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Um dos dos mais tradicionais espaços da cena cultural de Goiânia, o Martim Cererê, tem sua história no documentário ‘’Martim Cererê - 30 
Anos de Cultura”. O filme, que tem como objeto o registro e resgate da memória de um dos mais importantes espaços da cultura do Estado

DIÁRIO DO ESTADO
“30 anos de cultura”: Documentário aborda  
Centro Cultural Martim Cererê em Goiânia

Bolsonaro impõe 
sigilo de cem anos 
sobre acesso dos 
filhos ao Planalto  p4 p3

Covid-19: enquanto mulheres vacinam 
mais, homens são os que mais morrem
Neste domingo, 1º de agosto, o Estado de Goiás alcançou o número de 4 
milhões 233 mil e 47 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas (3.051.855 
pela primeira dose e 1.181.192 com a segunda ou dose única).

p2

 O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou o Programa Retoma-
da Cultural, que contempla ações em apoio ao segmento, um dos mais 
afetados pela pandemia de covid-19. “Resgatamos toda esta classe que 
sofreu duramente”, disse durante pronunciamento, ao citar que os artistas 
“ficaram sem público e sem perspectiva de tê-lo”.

Caiado lança Retomada Cultural, 
programa com diversas medi-
das de apoio ao segmento  p3

p8
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A Prefeitura de Goiânia 
põe fim ao processo 
físico para formali-

zação no Cadastro de Ati-
vidades Econômicas (CAE) 
e investe na versão virtual 
deste procedimento que é 
obrigatório para empresas e 
pessoas físicas que exercem 
atividades econômicas na 
Capital. A nova ferramenta 
faz parte do Processo Eletrô-
nico Digital (PED), um pacote 
de medidas lançado na últi-
ma semana, com o propósito 
de modernizar e eficientizar 
a administração pública.

Além do CAE, primeira 
ação efetiva da Secretaria 
Municipal de Finanças (Sefin) 
nessa plataforma criada para 
ampliação dos serviços onli-
ne do município, ingressaram 
na lista de serviços digitais os 
processos de Defesa Prévia e 
Recurso à Jari, serviço presta-
do pela Secretaria Municipal 
de Mobilidade (SMM).

Com a virtualização do 
CAE, por meio do Portal do 
Contribuinte o cidadão pode-
rá solicitar a inclusão, aber-
tura, alteração, baixa, sus-
pensão, retorno e correção 
do Cadastro de Atividades 
Econômicas. Também será 
possível retificar dados pro-
venientes da Rede Nacional 
para Simplificação do Regis-
tro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (Redesim), 
requerer isenção de Taxa de 
Funcionamento, modificação 
no Regime de Recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), 
além de requisitar informa-
ções ou consultas cadastrais.

A expectativa é a de que, 
entre outras vantagens, a 
virtualização do CAE reduza 
pela metade o tempo médio 
de tramitação desse tipo de 
processo. Hoje, a conclusão 
do procedimento físico de-
manda cerca de 30 dias. 

“O Processo Fácil é mais 
um investimento público em 
sustentabilidade, por meio 
da redução do uso de papel, 
tinta e outros acessórios, e 
na modernização da máquina 
pública. Além de diminuir os 
custos com esse tipo de pro-

cedimento, vamos ter mais 
agilidade na tramitação, oti-
mizar o trabalho, melhorar a 
gestão gerencial da distribui-
ção de processos, aumentar 
a produtividade, facilitar a 
comunicação entre a prefeitu-
ra e o contribuinte, diminuir o 
risco de danos, extravio de do-
cumentos e processos, entre 
outras vantagens. Em suma, 
é um necessário investimen-
to em celeridade, eficiência, 
inovação e informatização da 
Prefeitura de Goiânia”, avalia 
o prefeito Rogério Cruz.  

