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invEstigação 

Dois ex-governadores são 
investigados por desvios na Saneago

Dois ex-governado-
res de Goiás são 
alvos das investi-

gações da Polícia Federal 
sobre fraude em licita-
ções e desvio de dinhei-
ro público da Companhia 
Saneamento de Goiás 
(Saneago). De acordo com 
o delegado Charles Gon-
çalves Lemes, ainda não é 
possível divulgar nomes 
já que o inquérito está 
em segredo de Justiça.

Lemes disse que a 
segunda fase da Opera-
ção Decantação, defla-
grada na última quinta-
-feira(28), em Goiânia e 
Aparecida de Goiânia, é 
resultado de análises de 
materiais apreendidos na 
primeira fase da opera-
ção, deflagrada em 2016.

“Ficou demonstrado 
de forma veemente que 

há um nicho de favore-
cimento a um grupo de 
três empresas de proprie-
dade de um único casal. 
Tudo com o apoio de um 
servidor da Saneago que 
ocupava à época a dire-
ção da gestão corporativa 
da empresa e que foi alo-
cada comprovadamente 
para defender interesses 
do ex-chefe de gabinete 
do ex-governador e des-
sas empresas”, afirmou.

São investigados di-
rigentes da empresa e 
agentes públicos do go-
verno do estado, entre os 
anos de 2012 e 2016. 

De acordo com a PF, 
um ex-chefe de gabine-
te criou duas empresas 
de fachada em sua resi-
dência “para lavar o di-
nheiro desses contratos” 
que eram firmados com a 
companhia estadual.

Hoje, agentes cum-

priram cinco mandados 
de prisão temporária e 
oito de busca e apreen-
são, expedidos pela 11ª 
Vara Federal de Goiás. 
Nas ações foram encon-
tradas duas malas com 
cerca de R$ 1 milhão em 
espécie em cada. Uma 
estava em um carro do 
ex-chefe de gabinete do 
governo goiano e outra 

na residência da filha 
desse servidor que tam-
bém é alvo da operação.

“A filha do ex-chefe 
de gabinete do governo 
que ocupava a chefia de 
comunicação da governa-
doria de Goiás junto ao 
Distrito Federal fez um 
saque de R$ 3 milhões 
em espécie enquanto ti-
nha salário de R$ 3.700”, 

contou o delegado. As 
movimentações atípicas, 
consideradas incompa-
tíveis com a renda da 
servidora ainda se repeti-
ram em 2012 e em 2014, 
quando foram movimen-
tados R$ 28 milhões em 
sua conta bancária.

Segundo Lemes, o pre-
juízo da Saneago “é estra-
tosférico e inestimável”. 

O grupo de empresas era 
vencedor de todas as li-
citações realizadas pela 
companhia incluindo um 
contrato de alocação de 
máquinas no valor de R$ 
32 milhões. “Alocação de 
máquinas não era o ramo 
de nenhuma dessas em-
presas e ainda assim elas 
venceram a licitação”, 
completou o delegado.

Processo corre em 
segredo de Justiça
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Governo arrecada R$ 2,719 bi com leilão da Ferrovia Norte-Sul
O governo federal leiloou 
a Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
A concessionária Rumo 
S.A foi a vencedora, re-
presentada pela corretora 
Santander, que ofertou R$ 
2,719 bilhões pelo trecho 
de 1.537 quilômetros, que 
vai de Estrela d’Oeste (SP) 
a Porto Nacional (TO).

A outra proposta apre-
sentada, da VLI Multimo-
dal, representada pela 
corretora Safra, foi de R$ 
2,065 bilhões. O valor mí-
nimo de outorga era de R$ 
1,353 bilhão. O prazo da 
concessão é de 30 anos e 
a previsão de investimento 
é de R$ 2,8 bilhões.

A empresa Rumo S.A. 
deverá prestar serviço de 

transporte ferroviário e as-
segurar a manutenção da 
estrutura. Além disso, ela 
também deverá implan-
tar planos ambientais, 
oficinas de manutenção e 
postos de abastecimento 
e na aquisição de equi-
pamentos ferroviários e 
material rodante.

