
Cia Distritos Industriais  (277.600) 1.318.600
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES  33.435.108 14.177.170
OPERAÇÕES COM ACIONISTAS  (13.377.814) (9.065.539)
Dividendos complementares ano anterior  (11.173.760) (4.799.300)
Dividendos mínimos do ano  (2.204.054) (4.266.239)
APLICAÇÕES LÍQUIDAS NO ATIVO PERMANENTE  
(menos transferências e baixas)  (21.731.321) (2.825.785)
VARIAÇÃO LÍQUIDA APURADA  (1.674.027) 2.285.846
APURAÇÃO DIRETA DA VARIAÇÃO  
Saldo inicial disponível  3.403.357 1.117.511
Saldo final disponível  1.729.330 3.403.357
Variação no ano  (1.674.027) 2.285.846

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
(valores expressos em reais)

 2019 2.018
RECEITA BRUTA  47.316.762 50.904.464
(-) DEDUÇÕES  (2.953.937) (2.989.376)

RECEITA LÍQUIDA  44.362.825 47.915.088
(-) Custo dos serviços prestados  (14.237.595) (11.614.372)

LUCRO BRUTO S/ VENDAS  30.125.230 36.300.716
(-) DESPESAS OPERACIONAIS  (15.874.002) (13.919.464)
Pessoal e encargos  (6.701.781) (5.956.947)

Tributárias (362.858) (139.797)

Administrativas e gerais  (8.809.363) (7.822.720)

RESULTADOS ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS  14.251.228 22.381.252
RESULTADO FINANCEIRO  190.966 126.138
Despesas financeiras  (103.303) (150.559)

Receitas financeiras  294.269 276.697

LUCRO OPERACIONAL  14.442.194 22.507.390
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS  - 131.656
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS  14.442.194 22.639.046
Provisão IRPJ/CSSL  (5.161.967) (5.574.090)

RESULTADO LÍQUIDO FINAL  9.280.227 17.064.956

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(valores expressos em reais)

 CAPITAL  AÇÕES EM  RESERVA DE  RESERVA  RESULTADOS  TOTAL
 SOCIAL  TESOURARIA  AJUSTE PATRIMONIAL  LEGAL  ACUMULADOS  PATRIM. LÍQUIDO
Saldos em 31/12/2017  21.500.000  (2.687.500)  87.660.169  1.930.558  17.220.476  125.623.703
Ajustes exercícios anteriores  -  -  -  -  853.842  -
Lucros do exercício  -  -  -  -  17.064.956  -
Realização de Ajustes Patrimoniais  -  -  (2.624.756)  -  2.624.756  -
Dividendos mínimos sobre lucros 2018  -  -  -  -  (4.266.239)  -
Reservas s/ lucros  -  -  -  853.248  (853.248)  -
Complemento dividendos 2017  -  -  -  -  (4.799.300)  -
Saldos em 31/12/2018  21.500.000  (2.687.500)  85.035.413  2.783.806  27.845.243  134.476.962
Lucros do exercício  -  -  -  -  9.280.227  9 .280.227
Realização de Ajustes Patrimoniais  -  -  (2.624.755)  -  2.624.755  -
Reservas s/ lucros  -  -  -  464.011  (464.011)  -
Complemento dividendos 2018  -  -  -  -  (11.173.760)  (11.173.760)
Dividendos mínimos 2019  -  -  -  -  (2.204.054)  (2.204.054)
Saldos em 31/12/2019  21.500.000  (2.687.500)  82.410.658  3.247.817  25.908.400  130.379.375