A título de exemplo, só 
no ano de 2020 a Prefeitura 
de Goiânia gastou 826.470 
folhas de papel em proces-

sos de abertura, alteração e 
baixa de cadastro de Pesso-
as Física e Jurídica, além de 
12.648 capas e 25.296 col-
chetes. A montagem desses 
processos, que envolve carim-
bar, numerar, perfurar e vin-
cular as páginas, demandou 
aproximadamente 903,42 ho-
ras, ou 38 dias, dos servidores 
da Secretaria de Finanças. Em 
termos comparativos, só nos 
seis primeiros meses deste 
ano já foram gastas 102.750 
folhas de papel A4; 3.425 
capas de processos e 6.850 
colchetes que demandaram 
399,58 horas ou 17 dias de 
trabalho com montagem 
dos processos físicos.

Disponível para o contri-
buinte já nesta sexta-feira, 
além de realizar as solici-
tações online relativas ao 
CAE, o Processo Eletrônico 
Digital permitirá o acom-
panhamento em tempo 
real de todo o andamento 
do processo, sanar even-
tuais pendências, anexar 
documentos diversos e, 
até mesmo, desistir do pro-
cesso a qualquer tempo. 
“É uma ferramenta neces-
sária, que dá ao cidadão 
garantia de acesso e trans-
parência, atendimento sim-
ples e rápido”, acrescenta o 
Secretário de Finanças de 
Goiânia, Geraldo Lourenço. 

Reprodução

O prefeito Rogério 
Cruz e o presidente da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil em Goiás (OAB-
-GO), Lúcio Flávio de Pai-
va, se reuniram na manhã 
desta sexta-feira (30) 
para discutir alternativas 
jurídicas à Taxa de Limpe-
za Pública.

Segundo informações 
da CBN, durante o en-
contro, Rogério Cruz afir-
mou que sempre foi con-
trário à cobrança e que 
reconhece a OAB como 
garantidora dos interes-
ses sociais e que por isto 
pediu solicitou a reunião. 
A Prefeitura de Goiânia 
argumenta que a criação 
da taxa, prevista em pro-
jeto de lei enviado por 
Rogério Cruz à Câmara de 
Goiânia recentemente, 
é obrigação estabelecida 
pelo novo marco legal do 
saneamento básico.

A comissão tributá-
ria da seção goiana da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-GO), en-
tretanto, argumenta que 
não há obrigatoriedade, 
uma vez que o serviço de 
coleta de lixo já é banca-
do pelos recursos do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

O grupo de trabalho 
criado pela Prefeitura de 
Goiânia para elaborar 
a fórmula de cálculo da 
Taxa de Limpeza Urbana 
(TLP) começam, na tarde 
desta sexta-feira (30), a 
realizar simulações dos 
possíveis parâmetros 
de cobrança levantados 
nesta primeira semana 
de discussões. Alguns 
resultados já devem ser 
apresentados ao prefeito 
Rogério Cruz na segunda-
-feira (02).

Prefeitura de Goiânia lança Cadastro 
de Atividades Econômicas virtual

Um dos dos mais tradi-
cionais espaços da cena cul-
tural de Goiânia, o Centro 
Cultural Martim Cererê, tem 
sua história contada no do-
cumentário ‘’Martim Cererê 
- 30 Anos de Cultura”, com 
direção de Pedro Fernan-
des. O filme, que tem como 
objeto o registro e resgate 
da memória de um dos mais 
importantes espaços da cul-
tura do Estado, foi realiza-
do com recursos do Fundo 
de Amparo à Cultura (FAC), 
aprovado no edital de 2018 
e filmado entre os meses de 

maio e junho deste ano. 
 O Centro Cultural Martim 

Cererê é o espaço da Secre-
taria de Estado de Educação, 
Cultura e Esporte (Seduce) 
onde a atividade artística nas 
áreas de música, dança, ví-
deo, cinema e teatro flui com 
força. Foi inaugurado em 
20 de outubro de 1988 e se 
transformou em um dos mais 
importantes espaços da arte 
de Goiás, sendo palco nessas 
três décadas de importantes 
eventos do cenário cultural 
do Estado e do Brasil. 

