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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

p4

DIÁRIO DO ESTADO

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

Eleições:  candidatos agora só podem ser presos em flagrante
A partir deste sábado (31), nenhum candidato às eleições 2020 pode ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante.  p4
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Mau tempo e erro do piloto 
levaram à queda de avião com 
Gabriel Diniz, diz FAB  p10

Governo 
realiza 
mapeamento 
do artesanato 
no Sudoeste 
do Estado  p3

Rally dos seRtões 2020 terá 
dois acampamentos em Goiás  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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Rally dos Sertões 2020 terá 
dois acampamentos em Goiás

Agenda do setor 
sucroenergético 
em destaque

Emissão de notas fiscais ficará indisponível

Goiás está na rota do 
maior rally das Améri-
cas com dois destinos 

turísticos. Por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
o Sertões 2020 se transforma 
no Rally da Solidariedade. 
Para esta 28ª edição foram fe-
itas adaptações nas suas três 
dimensões: esporte, social e 
turismo. A missão este ano é 
levar acesso gratuito à medi-
cina de qualidade e fomentar 
a economia em comunidades 
carentes do Brasil. A ação 
prevê entrega de cestas bási-
cas e oferta de telemedicina 
em lugares remotos. 

Para a realização da 
prova, foi criado um rígido 
protocolo de segurança. Os 
pilotos, equipes de apoio e 
médica e a organização do 
evento ficarão confinados 
em acampamentos, apelida-
dos de bolhas, sem contato 
com o público local. Aqueles 
que desrespeitarem o iso-
lamento obrigatório serão 
desclassificados. 

Esses locais serão manti-
dos sob sigilo, a fim de evitar 
aglomeração. A localização 
exata de cada acampa-
mento só será revelada aos 
competidores na véspera da 
etapa. Em Goiás, serão duas 
bolhas: na segunda e terce-
ira etapas da competição, 
realizadas, respectivamen-
te, na segunda-feira (2/11) e 
terça-feira (3/11). 

A largada será realizada 
em São Paulo nesta sexta-fe-
ira (30/10), e a chegada em 
Maranhão está marcada para 
7 de novembro. São aprox-

imadamente 5 mil quilô-
metros de percurso, que in-
clui passagem pelos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Tocantins e Maranhão, 
e o Distrito Federal. 

O evento será realizado 
sem presença de público, 
mas, em Goiânia, uma ação 
montada no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer (CCON) aju-
da a criar o clima do Sertões. 
Uma caminhonete, do tipo 
das que participam da com-
petição, está exposta na Espl-
anada Juscelino Kubitscheck 
do CCON, para chamar a 
atenção para a corrida. Além 
de visitar o espaço, os interes-
sados também poderão tirar 

fotografias no local. 
O presidente da Goiás 

Turismo, Fabrício Amaral, 
comemora a dimensão social 
da prova. “O Sertões não é 
um evento que vem e passa 
por aqui todo ano levantando 
poeira. É um evento que veio 
e ficou em Goiás. Ficou por 
tudo o que ele representa e 
pela relação que tem com o 
Estado, com o interior do Bra-
sil, de divulgar as belezas de 
um Brasil desconhecido para 
o país inteiro”, aponta. 

O titular da Goiás Turis-
mo ainda destaca que outra 
marca do evento são as ações 
sociais que o Sertões traz e 
desenvolve junto com o Esta-

do, como na área da saúde, 
com o atendimento às pes-
soas mais necessitadas, nos 
lugares mais remotos. “O 
rally não trabalha só a par-
te esportiva, competitiva, 
trabalha a superação, o lado 
social, e trabalha a área do 
turismo, de explorar o Bra-
sil”, acrescenta. 

Atendimento
Na edição 2020, o Sertões 

vai deixar a marca da solida-
riedade por onde passar. Na 
área da saúde, em parceria 
com o SAS Brasil, serão insta-
ladas unidades de telemedici-
na que, com uso de tecnolo-
gia, permitirão atendimento 

médico gratuito de qualidade 
nas áreas carentes do País.

O SAS Brasil desenvolveu 
cabines de atendimento 
munidas de equipamentos 
médicos, que serão instala-
das em municípios próximos 
às bolhas do rally. Após a 
passagem do Sertões, as 
unidades de telemedicina fi-
cam nessas localidades para 
que a população se benefi-
cie por um ano do atendi-
mento médico gratuito.

Em Goiás serão instala-
das duas unidades em luga-
res remotos e carentes do 
Norte do Estado, com capa-
cidade de 500 teleconsultas 
por mês cada uma. Elas vão 
oferecer 14 especialidades, 
como ginecologia, derma-
tologia e oftalmologia, além 
de psicologia e nutrição. 

O SAS Brasil não viaja 
com as equipes fisicamente 
neste ano. Profissionais de 
enfermagem darão suporte, 
com aferição de sinais vitais 
dos pacientes e garantia de 
conexão para que o atendi-
mento remoto pelos profis-
sionais de saúde aconteça 
sem problemas.

Já o legado econômico da 
ação coordenada pelo Sebrae 
no Sertões 2020 tem o obje-
tivo de investir localmente. A 
campanha “Compre do Pequ-
eno”, adquire cestas básicas 
dos produtores locais e mini-
mercados, assim, o recurso 
externo será injetado direta-
mente nas pequenas econo-
mias. Os alimentos serão dist-
ribuídos a famílias em estado 
de vulnerabilidade.

Hoje (30), no último 
dia da 20ª Conferência 
Internacional DATAGRO 
sobre Açúcar e Etanol, re-
alizada online, aconteceu 
o Painel Agenda Setori-
al, moderado por Plinio 
Nastari, Presidente da 
DATAGRO. André Rocha, 
Presidente do Fórum Na-
cional Sucroenergético, 
Presidente-Executivo do 
SIFAEG e Vice-Presidente 
da FIEG participou como 
um dos expositores. O 
foco das discussões foi o 
efeito da pandemia do 
novo coronavírus na ca-
deia produtiva de açúcar, 
etanol e bioeletricidade ao 
longo da safra 2020/21.

Uma realidade marca-
da pelo aumento da pro-
dução de açúcar, como 
uma saída para reduzir 
os impactos da crise e 
diminuir os efeitos da re-
dução da demanda por 
combustíveis. Está sendo 
também uma safra com o 
primeiro ano de operaci-
onalização do RenovaBio, 
que remunera os produt-
ores de biocombustível 
por meio da emissão e dos 
créditos de carbono CBIOs.

André Rocha discorreu 
sobre reforma tributária, 
frisando a expectativa dos 
setores produtivos de que 
ela traga redução da carga 
de impostos e não o au-
mento, como prevê as pro-
postas em apreciação. O 
executivo disse ainda que 
o Brasil precisa viabilizar 
um novo pacto federativo, 
que reorganize a distri-
buição dos recursos públi-
cos para acabar com desi-
gualdades. “O ideal que é 
que antes de uma reforma 
tributária seja feita uma 
reforma administrativa 
que viabilize a redução de 
gastos da máquina estatal. 

A Secretaria da Econo-
mia de Goiás, por intermé-
dio da Superintendência de 
Informações Fiscais (SIF), 
informa aos contribuintes e 
demais usuários, que os ser-
viços de emissão de notas 
fiscais ficarão indisponíveis 
a partir das 21 horas deste 
sábado, 31/10, até as 14 
horas de domingo, 1º. A 
interrupção é para manu-
tenção nos sistemas auto-
rizadores de NF-e e NFC-e.

De acordo com a Coor-

denação de Documentários 
Fiscais, da SIF, a paralisação 
temporária do sistema se faz 

necessária para ampliar a 
capacidade autorizadora das 
NF-e e NFC-e, proporcionan-

do melhorias ao contribuinte 
que passa a contar com um 
serviço mais rápido, eficiente 
e com maior disponibilidade.

O coordenador, Antônio 
Godói, assinala que durante 
esse período o contribuinte 
poderá continuar emitindo 
a Nota Fiscal Eletrônica (NF-
e) normalmente, usando 
qualquer alternativa de con-
tingência disponível, em es-
pecial a SVC - Sefaz Virtual de 
Contingência, que continuará 
operando no período.