Estiveram no leilão, re-
alizado na B3, a Bolsa de 
Valores de São Paulo, os 
governadores de Goiás, 
Ronaldo Caiado, e do To-
cantins, Mauro Carlesse. O 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
participou da tradicional 
batida de martelo após a 
proclamação do resultado.

O leilão correu o risco 

de não ser realizado. O 
Ministério Público chegou 
a contestar a idoneidade 
do certame e o ministro 
Augusto Nardes, do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), pediu informações a 
respeito. Segundo o MP, o 
leilão estaria direcionado 
para atender aos interes-
ses das duas concessioná-
rias participantes, que já 
atuam em outros trechos 
ferroviários. Tanto o gover-
no quanto as empresas ne-
garam, ao mesmo tempo 
em que o ministro abriu 
diálogo com o MP .

O ministro da Infraes-
trutura classificou o re-
sultado do leilão como 
“sensacional” e destacou o 

diálogo com o Ministério 
Público. “Teve uma coisa 
que eu achei muito impor-
tante, foi a aproximação 
do Poder Executivo com 
Ministério Público. Foi o 
acordo onde as diretrizes 
foram discutidas, a discus-
são que houve com o MP 
se deu em altíssimo nível. 
Nos deixa extremamente 
felizes o resultado de hoje”.

Ele acrescentou que 
os preparativos para os 
leilões da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste, 
na Bahia, e da Ferro-
grão, em Mato Grosso, 
estão em fase adiantada. 
“Ambas já passaram por 
consulta pública e muito 
em breve vamos mandar 

as duas concessões para 
[análise do] TCU”.

O representante da 
Rumo S.A., Júlio Fontana 
Neto, afirmou que preten-
de tornar a ferrovia ope-
racional antes do prazo 
estipulado pelo edital, que 
é de dois anos. “Temos que 
cumprir o cronograma do 
edital, em dois anos com 
a ferrovia rodando, e es-
peramos fazer isso o mais 
rapidamente possível, para 
gerar caixa o mais rapida-
mente possível também”.

A Ferrovia Norte-Sul 
foi projetada com o obje-
tivo de se tornar uma es-
pécie de espinha dorsal 
do transporte ferroviário 
brasileiro. As obras de 

construção da ferrovia fo-
ram iniciadas em 1987. O 
trecho entre Açailândia, no 
Maranhão, e Anápolis, em 
Goiás, com cerca de 1.550 
quilômetros, está pronto 
para uso. Já o trecho entre 
Ouro Verde, em Goiás, e Es-
trela d’Oeste, de 682 quilô-
metros, está com as obras 
em andamento.

A expectativa é de que, 
ao integrar o território na-
cional, a ferrovia contribua 
para a redução do custo 
logístico do transporte de 
carga no país. A estimativa é 
que, ao final da concessão, o 
trecho ferroviário em ques-
tão possa capturar uma de-
manda equivalente a 22,73 
milhões de toneladas.
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 CLASSIFICADOS
Para anunciar ligue (62)  3207-5614TERÇA-FEIRA, 15 de agosto de 2017 www.diariocentral.com.br

IMÓVEIS NEGÓCIOS EMPREGOS SERVIÇOS PUBLICIDADE
LEGALVEÍCULOS

CRÉDITO
PARA CARROS E IMÓVEIS

RUA 20 N° 1115 CENTRO - GOIÂNIA

Compra, construção, reforma e quitação 
de imóveis, trabalhamos com consórcio.

        CRÉDITO         PARCELA
R$ 15.000,00  R$ 230,63
R$ 50.000,00  R$ 356,78
R$ 95.000,00  R$ 670,28
R$ 120.000,00  R$ 846,67
R$ 200.000,00  R$ 1.260.00
R$ 500.000,00  R$ 2.437,70
R$ 700.000,00  R$ 3.412,77

Capital de Giro? Nós temos a solução!
Créditos c/ garantia imobiliária. Valores a 
partir de R$ 1000.000,00 até 5 Milhões. Para
capital de giro, compra de imóveis.
Temos planos c/ parcelas fixas com taxas a 
partir de 1,56 ao ano.