O diretor Pedro Fernan-

des, que também é locutor, 
produtor e apresentador, diz 
ter uma relação antiga com o 
espaço.  “Passei grande par-
te da minha vida no Martin, 
onde inúmeras vezes eu es-
tive ou fazendo  coberturas, 
entrevistas  ou apresenta-
do vários eventos, como o 
Bananada, Goiânia Noise, 
Rock Solidário e tantos ou-
tros. É um ambiente  que faz 
parte da minha história e é 
um dos espaços mais impor-
tantes da cultura goiana e 
do Brasil, afirma o diretor do 
filme que ainda conta com a 

produção de Alex Pereira e 
fotografia do cineasta Paulo 
Henrique Macedo

 O curta-metragem con-
ta com vários depoimentos 
de grandes nomes da cena 
cultural goiana que tiveram 
suas carreiras impactadas 
e fizeram parte da história 
do Centro Cultural. Nomes 
como Kleber Adorno, Sér-
gio Pato, Carlos Brandão, 
Tetê Caetano, Leo Bigode e 
Isabela Eva e Adriana Velo-
so figuram  entre as perso-
nalidades que narram capí-
tulos importantes das três 

décadas de Martin.
 Para Kleber Adorno, 

então secretário estadual 
de Cultura e um dos idea-
lizadores do espaço no fi-
nal dos anos 80, o Centro 
Cultural Martim Cererê foi 
resultado de um processo 
de ocupação, da inteligên-
cia e da sensibilidade da 
alma dos artistas goianos. 
“Fomos nós todos,  juntos, 
que criamos esse maravi-
lhoso espaço destinado a 
formação, a inteligência e 
a sensibilidade do povo da 
nossa terra”, afirma Kleber

Documentário aborda 30 anos do Martim Cererê em Goiânia
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O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, 
lançou o Progra-

ma Retomada Cultural, que 
contempla ações em apoio 
ao segmento, um dos mais 
afetados pela pandemia de 
covid-19. “Resgatamos toda 
esta classe que sofreu dura-
mente”, disse durante pro-
nunciamento, ao citar que os 
artistas “ficaram sem público 
e sem perspectiva de tê-lo”.

Entre as medidas, estão a 
efetivação do Plano Estadual 
de Cultura, abertura de posto 
de atendimento do Programa 
Mais Crédito, bem como os 
projetos Evento Cultural Se-
guro, Contrapartida Cultural/
FCO e Juventude Cultural. “Te-
nho orgulho em iniciar a reto-
mada”, destaca o governador.

Já está aberta consulta pú-
blica para elaboração do Pla-
no Estadual de Cultura no site 
da Secult Goiás (www.cultu-
ra.go.gov.br), etapa anterior 
ao envio para apreciação dos 
deputados estaduais. 

As medidas também 
contemplam implantação 
da Casa da Cultura Goiana, 
prevista para até o final de 
2022, restauro e requalifi-
cação de igrejas tombadas 
pelo Estado de Goiás, além 
de desconto na locação dos 
espaços culturais para artis-
tas goianos enquanto dura-
rem os efeitos da pandemia. 

Em breve, também serão 
lançados o Circuito Cultural 
em municípios do interior: 
os festivais de Artes de Po-
rangatu, de Música Canto 
por Todos os Cantos, além 
dos já tradicionais Canto da 
Primavera, Internacional de 
Cinema Ambiental 2021 e 
Fica Itinerante, que alcança-
rá 18 municípios. 

O governador assegurou 
recursos para todos os proje-
tos apresentados. “Só venho 
a um evento e lanço um pro-
grama no momento em que 
o dinheiro está depositado em 
caixa. Qualquer evento que o 
Governo fizer sob minha ges-
tão, as pessoas terão certeza 
absoluta que vão receber o di-
nheiro”, frisou. “Não se gover-
na com esperteza, mas com 
qualidade de gestão, transpa-
rência e eficiência”. 

Mais um projeto de in-
centivo é o Contrapartida 
Cultural – FCO, que prevê 
apoio a iniciativas culturais 
por empresas interessadas 
em obter acesso ao crédito 
facilitado do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO). Regio-
nalizar o segmento em Goiás 
também é uma das metas.

 O governador defendeu 
que o crédito chegue em to-
das as regiões para que possa 
“aflorar cada vez mais a cul-
tura”. Ele citou “aqueles que 
ficaram penalizados, durante 
todo esse tempo” e defendeu 
que “tenham perspectiva de 
voltar às suas atividades”. 