Para a Nota Fiscal do 
Consumidor (NFC-e) o contri-
buinte poderá emitir os do-
cumentos em contingência 
e efetuar a transmissão pos-
terior dos arquivos XML para 
a Secretaria da Economia, 
conforme explica a coorde-
nação de Documentários 
Fiscais da Pasta. “Com as al-
ternativas de contingência, 
o contribuinte pode seguir 
operando normalmente 
sem afetar sua atividade 
econômica”, observa Godói.
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Caminhonete em exposição na Esplanada JK, no Centro Cultura Oscar Niemeyer, onde os visitantes 
podem tirar fotos e sentir um pouco do clima do Sertões, que este ano ocorre sem a presença do público
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Governo realiza mapeamento do 
artesanato no Sudoeste do Estado

Parceria garantirá acesso a máquinas de cartão de crédito

A primeira-dama e coor-
denadora do Gabine-
te de Políticas Sociais 

(GPS), Gracinha Caiado, reali-
zou entre quarta e quinta-fei-
ra (28 e 29/10), em Mineiros 
e Chapadão do Céu, mais 
uma etapa do mapeamento 
do artesanato goiano para a 
criação do Sistema do Arte-
sanato de Goiás (SAG) e do 
Selo do Artesanato, uma cer-
tificação da qualidade do tra-
balho produzido em território 
goiano. A iniciativa, realizada 
junto à Secretaria da Retoma-
da, tem como objetivo recon-
hecer, valorizar e divulgar as 
potencialidades dos artistas 
goianos, garantindo qualifi-
cação e renda.  

“Isso é a mão estendida 
do Estado para a economia 
criativa, que foi tão esqueci-
da durante anos e que, por 
determinação do governador 
Ronaldo Caiado, será prio-
ridade. Queremos valorizar 
nossa cultura e preservar nos-
sas tradições”, afirmou. 

O levantamento é minu-
cioso e parte do princípio de 
ouvir os artistas e entender a 

realidade de cada região. Por 
isso, uma equipe técnica – 
entre eles a coordenadora do 
Programa do Artesanato da 
Secretaria da Retomada, Miri-
am Pires e o superintendente 
da Retomada, Trabalho, Em-
prego e Renda, Décio Coutin-
ho – visitou e conversou com 
artesãos locais. São nesses 

encontros que o Governo de 
Goiás ouve a demanda para 
elaborar políticas públicas 
voltadas ao setor, composto 
por cerca de 9 mil pessoas de 
todas as regiões do Estado.

No primeiro dia, a equipe 
técnica visitou Rosa Maria Sil-
veiro, de 67 anos, que trabal-
ha com malha e também cria 

diversos produtos a partir da 
fibra de buriti. Uma arte ma-
nual e demorada, que resulta 
uma riqueza de detalhes. Ela 
ficou animada com a criação 
do SAG e a perspectiva de 
ter seu artesanato valorizado 
e distribuído não só em Mi-
neiros, como por todo Estado 
e pelo Brasil. “Com o sistema 

e a cooperativa, nosso trabal-
ho terá mais saída e isso vai 
ajudar muito”, projetou ela.  

Já Elpídio Alves, de 78 
anos, trabalha junto ao filho 
no reaproveitamento de ma-
deira, que se transforma em 
utensílios e móveis, como 
gamela, pilão, tábua, colher 
de pau, monjolo, cama, mesa 
e cadeira. Uma atuação tra-
dicional na família, vinda da 
Bahia, e que já está na ter-
ceira geração. “Com a pan-
demia, nossas vendas caíram 
cerca de 20 a 30%. Preci-
samos desse apoio. [Com a 
ação do governo], temos a 
expectativa de vender mais 
produtos. Quero até comprar 
uma nova máquina para fazer 
as peças com mais rapidez”, 
afirmou o artesão. 

Ao chegar em Mineiros, 
Gracinha Caiado prestigiou 
uma exposição de artesana-
to instalada no Colégio José 
Alves de Assis. Depois de 
conhecer o que é produzido 
na região, como bonecas de 
pano, chaveiros, quadros, es-
culturas de madeira, tapetes 
e bolsas, a primeira-dama 

assegurou que o objetivo do 
governador Ronaldo Caiado é 
dar voz aos artesãos, potenci-
alizar as vendas e melhorar a 
renda daqueles que vivem da 
própria arte. “Por trás desse 
trabalho, tem pessoas que 
precisam da renda. E o que 
estamos fazendo é exata-
mente capacitar para que 
eles possam produzir mel-
hor”, salientou.

No local, foi anunciada 
uma parceria entre o Go-
verno de Goiás e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae), que ajudará nessa ca-
pacitação dos artistas locais. 
Os artesãos com registro ou 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) terão acesso 
gratuito à consultoria via Se-
braeTec para construção da 
própria marca, como iden-
tidade visual, embalagens, 
site e artes para as mídias 
sociais. “Vamos profissiona-
lizar os negócios de artesa-
nato como forma de acessar 
novos mercados”, destacou 
a analista do Sebrae Goiás, 
Heloene Vicente Leal. 

Já em Chapadão do Céu, 
na quinta-feira (29/10), a co-
mitiva deu continuidade às 
visitas aos artesãos. Na oca-
sião, o secretário da Retoma-
da, César Moura, anunciou 
parceria com a GoiásFomen-
to para impulsionar os negó-
cios locais. Além de micro-
crédito social voltado para o 
setor, a iniciativa vai garantir 
a distribuição de máquinas de 

cartão de crédito, entre quem 
tiver a carteirinha ou o selo 
do artesanato. Isso porque 
uma das demandas verifica-
das pelo mapeamento indica 
que a ausência dessa tecnolo-
gia provoca perda de vendas. 
“Vamos fazer o fomento fi-
nanceiro e intelectual. Esse é 
um apoio para o artesão real-
mente gerar emprego e ren-
da”, asseverou o secretário. 

A novidade foi celebra-
da pela primeira-dama, que 
cumpriu agenda também 
acompanhada da secretária 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, An-
dréa Vulcanis. “O que falta a 
essas pessoas é a oportuni-
dade de levar o seu produto 
além fronteiras, e é isso que 
nós estamos fazendo”, reafir-
mou. Gracinha disse, ainda, 

que os artesãos precisam es-
tar preparados para atender 
os clientes, a maioria deles 
turistas. Em um dos com-
promissos no município, ela 
esteve em uma exposição 
no Núcleo de Voluntários de 
Combate ao Câncer, onde 
conheceu produtores de bo-
necas de pano, esculturas 
em madeira, produtos para 
cozinha e também bijuterias. 

Mais cedo, a equipe do 
governo estadual foi até a 
casa de Neusa Alves de Je-
sus, de 74 anos, e de seu 
esposo, Pedro Rodrigues 
de Jesus, de 79. Os dois 
são casados há 56 anos. Ela 
aprendeu, ainda adolescen-
te, a fazer tear e desenvolve 
diversos produtos, como 
cachecol e tapetes. Parte do 
trabalho envolve descaroçar 

o algodão e, com outros 
dois instrumentos, fazer os 
fios para criar os produtos 
artesanais. O casal pediu um 
olhar especial para a criação 
de um ambiente que pu-
desse preservar a tradição. 
“Seria importante voltar a 
casa do artesanato. Um es-
paço com estrutura e que 
possamos ensinar outras 
pessoas”, explicou Neusa. 
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Acompanhada dos secretários César Moura (Retomada) e Andrea Vulcanis (Meio Ambiente), 
primeira-dama cumpriu extensa agenda em Mineiros e Chapadão do Céu. Comitiva visitou 
artistas locais, apresentou o Sistema do Artesanato de Goiás (SAG) e entregou benefícios
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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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Eleições 2020:  candidatos agora 
só podem ser presos em flagrante
A partir deste sábado 

(31), nenhum candi-
dato às eleições 2020 

pode ser preso ou detido, a 
não ser em casos de flagrante.

Segundo o Código Eleitoral, a 
imunidade para os concorrentes 
começa a valer 15 dias antes da 
eleição. Já eleitores não poderão 
ser presos cinco dias antes das 
eleições, ou seja, a partir do 
dia 10, exceto em flagrante 
delito; em virtude de sentença 
criminal condenatória por cri-
me inafiançável; e por desres-
peito a salvo-conduto.