3092-8373
99107-3190

Para anunciar ligue: (62)  3207-5614

(62) 3538-4441  /  9 9127-6177
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        CRÉDITO         PARCELA
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

CARROS

ADQUIRA O SEU CARRO 
NOVO OU SEMI NOVO 
com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simu-
lação sem compromisso, 
Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito 
Para Novo  25.732,39. En-
trada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 
20.138,40 R$. Entrada 
529,00 + Parcelas de 327,60 
R$. Ligue e agende uma 
visita ! WhatsApp : (062) 
98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

SISTEMA DE CONSÓR-
CIO -  ÔNIX 2015   - En-
trada + Prestação de 
518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. What-
sApp : (062) 99128-6147

UNO WAY 1.0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

S10 LTZ FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 
2010 COMPLETA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

JAC T6 VERMELHA 
2014 GARANTIA DE FÁ-
BRICA ÚNICO DONO 
2.0 FLEX WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

GOL G6 4 PORTAS BRAN-
CO 2014 C/ AR+DH ÚNICO 
DONO ACEITO TROCAS 
E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

LASSIC PRATA 2010 
C/ AR ACEITO TROCAS 
E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 
2008 AUTOMÁTICO 
PNEUS NOVOS ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

CRÉDITO PARA SEMI 
NOVO 19.019,60 R$. Entrada 
: 499,58 + Parcelas de 309,38 
Mensais. Ligue e agende 
a sua visita ou faça uma 
simulação sem compromisso 
pelo WhatsApp. Mais Infor-
mações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de 
Vendas: Ana Paula Pimentel.

CRÉDITO PARA NOVOS 
40.390,00 R$. Entrada + par-
celas 592,83 R$. Ligue e agende 
sua visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

DODGE RAM 2500 
PRATA 2008 CABINE 
DUPLA ACEITO TROCA E 
FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

PEUGEOT 206 VER-
MELHO 2003 COM-
PLETO 2 PORTAS 1.0 
SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

MOTOS

CREDITO PARA MO-
TOS CG 160 TITAN Ex 
11.188,00 R$. Entrada 
352,99 + parcelas de 
241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consór-
cio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.

Rio Vermelho Mineração Ltda, CNPJ: 10.649.567/0001-47 vem tornar pú-
blico que solicitou junto a SECIMA a Licença de Instalação e Licença de 
Funcionamento do processo DNPM N°862.164/2007 para extração de 
Areia industrial localizado no município de Luziânia no Estado de Goiás.

BIZ 125 ES 0 KM Entra-
da + Parcelas de 218,41 
R$ & ONIX 0 KM. Entra-
da + Parcelas de 592,83. 
Consultora de Vendas: 
Cida Bueno WhatsApp : 
(062) 98190-0363.

AUTO CENTRO HB E 
ACESS ÓRIOS, com au-
las teóricas e práticas. 
Endereço: RUA TV10 QD 6 
LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO 
COMBUSTIVEL PQ 
IND. JOAO BRAZ. Maio-
res informações Fone: 
(62) 3573-4674/9375-
5216/8415- 1031

CREDITO PARA MOTO 
BIZ seu sonho. Apenas 
219,00 sua parcela. (062) 
99259-4025. Consultora 
de vendas: Valéria Rocha

SERVIÇOS

OFICINA DE TEATRO 
NEGRO Realização:CIA 
TEATRAL ZUMBI DOS PAL-
MARES - Professor: Paulo 
Vitória /setor Sul. Inscrições: 
(62) 9219-20 33 / (62) 8510 
7260 ou 3432-0001

TV, INTERNET E TELE-
FONE A PARTIR DE R$ 
94,80. NÃO PERCA TEM-
PO VENHA PARA NET. 
FONES: (62) 3626-0075/ 
9186-6656 (Whatsapp) 
/8550- 9330 (oi)/8186-3371