Um posto de atendimen-
to do Programa Mais Cré-
dito, gerido pela Secretaria 
de Estado da Retomada, foi 
montado na Vila Cultural 
Cora Coralina, no Centro de 
Goiânia para esclarecer dúvi-
das e apresentar opções de 
linhas de crédito aos profis-
sionais do setor artístico. 

Servidores da Secult Goiás 
foram treinados para atender 
agentes culturais que precisa-
rem de informações sobre re-
negociação de débitos junto 
à pasta. Os agentes culturais 

atendidos nesta sexta-feira 
agendaram a ida ao local, 
para evitar aglomerações. O 
serviço continuará funcio-
nando, por telefone. 

 Haverá ainda a Juventude 
Cultural, uma ação ligada à 
Secult Goiás, à Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) 
e à Universidade Federal de 
Goiás (UFG). A meta é levar 
arte para cerca de meio mi-
lhão de estudantes da rede 
estadual de ensino. 

A Secult Goiás também 
divulgou detalhes do projeto 
que engloba protocolos para 
reabertura dos espaços cul-
turais estaduais, que funcio-
narão como base para locais 
e eventos privados, confor-
me o avanço da vacinação.

O protocolo inclui com-
provante de vacinação e/ou 
teste negativo para Covid-19 

nas últimas 48 horas, tapete 
sanitizante, aferição de tem-
peratura, disponibilização 
de álcool gel, poltronas se-
paradas, uso obrigatório de 
máscara, respeito ao distan-
ciamento de 1,5 m entre os 
frequentadores de núcleos 
familiares diferentes e proi-
bição do consumo de alimen-
tos e bebidas no interior dos 
espaços durante eventos. 

 No último dia 17 de julho, o 
Governo de Goiás realizou, de 
forma híbrida, a 4ª Live Cultu-
ral Solidária, em parceria com 
o 2° Arraiá Goiânia. O evento, 
que funcionou como teste 
para os protocolos de bios-
segurança contra a Covid-19, 
reuniu, também no Teatro Goi-
ânia, 121 pessoas que já ha-
viam recebido, ao menos, uma 
dose de vacina ou que testa-
ram negativo para a doença. 

Quem participou pas-
sa por monitoramento, via 
formulário com perguntas 
sobre rotina e possíveis sin-
tomas, enviado semanal-
mente, aos presentes no 
evento. O monitoramento 
dura três semanas e, ao final, 
será gerado um relatório.  

Por meio de mensagem 
de vídeo exibida na soleni-
dade, agentes culturais res-
saltaram a importância do 
Programa Retomada Cultu-
ral. “Neste momento em que 
o setor cultural, em especial 
as artes que represento, en-
frenta seríssimas dificuldades 
tanto de ordem financeira 
como emocional, saúdo Caia-
do pela abertura dos espaços 
culturais, com todos cuidados 
de proteção, trazendo uma 
luz ao setor”, disse o presi-
dente da Associação Goiana 
de Artes Visuais (AGAV), Val-
dir Ferreira dos Santos. 

A solenidade contou 
com apresentação musical 
do cantor Fernando Manso, 
camerata da Orquestra Sin-
fônica Jovem de Goiás, com 
regência do maestro Eliel Fer-
reira, e participação da can-
tora Cristiane Cabral. Houve, 
ainda, a entrega simbólica 
de 18 instrumentos musicais 
para municípios goianos, pos-
sibilitada graças ao acordo de 
cooperação entre Secult Goi-
ás e a Fundação Nacional de 
Artes (Funarte).

Após a solenidade, o go-
vernador vistoriou a Vila Cul-
tural Cora Coralina, ao lado do 
Teatro Goiânia, onde conferiu 
a exposição do artista plástico 
Pitágoras Lopes Gonçalves, 
que disponibilizou 11 obras 
criadas entre 2020 e este ano, 
e ainda uma exibição do violi-
nista Lukas Santana.

O Governo de Goiás inves-
tiu mais de R$ 141 milhões 
no município de Anápolis nos 
últimos dois anos e meio. O 
balanço foi divulgado neste 
sábado (31/7), quando a ci-
dade comemora 114 anos. 
Conforme a gestão do Esta-
do, os recursos contemplam 
áreas de educação, saúde, 
habitação, infraestrutura e 
retomada da economia.