A regra para ambos os casos 
vale até 48 horas antes depois 
do término do primeiro turno.

Ainda pelo calendário eleito-
ral, hoje também é o último dia 
para a requisição de funcionári-
os e instalações destinadas aos 
serviços de transporte de elei-
tores no primeiro e eventual se-
gundo turnos de votação. 

Este ano por causa da pan-
demia do novo coronavírus 
uma emenda constitucional, 
aprovada pelo Congresso Na-
cional, adiou as eleições de 
outubro para 15 e 29 de no-
vembro, o primeiro e o segun-
do turno, respectivamente.
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Uma semana depois de 
Jair Bolsonaro ter dito 
que a Operação Lava 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divulgação

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

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

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

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
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$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------

PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
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
------------------------------- 
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Poder Judiciário do Estado de Goiás Comarca de Novo
Gama/GO Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e
1° Cível Conjunto 11HC, Rua 11, fundos c/ Rua 09, Qd 13, Seção
Bk 101-A, Núcleo Habitacional, Novo Gama/GO - CEP: 72.860-
211 EDITAL DE CITAÇÃO DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20(VINTE)
DIAS Protocolo n° : 0038979-30.2011.8.09.0160 Natureza: Ação
Rescisória Promovente: ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A
Promovido: MARCELINA DO ROSARIO GOMES DA SILVA CPF:
715.822.741-34 Endereço:  LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
Valor da causa: 8.658,47 Juiz(a) de Direito:  Cristian Battaglia
de Medeiros O(a) Excelentissímo(a) Sehor(a) Juiz(a) de Direito,
Cristian Battaglia de Medeiros da Vara de Família, Sucessões,
Infância e Juventude e 1° Cível da Comarca de Novo Gama/GO,
na forma da lei...FAZ SABER que por este meio CITA e INTIMA
a(s) parte(s) promovida(s) acima qualificada(s), que ora se
encontra em lugar incerto e não sabido, para todos os termos,
até o final da sentença, da ação acima em  epígrafe e, ainda que
tome(m) conhecimento e dê(em) integral cumprimento  a
determinação judicial  exarada nos autos caracterizados, o
seguinte teor: DECISÃO/DESPACHO: " ... DEFIRO o pedido de
citação via edital da parte requerida, com prazo de 20 (vinte) dias,
com a advertência de que será nomeado curador especial em
caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do NCPC)." E para que
no futuro ninguém possa alegar inocência, expediu-se o
presente edital, que será publicado, tendo sido afixado uma
via deste no Placar do Fórum local, nos termos da lei.Novo
Gama/GO, 14 de outubro de 2020. Cristian Battaglia de
Medeiros Juiz(a) de Direito Assinado digitalmente 

Poder Judiciário do Estado de Goiás Comarca de Novo
Gama/GO Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude
e 1° Cível Conjunto 11HC, Rua 11, fundos c/ Rua 09, Qd 13,
Seção Bk 101-A, Núcleo Habitacional, Novo Gama/GO - CEP:
72.860-211 EDITAL DE CITAÇÃO DE INTIMAÇÃO PRAZO:
20(VINTE) DIAS Protocolo n° : 0427925-31.2013.8.09.0160
Natureza: AÇÃO RESCISÓRIA Promovente: ECONOMIA
DE CREDITO IMOBILIARIO S/A ECONOMISTA Promovido:
MARIA SALETTE BARCELLOS GRECO CPF: 635.599.007-00
Endereço:  LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO Valor da
causa: 46.067,24 Juiz(a) de Direito:  Cristian Battaglia de
Medeiros O(a) Excelentissímo(a) Sehor(a) Juiz(a) de Direito,
Cristian Battaglia de Medeiros da Vara de Família,
Sucessões, Infância e Juventude e 1° Cível da Comarca de
Novo Gama/GO, na forma da lei...FAZ SABER que por este
meio CITA e INTIMA a(s) parte(s) promovida(s) acima
qualificada(s), que ora se encontra em lugar incerto e não
sabido, para todos os termos, até o final da sentença, da
ação acima em epígrafe e, ainda que tome(m) conhecimento
e dê(em) integral cumprimento  a determinação judicial
exarada nos autos caracterizados, o seguinte teor:
DECISÃO/DESPACHO: "...CITE-SE a parte requerida,
via edital, com prazo de 20 (vinte) dias..." E para que no futuro
ninguém possa alegar inocência, expediu-se o presente
edital, que será publicado, tendo sido afixado uma via
deste no Placar do Fórum local, nos termos da lei. Novo
Gama/GO, 14 de outubro de 2020. Cristian Battaglia de
Medeiros Juiz(a) de Direito Assinado digitalmente
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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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sob nosso exame.
2.3) Teste de Recuperabilidade dos Ativos
Conforme Nota Explicativa n° 3.5 a Companhia não procedeu aos testes de recuperabili-
dade de seus Ativos não Financeiros, conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 
01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento 
nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução nº 
1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhe-
cimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como 
dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e 
do Resultado do Exercício sob nosso exame.
2.4) Adiantamento a Terceiros (Passivo não Circulante)
Conforme Nota Explicativa n° 3.12, a COMPAV registra na rubrica “Adiantamentos a Ter-
ceiros” os pagamentos efetuados pela Controladora COMURG, referente a parcelamen-
tos efetuados pelo liquidante junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 
2019 o saldo acumulado é de R$ 34.759.699,97 (Trinta e Quatro Milhões Setecentos e 
Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos). 
Nos testes realizados, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente de que os valores que compõem o saldo possuam expectativas para pagamento, 
conforme Nota Explicativa n° 3.2 – Receita Operacional.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à COMPAV – EM LIQUIDAÇÃO, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião com ressalva.
3) Ênfase
Mantendo nossa opinião inalterada, enfatizamos que as demonstrações contábeis sob 
nosso exame foram preparadas pressupondo-se a descontinuidade das atividades da 
Companhia. Por intermédio da Lei Complementar n°183 de 19 de dezembro de 2008, 
a deliberação do Poder Legislativo sobre a dissolução e a liquidação da Companhia. 
A COMURG providenciará a liquidação das suas subsidiárias, na forma da legislação 
especial em vigor, devendo a sua Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e 
nomear o liquidante e o Conselho Fiscal para o período de liquidação.
4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração da empresa por intermé-
dio da Lei Complementar n°183 de 19 de dezembro de 2008, publicou sobre a dissolu-
ção e a liquidação da Companhia.
Os responsáveis pela governança da COMPAV – EM LIQUIDAÇÃO são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações con-
tábeis.
5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso:
 -  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.
 -  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da COMPAV 
– EM LIQUIDAÇÃO.
 -  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 -  A administração da Companhia publicou, por intermédio da Lei Complementar n°183 
de 19 de dezembro de 2008, a dissolução e a liquidação da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
 -  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independên-
cia, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as res-
pectivas salvaguardas.
6) Outros Assuntos
6.1) Relatório da Administração
A administração da COMPAV – EM LIQUIDAÇÃO é responsável por essas informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando 
tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de 
forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário eco-
nômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Nes-
te sentido não temos nada a relatar, conforme IN n° 008/15 do TCM/GO, a Companhia 
está dispensada da apresentação.
6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apre-
sentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros 
auditores independentes, cujo relatório foi emitido em 07 de junho de 2019.
Goiânia/GO, 29 de junho de 2020

Parecer 001/2020
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg, controladora 
da Companhia de Pavimentação de Goiânia – COMPAV – em liquidação, em reunião 
realizada nesta data, em observância às legislações vigentes, analisou as demonstra-
ções financeiras e contábeis acompanhadas das notas explicativas relativo ao exercício 
de 2019.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Coor-
denação Contábil da Companhia e no relatório dos auditores independentes, Audimec 
Auditores Independentes, datado de 29 de Junho de 2020, com Parecer “Opinião com 
Ressalva”, fundamentada nos motivos nele descrito. Os membros deste Conselho suge-
rem que sejam observadas as recomendações contidas no mencionado relatório e opi-
nam favoravelmente ao encaminhamento e aprovação dos referidos documentos para a 
apreciação da Assembléia Geral a ser convocada oportunamente.