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) Base para preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras para os períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (NBC TG 1000), 
que compreendem os pronunciamentos e orientações do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC).
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis 
do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos de-
mais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa.
b) Sumário das principais práticas contábeis
Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado de acordo com o princípio da competência. As receitas 
de venda estão sendo apresentadas líquidas dos impostos incidentes sobre as mesmas. A 
receita de venda de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios 
inerentes ao serviço são transferidos para o contratante.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, ou menos e 
com risco insignificante de mudança de valor, com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo, e não para investimentos em outros fins.
Contas a receber de clientes
As duplicatas e contas a receber de clientes estão diretamente relacionadas com as receitas 
de vendas de prestação de serviços da empresa e são contabilmente reconhecidas somente 
pela entrega dos serviços até a data do balanço, de acordo com o princípio contábil da 
realização da receita. A baixa do contas a receber somente se dá por meio do recebimento 
de cobranças, descontos comerciais e abatimentos concedidos e perdas no recebimento 
de crédito até o encerramento do exercício. As contas a receber são avaliadas pelo valor 
líquido de realização.
Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
auferidos até a data do balanço ou, no caso de despesas antecipadas, ao custo.
Imobilizado
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e construção acrescido, no caso de
terrenos e edificações, máquinas e veículos, de avaliação a valor JUSTO (CUSTO ATRIBU-
ÍDO), deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear 
às taxas anuais que levam em conta o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. A 
parte da depreciação apurada sobre o CUSTO ATRIBUÍDO, é revertida, no final do exercício, 
contra Reservas de Ajustes Patrimoniais.
Das depreciações do ano de R$ 4.858 mil (das quais R$ 4.168 mil nos CUSTOS DIRETOS 
DE VENDAS), R$ 2.625 mil foram calculadas sobre novas avaliações (CUSTO ATRIBUÍDO), 
e revertidas contra RESERVAS DE AJUSTE PATRIMONIAL.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação 
entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhe-
cidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.
Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
São calculados com base nas formas e alíquotas previstas na legislação vigente de imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro presumido (32% do faturamento) aditados por 
outras receitas. No exercício, a carga física foi de R$ 3.789 mil de IRPJ e R$ 1.373 mil de 
CSSL, totalizando R$ 5.162 mil.
Contingências passivas
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingen-
tes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingen-
tes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avalia-
dos como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos 
contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; 
(iii) Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito.
2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS (R$ MIL)
 2019  2018
 CURTO  LONGO  CURTO  LONGO
 PRAZO  PRAZO  PRAZO  PRAZO
SALÁRIO E AFINS  -  -  166  -
PROVISÃO 13º E FÉRIAS  685   -  737  -
INSS / FGTS NORMAIS  (27)  -  60 -
IRRF S/ FOLHA E RPA  30 -  -   -