Nos meses de junho e ju-
lho deste ano, o governador 
Ronaldo Caiado inaugurou 
obras e entregou benefícios no 
município. Entre as ações está 
a sanção da lei que autoriza 
a transferência de 175 hec-
tares da Plataforma Logística 
Multimodal de Anápolis para 
a Companhia de Desenvolvi-

mento Econômico de Goiás 
(Codego). A nova área propi-
ciará a implantação de mais 
108 empreendimentos e a 
geração de, inicialmente, 5 mil 
empregos, no Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis (Daia).

No mesmo evento, reali-
zado em 27 de julho, foi assi-
nado termo de assentamento 
para expansão de quatro em-
presas no Daia, com inves-
timento privado de R$ 56,4 
milhões, além da autorização 
de uma agência da Empresa 
Brasileira de Correios e Telé-
grafos (Correios).

De acordo com o Gover-
no de Goiás, a unidade dos 
Correios terá uma estrutura 
de 1,1 mil metros quadrados 
de área construída, com es-

tacionamento de veículos e 
espaço para carga e descarga 
de encomendas. Com foco na 
pessoa jurídica, o objetivo é 
oferecer atendimento perso-
nalizado aos empresários e 
reduzir o custo dos clientes.

O governador Ronaldo 
Caiado, nascido em Anápo-
lis, falou sobre o constante 
desenvolvimento da cidade. 
“Não tenho dúvidas que Aná-
polis está se tornando uma 
das cidades mais modernas 
do Brasil. Podem ter certeza: 
o futuro de Anápolis é muito 
próspero”, afirma Caiado.

No dia 15 de julho, Caiado 
e o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas, 
assinaram o Memorando de 
Entendimento (MoU) para 

a implantação do Centro de 
Excelência em Tecnologia Fer-
roviária (CETF), em Anápolis. 
Projetada para ser o maior 
complexo tecnológico e de ino-
vação deste modal na América 
Latina, a estrutura deve rece-
ber investimentos superiores a 
R$ 60 bilhões, em 10 anos.

O CETF ficará no Centro 
de Convenções de Anápolis, 
local estratégico sob ponto 
de vista logístico, por estar às 
margens da BR-060, próximo 
ao Daia e à ferrovia Norte-Sul. 
A plataforma deve começar a 
operar até o final deste ano. 
“No mês do aniversário, a ci-
dade mostra sua capacidade 
de desenvolver o que existe 
de mais moderno. Estamos 
trazendo novas alternativas, 

novas tecnologias e os maio-
res empreendimentos, dando 
a dimensão que nossa queri-
da Anápolis merece”, afirmou 
o governador Ronaldo Caiado.

Ainda em julho, o gover-
nador entregou a revitaliza-
ção do Vapt Vupt situado no 
Anashopping, que contou com 
destinação de R$ 156.606,54 
para execução de melhorias 
estruturais, como troca de piso 
e pintura completa. Com 88 
funcionários, a unidade tem 
capacidade para efetuar cerca 
de 20 mil atendimentos men-
sais. “Temos que atender o 
cidadão. Estado tem que ter a 
mão estendida”, pontuou Caia-
do durante a inauguração.

Segundo o governo do 
Estado, além desses inves-

timentos, no final de junho, 
Caiado inaugurou o Centro de 
Pesquisas e Educação Cientí-
fica (Cepec) da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), que 
recebeu investimento de R$ 
2,5 milhões para atuação 
em diversas áreas de conhe-
cimento, com área total de 
1.944 metros quadrados.

Os recursos são oriundos 
do Tesouro Estadual e de con-
vênio celebrado com a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos 
(Finep), empresa pública vin-
culada ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. Na oportuni-
dade, também foi formalizada 
a compra da Fazenda-Escola 
da UEG de Ipameri, no valor 
de R$ 4,5 milhões.

Reprodução

Investimento do Governo de Goiás em Anápolis alcança marca de R$ 140 milhões

Caiado lança Retomada Cultural, programa 
com diversas medidas de apoio ao segmento
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Neste domingo, 1º 
de agosto, o Estado 
de Goiás alcançou 

o número de 4 milhões 233 
mil e 47 doses de vacina 
contra Covid-19 aplicadas 
(3.051.855 pela primeira 
dose e 1.181.192 com a se-
gunda ou dose única), deste 
número, 54% foram mulhe-
res imunizadas. Enquanto 
isso, o número de óbitos pelo 
vírus chegou ao número de 
20.804 que, ao contrário da 
vacinação, apresenta maior 
percentual masculino. 57% 
das mortes foram homens.