Goiânia, 30 de junho de 2020.
 Eliene Batista dos Santos  Ubaldina Guimarães Cardoso Trindade
 Membro Titular do Conselho Fiscal  Membro Titular do Conselho Fiscal

João Afonso Berquó Filho
Membro Titular do Conselho Fiscal

COMPAV
Companhia de Pavimentação de Goiânia

CNPJ-MF 02.756.435/0001-96
BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)
ATIVO  2019  2018
ATIVO CIRCULANTE  4.467.720,58  4.639.881,51
Disponivel  -  -
Creditos  4.467.720,58  4.639.881,51
Clientes  4.466.420,58  4.220.212,62
Impostos a Recuperar  -  59.402,97
Depósitos Judiciais  -  17.723,89
Estoques  1.300,00  342.542,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE  16.309.484,05  17.915.795,76
Realizável a Longo Prazo  2.926.817,88  4.884.975,93
Clientes  2.926.817,88  2.955.674,87
Emprestimos e Financiamentos  -  1.929.301,06
Investimentos  34.635,49  34.635,49
Participações em Empresas  34.635,49  34.635,49
Imobilizado  13.348.030,68  12.996.184,34
Bens Moveis  1.516.561,96  1.516.561,96
Bens Imoveis  13.845.529,13  13.845.529,13
(-) Depreciação Acumulada  (2.014.060,41)  (2.365.906,75)
Intangível  -  -
Softwares  13.119,04  13.119,04
Marcas e Patentes  80.448,89  80.448,89
(-) Amortização Acumulada  (93.567,93)  (93.567,93)
TOTAL DO ATIVO  20.777.204,63  22.555.677,27

PASSIVO  2019  2018
PASSIVO CIRCULANTE  314.395,50  2.585.736,90
Fornecedores  228.769,04  228.769,04
Obrigações Trabalhistas e Sociais  -  490.395,71
Obrigações Tributárias  85.626,46  376.271,32
Convenios  -  1.246.855,35
Outras Contas a Pagar  -  243.445,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  49.604.730,95  49.604.730,95
Empréstimos e Financiamentos  8.577.301,59  8.577.301,59
Obrigações Fiscais  6.267.729,39  6.267.729,39
Parcelamento Tributário  -  -
Adiantamentos de Terceiros  34.759.699,97  34.759.699,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (29.141.921,82)  (29.634.790,58)
Capital Social  41.104.000,00  41.104.000,00
Reservas de Lucros  816,03  816,03
Resultados Acumulados  (70.246.737,85)  (70.739.606,61)
TOTAL DO PASSIVO  20.777.204,63  22.555.677,27

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Apurado em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)

OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE  2019  2018
DESPESAS OPERACIONAIS  -  -
(-) Despesas Administrativas  -  -
(-) Despesas Tributarias  -  -
(-) Despesas/Receitas Financeiras  -  -
RESULTADO DO EXERCICIO  -  -
Resultado por Ações  -  -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Apurado em 31 de Dezembro de 2018 - (Em R$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  2019  2018
Resultado do Exercicio  -  -
Por Ajuste  -  -
Ajuste de Exercicios Anteriores  -  -
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS  -  -
Aumento / Redução de Contas a Receber  -  -
Aumento / Redução de Contas a Pagar e Provisões  -  -
Caixa Líquido de Atividades Operacionais  -  -
AUMENTO / REDUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  -  -
NO INICIO DO EXERCICIO  -  -
NO FINAL DO EXERCICIO  -  -
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  -  -

Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EM R$ 1,00)
FONTES DE ALTERAÇÃO CAPITAL RESERVAS RESULTADOS PATRIMÔNIO
 SOCIAL DE LUCROS ACUMULADOS LÍQUIDO
Saldos em 31 de dezembro de 2017  41.104.000,00  816,03  -  ( 29.634.790,58)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  41.104.000,00  816,03  -  ( 29.634.790,58)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  41.104.000,00  816,03  -  ( 29.141.921,82)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS
DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A COMPANHIA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – COMPAV CNPJ 
nº 02.756.435/0001-96 em liquidação, subsidiária integral da COMPANHIA DE URBA-
NIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG CNPJ nº 00.418.160/0001-55 com sede em Goiâ-
nia-Go., na Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora. Tem como objeto a prestação 
de serviços de Pavimentação urbana e limpeza de bueiros em forma de concessão e de 
realizar investimentos dos programas de equipamento urbano e de infraestrutura, estu-
dos e projetos vinculados aos referidos programas e bem assim aplicar seus próprios 
recursos nas mesmas finalidades ou em atividades relacionadas com o desenvolvimen-
to urbano da cidade de Goiânia.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a legislação Comercial, Fiscal, 
Tributária, as Leis 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09 e 13/303/16, abrangendo a legislação 
societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e as interpretações contábeis 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Va-
lores Mobiliários – CVM através de suas deliberações e normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. Os valores apresentados nas demonstrações financeiras são 
com base no custo histórico. A COMPAV é uma sociedade de economia mista de capital 
fechado, e de conformidade com a legislação vigente não foi elaborada a Demonstração 
do Valor Adicionado do Exercício. A Moeda funcional utilizada pela Cia é o Real (R$). 
A Administração da Cia afirma que todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
aquelas utilizadas em sua gestão.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras estão definidas abaixo e foram aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados.
3.1. EQUIVALENTES DE CAIXA:
A Companhia não efetuou nenhuma movimentação de Caixa e Bancos, sendo que os 
pagamentos de parcelamentos foram efetuados pela COMURG.
3.2. RECEITA OPERACIONAL
A Companhia está em fase operacional de Liquidação, portanto, não possui nenhuma 
receita própria.
3.3. ESTOQUES
Os Estoques registrados na contabilidade, em 31 de Dezembro de 2019, são de R$ 
1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Reais), que estão sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura desde a determinação de Liquidação em 2009, no qual foi 
realizada uma notificação extrajudicial para a mesma para verificação da utilização do 
Estoque e possível reembolso dos mesmos.
3.4. IMOBILIZADO
O Imobilizado compreende os bens móveis e imóveis da Companhia, que se encon-
tram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, não possui do-
cumentação hábil para efetivar as baixas e as transferências destes bens, no qual foi 
realizada notificação extrajudicial para a mesma, no intuito de verificação dos bens e 
discriminação dos mesmos, sob sua guarda e registrados na contabilidade da COMPAV. 
Esses ativos são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou construção menos 
a depreciação que foi realizada neste ano, sendo identificado que o sistema estava 
realizando tais depreciações erroneamente e as perdas por recuperabilidade, quando 
necessário, em 31 de dezembro de 2019, apresenta um saldo no valor nominal de R$ 
13.348.030,68 (Treze Milhões Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Trinta Reais e Sessenta 
e Oito Centavos).
3.5. AVALIAÇÃO DO VALOR DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS NÃO FINANCEIROS 
(IMPAIRMENT)
Imobilizado, Intangível e outros Ativos Não Circulantes com vida útil definida, são revis-
tos anualmente com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores 
não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indi-
carem que o valor contábil pode não ser recuperável. A Companhia não possui ativos 
com vida útil indefinida e não avaliou seus bens do Ativo Imobilizado e Intangível confor-
me estabelece a legislação vigente, portanto não há indicativo de perda por impairment.
3.6. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
Os Fornecedores e Contas a Pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como Passivo 
Circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data 
do balanço. Caso contrário, são apresentadas como Passivo Não Circulante e estão 
reconhecidas inicialmente ao valor justo, que em geral corresponde ao valor da fatura 
e subsequentemente ao custo amortizado. Em 31 de Dezembro de 2019, fornecedores 