PIS / COFINS  135  -  189  -
IRPJ / CSSL  1.789  -  1.447  -
ISSQN  66  -  100  -
PARCELAMENTOS FISCAIS  -    -  1.121
OUTROS MENORES  44  -  82  -
TOTAIS  2.722    2.781  1.121
3. AÇÕES EM TESOURARIA
Refere-se à aquisição de 2.687.500 ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R$ 
2.687.500,00, adquiridas com ágio de R$ 4.447.905,32, valores estes apresentados no PA-
TRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ 2.687.500,00) e ÁGIOS A RECUPERAR, no ATIVO NÃO CIRCU-
LANTE (R$ 4.447.905,32).
4. ADIANTAMENTOS DE LUCROS
Referem-se a ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS, com a seguinte movimentação no exercício 
social:
  2019  2018
Saldos anterior  15.440.000  6.320.000
(-) Dividendos aprovados e oficializados  (15.440.000)  (6.320.000)
(+) Novos adiantamentos  8.860.000  15.440.000
Saldos em 31/12/2019  8.860.000  15.440.000
Desse valor, serão abatidos os dividendos mínimos obrigatórios registrados no PASSIVO, de 
R$ 2.204.054,00, e acréscimos eventuais de dividendos (além do mínimo obrigatório) que 
venham a ser deliberados via AGO que aprovar as Demonstrações Financeiras de 2019.
5. DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS E RESERVA LEGAL SOBRE LUCROS DO ANO
5.1 – RESERVA LEGAL
 Lucros 9.280.227 x 5% = 464.011
5.2 – DIVIDENDOS MÍNIMOS
 (9.280.227 – 464.011) x 25% = 2.204.054
6. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (R$ MIL)
  2019  2018
RECEITAS FINANCEIRAS  294  277
Descontos obtidos e juros  186  203
Rendimentos de aplicações  108  74
DESPESAS FINANCEIRAS  (103)  (151)
Juros e descontos concedidos  (43)  (67)
Taxas e despesas bancárias  (60)  (84)
RESULTADO LÍQUIDO  191  126
7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.1 – CAPITAL SOCIAL
De R$ 21.500.000,00 representado por 21.500.000 ações ordinárias nominativas, das quais 
2.687.500 mantidas em tesouraria para futura realocação (vide NOTA 4).
7.2 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
Constituído pela diferença entre VALOR DE MERCADO e VALOR CONTÁBIL, aplicada via 
LAUDO DE PERITOS para TERRENOS, EDIFICAÇÕES, MAQUINÁRIOS e VEÍCULOS. 
Quando de sua criação, totalizou R$ 101.201 mil, e com a realização, via depreciações, de 
R$ 18.790 mil (R$ 2.625 mil em 2019), totalizou em 31/12/2019, R$ 82.411 mil.
7.3 – RESERVA LEGAL
Constituída na base de 5% dos lucros de cada exercício, totaliza R$ 3.291 mil, com R$ 507 
mil atribuída aos lucros de 2019.
7.4 – RESULTADOS ACUMULADOS
Do saldo proveniente de 2018 (R$ 27.845 mil) deduziram-se Dividendos complementares 
(R$ 11.174 mil), acresceram-se lucros do ano de 2019 (R$ 9.280 mil) e realização de Re-
servas de Ajuste Patrimonial (R$ 2.625 mil), e deduziram-se dividendos mínimos de 2019 
(R$ 2.204 mil), Reserva Legal de 2019 (R$ 464 mil), totalizando o saldo final, R$ 25.908 mil.
8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Empresa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equiva-
lentes, contas a receber, financiamentos e fornecedores.
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, 
em prazos não superiores a 12 meses. Considerando o prazo e as características destes 
instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam 
dos valores justos:
 - Caixa e equivalentes de caixa: os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus 
valores de mercado idênticos aos saldos contábeis;
 - Contas a receber: as contas a receber de clientes não são deduzidas de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, face ao tipo de serviço e a natureza dos clientes;
 - Fornecedores: os valores contratados para as obrigações com fornecedores decorrentes, 
em sua maioria, da aquisição de mercadorias para revenda.
Os principais riscos de mercado a que a Empresa está exposta na condução das suas ati-
vidades são:
 - Risco de crédito: o risco surge da possibilidade de a Empresa vir a incorrer em perdas 
resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir 
esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Empresa 
vem monitorando as contas a receber de clientes.
Adicionalmente, o risco de crédito é minimizado devido à qualidade da carteira e do histórico 
de inadimplência.
 - Risco de taxa de juros: as taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras no en-
cerramento do exercício se aproximam das taxas de mercado para aplicações de natureza, 
prazo e risco semelhantes, de forma que os saldos contábeis são similares ao de mercado.
9. COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possuía cobertura de seguros dos seus bens e 
bens de terceiros em montantes, considerados pela administração, suficientes para cobrir 
eventuais sinistros. O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opi-
nião sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada e analisada quanto 
à adequação pela administração da Empresa.

Said Vieira Borges - Presidente e Ismael Leitão do Amaral Brito CRC-GO 2327

  2019 2018
PASSIVO   155.216.969 145.881.402
CIRCULANTE   3 .288.861 3.474.876
Fornecedores   339.805 254.622
Financiamentos   - 341.632
Obrigações sociais e fiscais   2.721.689 2.781.126
Adiantamentos de clientes   38.366 80.127
Outras contas a pagar   189.001 17.369
NÃO CIRCULANTE   21.548.733 7.929.564
Financiamentos   860.555 880.425
Dividendos a distribuir   2.204.054 4.266.239
Provisão para contingências e outros   343.124 343.124
Aquisição terrenos a pagar   17.100.000 - 
Cia Distritos Industriais   1.041.000 1.318.600
Parcelamentos fiscais   - 1.121.176
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   130.379.375 134.476.962
Capital Social   21.500.000 21.500.000
(-) Ações em tesouraria   (2.687.500) -2.687.500
Reserva de Ajuste Patrimonial   82.410.658 85.035.413
Reservas Legal  3.247.817 2.783.806
Resultados acumulados   25.908.400 27.845.243

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(valores expressos em reais)
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Felicity Jones indica 
possível retorno à 
franquia Star Wars

Vem nudes? Anitta 
decide criar perfil 
no OnlyFans

Protagonista de 
Rogue One – Uma 
História Star Wars, 

Felicity Jones indicou que 
pode retornar em algum 
momento à franquia, que 
tem se expandido cada 
vez mais na TV. Em entre-
vista ao THR, a atriz dis-
se que o destino de Jyn 
Erso, que se sacrificou 
ao lado de sua equipe 
para salvar a Aliança Re-
belde, não impede que 
ela reapareça na galáxia 
muito, muito distante.