Outro dado importante 
mostra que mais da metade 
de todos os óbitos registra-
dos foram de pessoas que ti-
nha algum tipo de problema 
cardiovascular ou diabetes: 
11.077 mortes. Além disso, 
nas últimas 4 semanas, ape-
nas 2 municípios goianos 
não registraram alguma mor-
te: Guarani de Goiás e Sítio 
D’Abadia. Já em relação aos 
casos, nenhum município do 
Estado ficou sem registrar ca-
sos nas últimas 4 semanas.

Goiás também está com 
7 das 18 regiões, em estado 
de calamidade, 8 em situação 

crítica e apenas 3 em situação 
de alerta – a condição menos 
pior em relação á pandemia. 
Ou seja, nenhum região está 
totalmente livre da doença.

Vacinas
Levantamento  apurou 

que, referente à primei-
ra dose, foram aplicadas 
3.051.855 doses das vacinas 
contra a Covid-19 em todo o 
Estado. Em relação à segun-
da dose, foram vacinadas 
1.181.192 pessoas. Esses 
dados são preliminares e 
coletados no site Localiza 
SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na 
CIB, as Secretarias Munici-
pais de Saúde devem regis-
trar, de forma obrigatória, 
as informações sobre as 
vacinas administradas no 
módulo Covid-19 do Siste-
ma de Informação do Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o 
Estado de Goiás já recebeu 
5.470.480 doses de imuni-
zantes, sendo 1.825.980 da 
CoronaVac, 2.702.340 da 
AstraZeneca, 793.260 da 
Pfizer e 148.900 da Janssen. 

Divulgação

Covid-19: enquanto as mulheres são imunizadas 
vacinando mais, homens são os que mais morrem

O governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
determinou o sigilo de cem 
anos sobre informações dos 
crachás de acesso ao Palá-
cio do Planalto emitidos em 
nome dos filhos Carlos Bol-
sonaro (Republicanos-RJ) e 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

A existência dos cartões 
utilizados pelos filhos do 
presidente para ingressar na 
sede do governo foi informa-
da pela própria Presidência 
da República, em documen-

tos públicos enviados à CPI 
da Covid no último mês.

As informações foram re-
veladas pela revista Crusoé, 
que teve acesso aos docu-
mentos emitidos pela Secre-
taria-Geral da Presidência en-
caminhados por meio da LAI 
(Lei e Acesso à Informação).

Os termos citados pelo 
Planalto determinam que as 
informações pessoais relacio-
nadas à “intimidade, vida pri-
vada, honra e imagem” terão 
acesso restrito, independente 

da classificação de sigilo. O 
prazo máximo estabelecido 
foi de cem anos. Entre abril de 
2020 e junho de 2021 a Cru-
soé havia mostrado que o ve-
reador do Rio de Janeiro Car-
los Bolsonaro havia visitado o 
Palácio do Planalto 32 vezes.

Uma outra planilha que 
teria sido elaborada pela 
Casa Civil mostra que o aces-
so ao terceiro andar do Pla-
nalto e ao gabinete da Presi-
dência eram de livre acesso 
ao vereador do Rio.

O governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
determinou o sigilo de cem 
anos sobre informações dos 
crachás de acesso ao Palá-
cio do Planalto emitidos em 
nome dos filhos Carlos Bol-
sonaro (Republicanos-RJ) e 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

A existência dos cartões 
utilizados pelos filhos do 
presidente para ingressar na 
sede do governo foi informa-
da pela própria Presidência 
da República, em documen-

tos públicos enviados à CPI 
da Covid no último mês.

As informações foram re-
veladas pela revista Crusoé, 
que teve acesso aos docu-
mentos emitidos pela Secre-
taria-Geral da Presidência en-
caminhados por meio da LAI 
(Lei e Acesso à Informação).