apresenta um saldo a valor nominal de R$ 228.769,04 (Duzentos e Vinte e Oito Mil 
Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos).
3.7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os Empréstimos e Financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em segui-
da, são apresentados pelo custo amortizado. Os Empréstimos e Financiamentos estão 
classificados como Passivo Não Circulante, a não ser que a companhia tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação da Cia pelo prazo de até 12 meses após a data 
do balanço. Em 31 de Dezembro de 2019, apresenta um saldo a valor nominal de R$ 
8.577.301,59 (Oito Milhões Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Trezentos e Um Reais e 
Cinqüenta e Nove Centavos).
3.8. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
Existem registrados no balanço algumas Obrigações Trabalhistas e Fiscais a serem qui-
tadas, contraídas na época que estava ativa, dessas obrigações foram realizadas um le-
vantamento contábil (processo 83527030) e solicitado apreciação da Assessoria Jurídi-
ca quanto aos saldos existentes, no qual na Nota Jurídica nº 005/2020 - AJU entenderam 
que pelo período do registro até a data do encerramento do exercício 2019, não ocorre-
ram movimentações de tais obrigações, e por seus funcionários terem sidos absorvidos 
pela controladora COMURG quando entrou em liquidação em 2009, o saldo constante 
no balanço pela legislação vigente, encontram-se prescritos. Após manifesto jurídico foi 
apresentado ao Conselho de Administração juntamente com o Liquidante, sendo assim 
autorizadas as baixas que apresentavam um saldo no valor nominal das Obrigações Tra-
balhistas de R$ 490.395,71 (Quatrocentos e Noventa Mil Trezentos e Noventa e Cinco 
Reais e Setenta e Um Centavos) e de Obrigações Fiscais R$ 6.644.000,71 (Seis Milhões 
Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil e Setenta e Um Centavos), ficando após as devidas 
baixas com um saldo de R$ 85.626,46 (Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Seis 
Reais e Quarenta e Seis Centavos).
3.9. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os tributos a recuperar, correspondem o imposto de renda retido na fonte e INSS a recu-
perar, ICMS a recuperar e ISS a recuperar, a restituir pelo Governo Federal, Estadual e 
Municipal e estão registrados ao valor provável de recuperação, foram realizadas um le-
vantamento contábil (processo 83527030) e solicitado apreciação da Assessoria Jurídi-
ca quanto aos saldos a recuperar existentes, no qual na Nota Jurídica nº 005/2020 - AJU, 
entenderam que pelo período do registro até a presente data não ocorreu movimentação 
e não houve solicitação de recuperação desses tributos aos órgãos competentes duran-
te a liquidação, entendendo que o saldo constante no balanço pela legislação vigente, 
encontram-se prescritos. Após manifesto jurídico foi apresentado ao Conselho de Admi-
nistração juntamente com o Liquidante, sendo assim autorizadas as baixas desses tribu-
tos que apresentavam um saldo de R$ 59.402,97(Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e 
Dois Reais e Noventa e Sete Centavos).
3.10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Não houve provisão para imposto de renda e contribuição social em 31 de dezembro de 
2019, pois a companhia apurou prejuízo no exercício social findo.
3.11. DEMAIS ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para 
ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. Os demais passivos são registrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos financeiros.
3.12. ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
Os adiantamentos a Terceiros correspondem a pagamentos efetuados pela Controlado-
ra Comurg, que são parcelamentos efetuados pelo liquidante juntos a Receita Federal 
do Brasil, em 31 de dezembro de 2019 o saldo acumulado é de R$ 34.759.699,97 (Trinta 
e Quatro Milhões Setecentos e Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Nove 
Reais e Noventa e Sete Centavos).
3.13. ATIVOS FINANCEIROS / PASSIVOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não tinha Ativos Financeiros classificados 
nas categorias de valor justo por meio de resultado, mantidos até o vencimento e dispo-
níveis para venda e também não tinha passivos financeiros classificados como valor jus-
to por meio de resultado. Os Ativos Financeiros da Companhia incluídos na categoria de 
empréstimos e recebíveis compreendem equivalentes de caixa, Impostos a Recuperar; 
os saldos a receber de créditos demais contam a receberem de Clientes e os Passivos 
Financeiros compreendem saldos das Contas a Pagar, Fornecedores, Obrigações Tra-
balhistas, Obrigações Fiscais, empréstimos e financiamentos, Parcelamento Tributário, 
Prefeitura Municipal de Goiânia, Acordo Judiciais, Companhia de Urbanização de Goi-
ânia, que são ativos e passivos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Alguns desses Ativos e Passivos Fi-
nanceiros registrados na contabilidade, foram efetuadas baixas contábeis, devido a um 
levantamento contábil dos ativos e passivos registrados desde 2014 e sem movimen-
tações até a data do encerramento do exercício de 2019 (processo 83527030), foram 
solicitados apreciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria Jurídica e através da 
Nota Jurídica nº005/2020- AJU, no qual entenderam que tais registros constantes no ba-
lanço estavam prescritos conforme legislação vigente, sendo posteriormente apresenta-
dos ao Conselho de Administração da Comurg juntamente com o liquidante, autorizando 
assim as baixas identificadas como prescritas, conforme descritos:
Ativos e Passivos Financeiros 2019 2018
Clientes 4.466.420,58 7.175.887,49
Impostos a Recuperar 0,00 59.402,97
Depósitos Judiciais 0,00 17.723,89
Estoque 1.300,00 342.542,03
Empréstimos e Financiamentos 0,00 1.929.301,06
Fornecedores 228.769,04 228.769,04
Obrigações Trabalhistas e Sociais 0,00 490.395,71
Obrigações Tributárias 85.626,46 6.644.000,71
Convênios 0,00 1.246.855,35
Outras Contas a Pagar 0,00 243.445,48
Empréstimos e Financiamentos 8.577.301,59 8.577.301,59
Adiantamentos de terceiros 34.759.699,97 34.759.699,97
4. INVESTIMENTOS
A Companhia possui participação na Empresa ADE Conserv Cred. Eletrobrás, em 31 de 
Dezembro de 2019, o Investimento registrado na contabilidade é de R$ 34.635,49 (Trinta 
e Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos).
5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.1. CAPITAL SOCIAL E AS RESERVAS DE CAPITAL
O Capital Social da companhia integralizado de R$ 41.104.000,00 (Quarenta e Um Mi-
lhões e Cento e Quatro Mil Reais) é representado por 41.104.000 ações ordinárias, 
de R$ 1,00 (Um Real) cada. As reservas de Capital de Capital não foram alteradas 
apresentam um saldo em 31 de Dezembro de 2019 de R$ 816,03 (Oitocentos dezesseis 
reais e três centavos).
5.2. RESULTADOS ACUMULADOS E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Os Resultados Acumulados apresentam o valor R$ -70.246.737,85 (Setenta Milhões 
Duzentos e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Cen-
tavos) em 31 de dezembro de 2019, que correspondem ao saldo da conta de prejuízos 
acumulado do Patrimônio Liquido.

Goiânia-Go, 31 de dezembro de 2019.
Ilton Belchior Cruvinel

Keila Rodrigues Queiroz Lima
Liquidante

Coordenação de Controle Contábil

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2019

Aos
Acionistas, Conselheiros, Liquidante e demais Administradores da
COMPANHIA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – COMPAV - EM LI-
QUIDAÇÃO
Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora - Goiânia-Go.
CNPJ: 02.756.435/0001-96
1) Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Pavimentação do Municí-
pio de Goiânia - COMPAV – EM LIQUIDAÇÃO que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelas informações trazidas no parágrafo “Base para Opinião 
com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
de Pavimentação do Município de Goiânia - COMPAV – EM LIQUIDAÇÃO em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2) Base para Opinião com Ressalva
2.1) Créditos a Receber (Curto e Longo Prazo)
A Companhia não adota nenhum critério para reconhecer as perdas de créditos venci-
dos. Nos testes realizados, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente de que os valores individuais que compõem o saldo possuam estimadas e/ou 
expectativas para recebimento.
Destacamos a necessidade que seja efetuada a Provisão para Perdas Estimadas dos 
Créditos a Receber no Curto e Longo Prazo. A mensuração do ajuste para perdas deve 
basear-se em estudos especializados que delineiem e qualifiquem os créditos, de modo 
a não superestimar e nem subavaliar o patrimônio real da Companhia. Como consequ-
ência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da correta aplicação deste 
estudo para perdas e seus reflexos sobre o Ativo, Patrimônio Líquido e Resultado do 
Exercício sob nosso exame.
2.2) Imobilizado
Com relação ao Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis da Companhia, 
verificamos que os mesmos se encontram sob responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. A Companhia não possui documentação hábil para efetivar as baixas 
e as transferências destes bens.
A COMPAV notificou extrajudicialmente a Secretaria, no intuito de verificação e discri-
minação dos bens sob sua guarda, porém registrados na contabilidade da COMPAV, e 
até a presente data não obteve êxito. Consequentemente, ficamos impossibilitados de 
opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes, bem como dos consequentes efeitos 
sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício 