“Eu sempre digo que a 

reencarnação é totalmen-
te possível no universo 
Star Wars”, brincou Jones. 
“Sinto que se Jyn tivesse 
assuntos para resolver, 
com certeza [retornaria]”.

Sobre uma possível 
trama para o futuro da 
personagem, a atriz diz 
que “fascinante vê-la en-
velhecer, se tornar mais 
sábia e lutar contra as 
forças sombrias, que apa-
rentemente são várias”.

É sempre bom lem-
brar que Rogue One já 
tem um derivado confir-

mado na Disney+ focado 
em Cassian Andor, per-
sonagem de Diego Luna.

Ainda sem um título ou 
data de estreia definidos, 
a série de Star Wars sobre 
o personagem Cassian An-
dor se passará cinco anos 
antes dos acontecimentos 
mostrados no longa. De 
acordo com a Lucasfilm, 
a série ”explorará contos 
cheios de espionagem 
e missões ousadas para 
restaurar a esperança de 
uma galáxia nas garras do 
impiedoso Império”. 

O elenco ainda contará 
com Stellan Skasgard, 
Kyle Soller, Denise Gough 
e Genevive O’Reilly.

Jared Bush criou o pro-
jeto e escreveu o roteiro 
do episódio-piloto, além 
de uma ”bíblia” da série 
que servirá de guia para 
a temporada. Stephen 
Schiff, produtor-executivo 
de The Americans, será 
o showrunner da série li-
ve-action de Star Wars.

A série ainda não tem 
título oficial ou data de 
estreia definida.

Modinha entre as cele-
bridades, o site OnlyFans 
está prestes a ganhar uma 
conta poderosa! Em conver-
sa com seus seguidores do 
Facebook, Anitta declarou 
que decidiu entrar para 
o time dos famosos que 
estão na plataforma paga, 
conhecida por divulgar 
conteúdos adultos.

“Não tinha provas da ex-
istência (do site), mas vou dar 
uma boa olhada e vou abrir 
um perfil, sim”, disse ela, 
durante live. No entanto, por 
enquanto, a cantora não pre-
tende usar a rede social para 
compartilhar fotos e vídeos 
íntimos. A ideia, segundo ela, 
“é publicar trabalhos artísti-
cos e também promover uma 
interação maior com os fãs”.

No Twitter, os admi-
radores de funkeira, que 
está ganhando o mun-
do com o hit “Me Gusta”, 
ficaram curiosos com a 
empreitada. “Ansiosos pro 
OnlyFans?”, perguntou o 
perfil do fã-clube oficial da 
cantora no Twitter. Nas res-
postas, os seguidores mais 
fiéis tratavam de tranquili-
zar outros que logo asso-
ciaram o site à publicação 
de conteúdo adulto.

Gente, OnlyFans não é 

apenas pra nudes. Ela deve 
postar coisas relacionadas 
a música igual à Cardi B”, 
explicou uma fã. Outros le-
varam na esportiva e dei-
xaram comentários bem-
-humorados. “Não tenho 
dinheiro, pede pra Anitta 
deixar pra mim de graça”, 
brincou um seguidor.

Queridinho das 
celebridades
Cada vez mais popular, 

o OnlyFans vem fazendo 
sucesso. O rapper ameri-
cano Tyga, por exemplo, já 
virou assunto no Twitter 
diversas vezes após com-
partilhar cenas íntimas na 
plataforma. Cardi B, com 
quem Anitta fez parceria 
em “Me Gusta”, também é 
usuária do site.

Mas recentemente, foi 
o cantor Silva que surpre-
endeu os fãs ao revelar 
que estava inscrito na rede 
social. Vale ressaltar que 
o OnlyFans não foi criado 
especificamente para con-
teúdo adulto. As pessoas 
podem pagar para receber 
música, apesar de não ser 
uma prática comum. No 
final das contas, o que as 
pessoas esperam mesmo é 
+18, querem safadeza!
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Cantora quer entrar na rede social para ter maior interação com seu público
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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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