Os termos citados pelo 
Planalto determinam que as 
informações pessoais rela-
cionadas à “intimidade, vida 
privada, honra e imagem” 
terão acesso restrito, inde-

pendente da classificação de 
sigilo. O prazo máximo esta-
belecido foi de cem anos.

Entre abril de 2020 e junho 
de 2021 a Crusoé havia mos-
trado que o vereador do Rio 
de Janeiro Carlos Bolsonaro 
havia visitado o Palácio do 
Planalto 32 vezes. Uma outra 
planilha que teria sido elabo-
rada pela Casa Civil mostra 
que o acesso ao terceiro an-
dar do Planalto e ao gabinete 
da Presidência eram de livre 
acesso ao vereador do Rio.

Bolsonaro impõe sigilo de cem anos sobre acesso dos filhos ao Planalto



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

FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
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

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
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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

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

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 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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2777Goiás, Tocantins e DF, 2 de Agosto de 2021



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
ívale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
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O colapso nas relações 
EUA-China se deve 
ao fato de algumas 

pessoas nos Estados Unidos 
tratarem a China como um 
”inimigo imaginário”, disse 
o vice-ministro das Relações 
Exteriores da China, Xie Feng, 
durante uma reunião com a 
vice-secretária de Estado dos 
EUA, Wendy Sherman, nesta 
segunda-feira (26), segundo 
declaração fornecida pelo 
Ministério das Relações Exte-
riores da China.

Sherman chegou à cida-
de de Tianjin neste domingo 
(25) para reuniões com Xie, 
e o conselheiro de Estado e 
ministro das Relações Exteri-
ores, Wang Yi, como parte do 
que seu gabinete descreveu 
como esforços contínuos dos 
EUA para manter intercâmbi-
os francos com autoridades 
chinesas para ”promover os 
interesses e valores dos EUA 
e de forma responsável ge-
renciar o relacionamento”.

A declaração do minis-
tério chinês, que vem antes 
do encontro de Sherman 
com Wang, acusou os EUA 
de quererem reacender um 
“senso de propósito nacio-
nal” orquestrando uma cam-

panha de “todo o governo e 
toda a sociedade” para de-
monizar e suprimir a China.

“Os EUA parecem exigir 
cooperação quando querem 
algo da China; desvinculan-
do, cortando suprimentos, 
bloqueando ou sancionando 
a China quando acredita que 

tem vantagem; e recorren-
do ao conflito e confronto a 
todo custo”, disse Xie, segun-
do o comunicado. 

Xie também foi citado 
como tendo dito que os EUA 
“não estavam em posição de 
pregar à China sobre demo-
cracia e direitos humanos”, 

apontando para o tratamen-
to histórico dos EUA aos na-
tivos americanos e à ação 
militar dos EUA.

As negociações aconte-
cem mais de três meses após 
o confronto entre os países 
do Alasca, em março, duran-
te o qual diplomatas de am-

bos os lados trocaram farpas 
publicamente.

Durante esta reunião, a 
primeira sob a administração 
do presidente dos EUA, Joe Bi-
den, diplomatas chineses acu-
saram a delegação dos EUA de 
ser “condescendente” em seu 
tom, enquanto uma autorida-

de norte-americana disse que 
os representantes de Pequim 
pareciam “ter a intenção de se 
apresentar”.

Nos meses que se seguiram 
ao Alasca, os dois países conti-
nuaram a entrar em conflito 
em uma série de frentes, com 
o governo dos Estados Unidos 
sendo altamente crítico em re-
lação às políticas da China em 
Hong Kong e Xinjiang. 

Na última sexta-feira (23), 
a China anunciou novas san-
ções contra sete funcionários 
dos EUA – incluindo o ex-se-
cretário de Comércio Wilbur 
Ross – e entidades, em res-
posta às sanções dos EUA 
contra vários funcionários 
do governo de Hong Kong, 
de acordo com o Ministério 
das Relações Exteriores da 
China. “Os Estados Unidos 
sempre pressionaram outros 
com suas pretensas qualida-
des de maneira condescen-
dente, pensando que são 
superiores aos outros”, disse 
Wang neste sábado. 

“Mas quero dizer aos EUA 
que nunca existe um país su-
perior aos outros, e não de-
veria haver um, e a China não 
aceitará nenhum país que se 
gabar de sua superioridade.”