Goiânia - Go., 31 de Dezembro de 2019
 Ilton Belchior Cruvinel Keila Rodrigues Queiroz Lima
 Liquidante Coordenação de Controle Contábil



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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
------------------------------- 
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do Resultado do Exercício sob nosso exame.
2.4) Adiantamento a Terceiros (Passivo não Circulante)
Conforme Nota Explicativa n° 3.9, a COMOB registra na rubrica “Adiantamentos a Tercei-
ros” os pagamentos efetuados pela Controladora COMURG, referente a parcelamentos 
efetuados pelo liquidante junto a Receita Federal do Brasil. Em 31 de dezembro de 2019 
o saldo acumulado é de R$ 5.750.803,18 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta Mil 
Oitocentos e Três Reais e dezoito Centavos). Nos testes realizados, não foi possível 
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que os valores que compõem o 
saldo possuam expectativas para pagamento, conforme Nota Explicativa n° 3.2 – Re-
ceita Operacional.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à COMOB – EM LIQUIDAÇÃO, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião com ressalva.
3) Ênfase
Mantendo nossa opinião inalterada, enfatizamos que as demonstrações contábeis sob 
nosso exame foram preparadas pressupondo-se a descontinuidade das atividades da 
Companhia. Por intermédio da Lei Complementar n°183 de 19 de dezembro de 2008, a 
deliberação do Poder Legislativo sobre a dissolução e a liquidação da Companhia. A CO-
MURG providenciará a liquidação das suas subsidiárias, na forma da legislação especial 
em vigor, devendo a sua Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o 
liquidante e o Conselho Fiscal para o período de liquidação. 
4) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração da empresa por intermé-
dio da Lei Complementar n°183 de 19 de dezembro de 2008, publicou sobre a dissolução 
e a liquidação da Companhia.
Os responsáveis pela governança da COMOB – EM LIQUIDAÇÃO são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações con-
tábeis.
5) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso:
 - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.
 - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da COMOB 
– EM LIQUIDAÇÃO.
 - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 - A administração da Companhia publicou, por intermédio da Lei Complementar n°183 
de 19 de dezembro de 2008, a dissolução e a liquidação da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
 - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, 
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.
6) Outros Assuntos
6.1) Relatório da Administração
A administração da COMOB – EM LIQUIDAÇÃO é responsável por essas informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando 
tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de for-
ma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário eco-
nômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste 
sentido não temos nada a relatar, conforme IN n° 008/15 do TCM/GO, a Companhia está 
dispensada da apresentação.
6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apre-
sentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros 
auditores independentes, cujo relatório foi emitido em 07 de junho de 2019.
Goiânia/GO, 29 de junho de 2020

Parecer 001/2020
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Companhia de Urbanização de Goiânia – Comurg, controladora 
da Companhia de Pavimentação de Goiânia – COMPAV – em liquidação, em reunião 
realizada nesta data, em observância às legislações vigentes, analisou as demonstra-
ções financeiras e contábeis acompanhadas das notas explicativas relativo ao exercício 
de 2019.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pela Coor-
denação Contábil da Companhia e no relatório dos auditores independentes, Audimec 
Auditores Independentes, datado de 29 de Junho de 2020, com Parecer “Opinião com 
Ressalva”, fundamentada nos motivos nele descrito. Os membros deste Conselho suge-
rem que sejam observadas as recomendações contidas no mencionado relatório e opi-
nam favoravelmente ao encaminhamento e aprovação dos referidos documentos para a 
apreciação da Assembléia Geral a ser convocada oportunamente.

Goiânia, 30 de junho de 2020.
 Eliene Batista dos Santos  Ubaldina Guimarães Cardoso Trindade
 Membro Titular do Conselho Fiscal  Membro Titular do Conselho Fiscal

João Afonso Berquó Filho
Membro Titular do Conselho Fiscal

COMOB
Companhia de Obras e Habitação do Município de Goiânia

CNPJ Nº 02.756.203/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)
ATIVO  2019  2018
ATIVO CIRCULANTE  -  523.214,40
Créditos  -  523.214,40
Clientes  -  523.172,66
Adiantamentos à Terceiros  -  41,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.189.665,21  6.115.484,68
Realizável a Longo Prazo  4.871.331,19  5.648.197,35
Clientes  4.871.331,19  5.435.321,76
Emprestimos e Financiamentos  -  212.875,59
Imobilizado  276.953,76  425.907,07
Bens Moveis  715.763,66  715.763,66
Bens Imóveis  283.602,38  283.602,38
(-)Depreciação Acumulada  (722.412,28)  (573.458,97)
Intangível  41.380,26  41.380,26
Softwares  42.912,00  42.912,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais  49.697,54  49.697,54
(-)Amortização Acumulada  (51.229,28)  (51.229,28)

TOTAL DO ATIVO  5.189.665,21  6.638.699,08
PASSIVO  2019  2018
PASSIVO CIRCULANTE  225.998,03  321.152,20
Fornecedores  225.998,03  225.998,03
Obrigações Trabalhistas e Sociais  -  34.284,40
Obrigações Fiscais  -  54.354,51
Depositos Judiciais  -  6.515,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  8.013.404,24  8.013.404,24
Fornecedores  119.998,45  119.998,45
Obrigaçõe Fiscais  2.142.602,61  2.202.674,91
Adiantamento de Terceiros  5.750.803,18  5.690.730,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (3.049.737,06)  (1.695.857,36)
Capital Social  42.468.450,58  42.468.450,58
Resultado Acumulados  (45.518.187,64)  (44.164.307,94)
TOTAL DO PASSIVO  5.189.665,21  6.638.699,08

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Apurado em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)

OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE  2019  2018
DESPESAS OPERACIONAIS  -  -
(-) Despesas Administrativas -  -
(-) Despesas Tributárias  -  -
(-) Despesas/Receitas Financeiras  -  -
RESULTADO DO EXERCICIO  -  -
Resultado por Ações  0,0000  0,0000

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Apurado em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  2019  2018
Resultado do Exercicio  -  -
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS  -  -
Aumento / Redução de Contas a Pagar e Provisões  -  -
Caixa Líquido de Atividades Operacionais  -  -
AUMENTO / REDUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  -  -
NO INICIO DO EXERCICIO  -  -
NO FINAL DO EXERCICIO  -  -
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  -  -

Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Levantadas em 31 de Dezembro de 2019 - (Em R$)

FONTES DE ALTERAÇÃO CAPITAL RESULTADOS PATRIMÔNIO
 SOCIAL ACUMULADO LÍQUIDO
Saldos em 31 de dezembro de 2017  42.468.450,58  (44.164.307,94)  (1.695.857,36)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  42.468.450,58  (44.164.307,94)  (1.695.857,36)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  42.468.450,58  (45.518.187,64)  (3.049.737,06)

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2019
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A COMPANHIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA– COMOB, 
CNPJ nº02.756.203/0001-38, em liquidação, subsidiária integral da COMPANHIA DE 
URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG CNPJ nº00.418.160/0001-55, com sede em 
Goiânia-Go. na Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora. Tem como objeto a execu-
ção de Obras Públicas e serviços de interesse social relacionadas com o desenvolvimen-
to urbano da cidade de Goiânia.
2. ELABORAÇÃOEAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a legislação comercial, fiscal, 
tributária, as Leis 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09 e 13.303/76, abrangendo a legislação 
societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações contábeis 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Va-
lores Mobiliários – CVM através de suas deliberações e normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. Os valores apresentados nas demonstrações financeiras são 
com base no custo histórico. A COMOB é uma sociedade de economia mista de capital 
fechado, e de conformidade com a legislação vigente não foi elaborada a Demonstração 
do Valor Adicionado do Exercício. A Moeda funcional utilizada pela Cia é o Real (R$).
A Administração da Cia afirma que todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
aquelas utilizadas em sua gestão.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em 
todos os exercícios apresentados.
3.1. EQUIVALENTES DE CAIXA
A Companhia não efetuou nenhuma movimentação de caixa e Bancos, os pagamentos 
de parcelamentos foram efetuados pela COMURG.
3.2. RECEITA OPERACIONAL
A Companhia está em fase operacional de Liquidação, portanto, não possui nenhuma 
receita própria.
3.3. IMOBILIZADO
O Imobilizado compreende os bens móveis e imóveis da Companhia, que se encontram 
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, não possui documenta-
ção hábil para efetivar as baixas e as transferências destes bens, no qual foi realizado 
notificação extrajudicial para a mesma, no intuito de verificação dos bens e discriminação 
dos mesmos, sob sua guarda e registrados na contabilidade da COMOB. Esses ativos 
são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou construção menos a depreciação 
que foi realizada neste ano, sendo identificado que o sistema estava realizando tais 
depreciações erroneamente e as perdas por recuperabilidade, quando necessário, em 
31 de dezembro de 2019, apresenta um saldo no valor nominal de R$ 276.953,76 (Du-
zentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis 
Centavos).
Os ativos intangíveis estão demonstrados ao custo de aquisição, em de 31 dezembro 
2019, apresenta um saldo de R$ 41.380,26 (Quarenta e Um Mil Trezentos e Oitenta Re-
ais e Vinte e Seis Centavos). A amortização do ativo intangível reflete o período em que 
se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Com-
panhia, podendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo. As licenças de 
uso de software são capitalizadas com base nos custos de aquisição e demais custos de 
implementação. As amortizações são registradas de acordo com a vida útil e as despe-
sas associadas à sua manutenção são reconhecidas como despesas quando incorridas.
3.4. AVALIAÇÃO DO VALOR DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS NÃO FINANCEIROS 
(IMPAIRMENT)
Imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes com vida útil definida são revistos 
anualmente com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não 
recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. A Companhia não possui ativos com 
vida útil indefinida, e não avaliou seus bens do Ativo Imobilizado e Intangível conforme 
estabelece a legislação vigente, portanto não há indicativo de perda por impairment.
3.5. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
As contas a pagar e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data 
do balanço. Caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante e estão re-
conhecidas inicialmente ao valor justo, que em geral corresponde ao valor da fatura e 
subseqüentemente ao custo amortizado. Em 31 de Dezembro de 2019, apresenta um 

saldo a valor nominal de R$ 225.908,03 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e 
Oito Reais e Três Centavos) no Passivo Circulante e no Passivo Não Circulante R$ 
119.998.45 (Cento e Dezenove Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e 
Cinco Centavos).
3.6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, 
são apresentados pelo custo amortizado. Os empréstimos e financiamentos estão clas-
sificado como ativo não circulante, a não ser que a companhia tenha um direito incondi-
cional de diferir a liquidação da Cia pelo prazo de até 12 meses após a data do balanço. 
foram realizadas um levantamento contábil (processo 83538112) e solicitado aprecia-
ção da Assessoria Jurídica quanto aos saldos existentes, no qual na Nota Jurídica nº 
005/2020 - AJU, entenderam que pelo período do registro até a presente data não ocor-
reu movimentação durante a liquidação, entendendo que o saldo constante no balanço 
pela legislação vigente, encontram-se prescritos. Após manifesto jurídico foi apresentado 
ao Conselho de Administração juntamente com o Liquidante, sendo assim autorizadas 
as baixas desse saldo que apresentava o valor nominal de R$ 212.875,59 (Duzentos e 
Doze Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
3.7. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
Existem registrados no balanço algumas Obrigações Trabalhistas e Fiscais a serem 
quitadas, contraídas na época que estava ativa, dessas obrigações foram realizadas 
um levantamento contábil (processso 83538112) e solicitado apreciação da Assessoria 
Jurídica quanto aos saldos existentes, no qual na Nota Jurídica nº 005/2020 - AJU, en-
tenderam que pelo período do registro até a data do encerramento do exercício 2019, 
não ocorreram movimentações de tais obrigações, e por seus funcionários terem sidos 
absorvidos pela controladora COMURG quando entraram em liquidação em 2009, o 
saldo constante no balanço pela legislação vigente, encontram-se prescritos. Após ma-
nifesto jurídico foi apresentado ao Conselho de Administração juntamente com o Liqui-
dante, sendo assim autorizadas as baixas que apresentavam um saldo no valor nominal 
das Obrigações Trabalhistas de R$ 34.284,40 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e 
Quatro Reais e Quarenta Centavos) e de Obrigações Fiscais R$ 54.354,51 (Cinquenta e 
Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos).
3.8. DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Os demais Ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para 
ajuste ao valor recuperável, quando aplicável. Os demais Passivos são registrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos financeiros. Também foram realizadas um levantamento contábil e solicitado 
apreciação da Assessoria Jurídica quanto aos saldos existentes, no qual na Nota Jurí-
dica nº 005/2020 - AJU, entenderam que pelo período do registro até a data do encer-
ramento do exercício 2019, não ocorreram movimentações de tais obrigações, e dessa 
forma, o saldo constante no balanço pela legislação vigente, encontram-se prescritos. 
Após manifesto jurídico foi apresentado ao Conselho de Administração juntamente com 
o Liquidante, sendo assim autorizadas as baixas que apresentavam um saldo com pres-
crição.
3.9. ADIANTAMENTO A TERCEIRO
Os adiantamentos a Terceiros correspondem a pagamentos efetuados pela Controladora 
Comurg, que são parcelamentos efetuados pelo liquidante juntos a Receita Federal do 
Brasil e Caixa Econômica Federal, em 31 de dezembro de 2019 o saldo acumulado é de 
R$ 5.750.803,18 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta Mil Oitocentos e Três Reais e 
Dezoito Centavos).
3.9. ATIVO FINANCEIROS E PASSIVO FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia não tinha Ativos e Passivos Financeiros 
classificados nas categorias de valor justo por meio de resultado, mantidos até o venci-
mento e disponíveis para venda e também não tinha passivos financeiros classificados 
como Valor justo por meio de resultado. Os Ativo e Passivos financeiros da Companhia 
incluídos na categoria de empréstimos e recebíveis compreendem os saldos de contas 
a receber de clientes, Adiantamentos à terceiros e os Passivos financeiros compreen-
dem saldos dos Fornecedores, das Obrigações Trabalhistas, das Obrigações Fiscais, 
de Depósitos Judiciais e Adiantamentos de Terceiros. Alguns desses Ativos e Passivos 
Financeiros registrados na contabilidade, foram efetuadas baixas contábeis, devido a 
um levantamento contábil (processo 83538112) dos ativos e passivos registrados desde 
2014 e sem movimentações até a data do encerramento do exercício de 2019, foi solici-
tado apreciação jurídica de tais levantamentos a Assessoria Jurídica e através da Nota 
Jurídica nº005/2020- AJU, no qual entenderam que tais registros constantes no balanço 
estavam prescritos conforme legislação vigente, sendo posteriormente apresentados ao 
Conselho de Administração da Comurg juntamente com o liquidante, autorizando assim 
as baixas identificadas como prescritas, conforme descritos:
Ativo e Passivo Financeiros  2019  2018
Clientes  4.871.331,19  5.958.494,42
Adiantamentos à Terceiros  0,00  41,74
Empréstimos e Financiamentos  0,00  212.875,59
Fornecedores  345.996,48  345.996,48
Obrigações Trabalhistas e Sociais  0,00  34.284,40
Obrigações Fiscais  2.142.602,61  2.257.029,42
epositos Judiciais  0,00  6.515,26
Adiantamento de Terceiros  5.750.803,18  5.690.730,88
4 PATRIMÔNIO LIQUIDO
4.1 CAPITAL AUTORIZADO
O Capital Social da companhia integralizado de R$ 42.468.450,58 (Quarenta Quatrocen-
tos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Centavos) é representado 
por 42.468.450 ações ordinárias, de R$ 1,00 (Um real) cada.
4.2.RESULTADO ACUMULADOS
O Resultado Acumulados em 31 dezembro de 2019 apresenta o valor de R$ R$ 
(45.518.187,64), que correspondem ao saldo da conta de Prejuízos Acumulado deste 
exercício.