Reprodução

China acusa Estados Unidos de criarem 
“inimigo imaginário” durante reuniões
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
ívale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
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Pocah lançou nesta sex-
ta-feira, 30, em seu canal 
do Youtube o videoclipe de 
“Muito Prazer”. Portanto, 
o vídeo foi censurado pela 
plataforma “Eu tô muito 
arrasada, muito triste por-
que o meu clipe de Muito 
Prazer acabou de ser cen-
surado.” disse ela.

“Pra quem não sabe 
quando um clipe é censura-
do ele alcança um número 
muito menor de pessoas, 
ele não é entregue a tantas 
pessoas. E assim a música 
se perde, perde a mensa-
gem principal que é a liber-
dade da mulher. É até uma 
ironia.” explicou ela.

A cantora continuou la-
mentando “É sem dúvidas 
o clipe mais caro da minha 
carreira. Um trabalho lindo 
que eu tô muito orgulhosa. 
Eu falo sobre prazer femini-
no na música e porque eu 
não posso falar disso? Em 
pleno 2021 uma não pode 
falar sobre seus prazeres. 
Assusta. E ver que não é 
com todo mundo que isso 
acontece. É bem seletivo.”

“Mais do que tristeza eu 
estou com revolta. Porque 
lá no Youtube tem muitos 
canais preconceituosos, 
racistas, propagando fake 
news. E não são censura-
dos!” completou.

Desde o  acidente de 
esqui em dezembro 
de 2013, que Micha-

el Schumacher tem estado 
longe do público e dos holo-
fotes. Contudo, no próximo 
mês a Netflix vai lançar um 
documentário sobre o astro 
da Fórmula 1. Tendo o  tes-
temunhos das pessoas mais 
próximas do piloto.

O documentário irá con-
tar a história de Schumacher, 
desde quando fazia corridas 
numa pista improvisada na 
Alemanha, até à conquista 
dos inúmeros títulos na Fór-
mula 1, onde foi consagrado 
como um dos mais importan-
tes atletas da modalidade.

A produção vai incluir tes-
temunhos de Sebastian Vet-
tel, Mika Häkkinen e Damon 
Hill, todos antigos campeões 
de Fórmula 1, bem como uma 
conversa com Bernie Ecclesto-
ne, o CEO da Formula One.

“Schumacher” foi feito em 
juntamente com a família, 
amigos e rivais de Michael. 
O documentario contará com 
depoimentos de sua mulher, 
Corinna, irmão e piloto de 

fórmula 1, Ralf, e também 
seus dois filhos, Gina e Mick, 
este último que se estreou 
este ano na Fórmula 1.

Será à primeira vez que 
todos falam abertamente so-
bre Schumacher, após o seu 
trágico acidente de 2013, 
quando chocou de cabeça 
contra uma rocha. Depois 
do acidente foi levado para 
o hospital, onde chegou a 
ser induzido em coma, para 
reduzir o inchaço no seu cé-
rebro. Desde então que o 

atleta está em reabilitação.
“O Michael Schumacher 

redefiniu a imagem profissio-
nal de um piloto de corridas 
e estabeleceu novos padrões. 
Ele encontrou a força para 
esta tarefa e o balanço para 
recarregar as energias em 
casa, com a sua família, que 
ele ama imenso. Ele sempre 
separou rigorosamente e 
constantemente a sua vida 
pessoal da profissional. O 
filme fala dos dois mundos. 
É uma prenda da sua família 

para o adorado pai e marido”, 
diz em comunicado Sabina 
Kehn, a manager do piloto.

Este projeto será realiza-
do por Hanns-Bruno Kam-
mertöns, Vanessa Nöcker e 
Michael Wech. A produção é 
de Benjamin Seikel e Nöcker.

Quanto ao documentário, 
Benjamin confessa que “foi 
um grande desafio e precisou 
de muito tempo e sensibilida-
de, considerando a pressão 
que foi posta na produção 
por forças exteriores”. “

Michael Schumacher: Netflix vai 
lançar documentário sobre o piloto

Clipe de Pocah é censurado, 
e cantora chora: Estou arrasada