Goiânia-Go, 31 de dezembro de 2019.
ILTON BELCHIOR CRUVINEL

LIQUIDANTE
KEILA RODRIGUES QUEIROZ LIMA

COORDENAÇÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2019
Aos
Acionistas, Conselheiros, Liquidante e demais Administradores da COMPANHIA DE 
OBRAS E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA– COMOB - EM LIQUIDAÇÃO 
Avenida Nazareno Roriz, 1.122, Vila Aurora - Goiânia-Go. CNPJ: 00.418.160/0001-55
1) Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Obras e Habitação do Mu-
nicípio de Goiânia - COMOB – EM LIQUIDAÇÃO que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais po-
líticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelas informações trazidas no parágrafo “Base para Opinião 
com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
de Obras e Habitação do Município de Goiânia - COMOB – EM LIQUIDAÇÃO em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2) Base para Opinião com Ressalva
2.1) Créditos a Receber (Curto e Longo Prazo)
A Companhia não adota nenhum critério para reconhecer as perdas de créditos venci-
dos. Nos testes realizados, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente de que os valores individuais que compõem o saldo possuam estimadas e/ou 
expectativas para recebimento.
Destacamos a necessidade que seja efetuada a Provisão para Perdas Estimadas dos 
Créditos a Receber no Curto e Longo Prazo. A mensuração do ajuste para perdas deve 
basear-se em estudos especializados que delineiem e qualifiquem os créditos, de modo 
a não superestimar e nem subavaliar o patrimônio real da Companhia. Como consequ-
ência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da correta aplicação deste 
estudo para perdas e seus reflexos sobre o Ativo, Patrimônio Líquido e Resultado do 
Exercício sob nosso exame.
2.2) Imobilizado
Com relação ao Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis da Companhia, 
verificamos que os mesmos se encontram sob responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. A Companhia não possui documentação hábil para efetivar as baixas 
e as transferências destes bens. A COMOB notificou extrajudicialmente a Secretaria, no 
intuito de verificação e discriminação dos bens sob sua guarda, porém registrados na 
contabilidade da COMOB, e até a presente data não obteve êxito. Consequentemente, 
ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes, bem como 
dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e 
do Resultado do Exercício sob nosso exame.
2.3) Teste de Recuperabilidade dos Ativos
Conforme Nota Explicativa n° 3.4 a Companhia não procedeu aos testes de recuperabi-
lidade de seus Ativos não Financeiros, conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC 
TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronuncia-
mento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução 
nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconheci-
mento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como 
dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e 

Goiânia-Go., 31 de Dezembro de 2019
 Ilton Belchior Cruvinel Keila Rodrigues Queiroz Lima
 Liquidante Coordenação de Controle Contábil

Imóveis
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Mau tempo e erro do piloto 
levaram à queda de avião 
com Gabriel Diniz, diz FAB

Padre Fabio de Melo  
defende união civil 
de casais gays

Condições meteológi-
cas adversas, atitude 
do piloto e indisciplina 

do voo levaram à queda da 
aeronave que transporta-
va o cantor Gabriel Diniz, 
de 28 anos, em maio de 
2019. As afirmações estão 
no relatório do Centro de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), da Força Aérea 
Brasileira (FAB), divulgado 
na quinta-feira, 29.

O relatório investigou as 
causas que levaram ao aci-
dente com a aeronave Piper 
Cherokee PT-KLO, modelo 
PA-28-180, ocorrido no dia 
27 de maio de 2019.

O documento aponta 
seis fatores para a queda do 
avião. Além da atitude do pi-

loto e das condições meteo-
rológicas adversas, foram 
listados: indisciplina de voo, 
julgamento de pilotagem, 
planejamento de voo e pro-
cesso decisório. Segundo 
o órgão, ”sob condições 
meteorológicas adversas, 
houve desprendimento de 
componentes da aeronave 
em voo, seguindo-se da 
queda da aeronave”.

A aeronave caiu no Po-
voado Porto do Mato, no 
município de Estância, em 
Sergipe. Gabriel Diniz, can-
tor da música ”Jenifer”, ia de 
Salvador para Maceió para 
encontrar a namorada, Ka-
roline Calheiros, e a família.

No acidente, morreram, 
além de Gabriel, Linaldo 
Xavier e Abraão Farias, am-

bos pilotos. No momento do 
acidente, apenas o primeiro 
estava exercendo a função, 
de acordo com a Cenipa.

O relatório aponta que 
o piloto não avaliou adequ-
adamente os parâmetros 
para a operação da ae-
ronave com a decisão do 
prosseguimento do voo 
em condições meteoroló-
gicas desfavoráveis. Com 
83h50m de experiência de 
voo, o piloto Linaldo Xavier 
estava somente qualificado 
para realizar o voo em rota 
em condições estritamen-
te visuais. A habilitação de 
Avião Monomotor Terrestre 
(MNTE) era válida.

”Não considerar os pro-
cedimentos previstos para 
se manter em condições de 

voo visuais concorreu para 
a exposição da aeronave a 
elevado risco de acidente”, 
diz um trecho da decisão.

Outro fator citado pelo 
Cenipa é a indisciplina 
do voo. ”Ao ingressar em 
área com instabilidade 
atmosférica e formações 
meteorológicas, o pilo-
to deixou de observar a 
ICA 100-12/2016 Regras 
do Ar, que estabelecia os 
mínimos de visibilidade 
e distância de nuvens em 
Condições Meteorológicas 
de Voo Visual (VMC).”

Assim, o relatório con-
cluiu que houve inade-
quação nos trabalhos de 
preparação realizados 
pelo piloto para aquele 
tipo de operação.

O padre Fabio de Melo, 
49, defendeu nesta qu-
inta-feira (29) o direito à 
união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. Em live com 
o empresário Marcus Mon-
tenegro, ele comentou a 
declaração do papa Francis-
co de que pessoas homos-
sexuais ”são filhas de Deus 
e têm direito a uma família”.

O sacerdote brasileiro 
lembrou que em 2013 foi 
execrado por ala mais con-
servadora da Igreja Católica 
por ter se posicionado de 
forma semelhante ao papa. 
”Nós precisamos saber dis-
tinguir o que é uma regra 
religiosa de uma regra civil. 
Porque somos religiosos 
nós não temos que impor às 
pessoas que não são as nos-
sas regras ou impedi-las de 
terem os seus direitos civis 
garantidos”, afirmou ele.

Fabio de Melo disse que 
sempre considerou uma in-
justiça os casais gays não te-
rem direito a uma união civil. 
”Não cabe a mim como padre 
ficar impondo ao outro uma 

regra que não me diz respei-
to. É uma questão de justiça.” 
Segundo ele, o que o papa 
Francisco disse não quer di-
zer que os sacerdotes terão 
que celebrar agora os casam-
entos gays agora dentro da 
igreja. ”O contexto que ele 
fala é uma instância jurídica 
civil. A gente sabe do gran-
de desastre que é quando 
misturamos a religião e o 
Estado, do quanto pode ser 
prejudicial”, acrescentou.

A declaração do papa em 
defesa dos direitos LGBT está 
presente no documentário 
”Francesco”, dirigido pelo ame-
ricano Evgeny Afineevsky, e 
lançado em Roma, no último 
dia 21. ”Pessoas homossexuais 
têm o direito de estar em uma 
família. Elas são filhas de Deus 
e têm direito a uma família. 
Ninguém deveria ser descarta-
do [dela] ou ser transformado 
em miserável por conta disso”, 
diz o pontífice no filme.

”O que temos de criar é 
uma lei de união civil. Assim, 
ficam legalmente protegidos. 
Posiciono-me por isso”, afirma.
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O brasileiro lembrou que em 2013 foi execrado por ala mais conservadora 
da Igreja Católica por ter se posicionado de forma semelhante ao papa
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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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