ACOMPANHANTES
DEPILAÇÃO MASCULINA + 
MASSAGEM RELAXANTE - 
COM CERA ANESTÉSICA COM 
CAUTERIZA ÇÃO QUE EVITA 
QUE OS PÊLOS ENCRAVE 
OU APARA COM MÁQUI-
NA. TR: (62) 4101-9525

GELA  39 anos, ótima em 
sexo oral até o fim R$ 50,00 
com local F: 9964-3091 / 
9461-2970 / 8593-4990

MASSAGENS E DEPILA-
ÇÃO A MÃOS MASCULINA 
Massagem relaxante e 
sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica, 
prostática e outras. Ter-
apûtica com estimulação 
e esfoliação corporal. 9117-
4159 / 99901-8676

 CLASSIFICADOS
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IMÓVEIS NEGÓCIOS EMPREGOS SERVIÇOS PUBLICIDADE
LEGALVEÍCULOS

CRÉDITO
PARA CARROS E IMÓVEIS

RUA 20 N° 1115 CENTRO - GOIÂNIA

Compra, construção, reforma e quitação 
de imóveis, trabalhamos com consórcio.

        CRÉDITO         PARCELA
R$ 15.000,00  R$ 230,63
R$ 50.000,00  R$ 356,78
R$ 95.000,00  R$ 670,28
R$ 120.000,00  R$ 846,67
R$ 200.000,00  R$ 1.260.00
R$ 500.000,00  R$ 2.437,70
R$ 700.000,00  R$ 3.412,77

Capital de Giro? Nós temos a solução!
Créditos c/ garantia imobiliária. Valores a 
partir de R$ 1000.000,00 até 5 Milhões. Para
capital de giro, compra de imóveis.
Temos planos c/ parcelas fixas com taxas a 
partir de 1,56 ao ano.

3092-8373
99107-3190

Para anunciar ligue: (62)  3207-5614

(62) 3538-4441  /  9 9127-6177
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        CRÉDITO         PARCELA
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

CARROS

ADQUIRA O SEU CARRO 
NOVO OU SEMI NOVO 
com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simu-
lação sem compromisso, 
Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito 
Para Novo  25.732,39. En-
trada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 
20.138,40 R$. Entrada 
529,00 + Parcelas de 327,60 
R$. Ligue e agende uma 
visita ! WhatsApp : (062) 
98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

SISTEMA DE CONSÓR-
CIO -  ÔNIX 2015   - En-
trada + Prestação de 
518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. What-
sApp : (062) 99128-6147

UNO WAY 1.0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

S10 LTZ FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 
2010 COMPLETA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

JAC T6 VERMELHA 
2014 GARANTIA DE FÁ-
BRICA ÚNICO DONO 
2.0 FLEX WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

GOL G6 4 PORTAS BRAN-
CO 2014 C/ AR+DH ÚNICO 
DONO ACEITO TROCAS 
E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

LASSIC PRATA 2010 
C/ AR ACEITO TROCAS 
E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 
2008 AUTOMÁTICO 
PNEUS NOVOS ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

CRÉDITO PARA SEMI 
NOVO 19.019,60 R$. Entrada 
: 499,58 + Parcelas de 309,38 
Mensais. Ligue e agende 
a sua visita ou faça uma 
simulação sem compromisso 
pelo WhatsApp. Mais Infor-
mações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de 
Vendas: Ana Paula Pimentel.

CRÉDITO PARA NOVOS 
40.390,00 R$. Entrada + par-
celas 592,83 R$. Ligue e agende 
sua visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

DODGE RAM 2500 
PRATA 2008 CABINE 
DUPLA ACEITO TROCA E 
FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

PEUGEOT 206 VER-
MELHO 2003 COM-
PLETO 2 PORTAS 1.0 
SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

MOTOS

CREDITO PARA MO-
TOS CG 160 TITAN Ex 
11.188,00 R$. Entrada 
352,99 + parcelas de 
241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consór-
cio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.

Rio Vermelho Mineração Ltda, CNPJ: 10.649.567/0001-47 vem tornar pú-
blico que solicitou junto a SECIMA a Licença de Instalação e Licença de 
Funcionamento do processo DNPM N°862.164/2007 para extração de 
Areia industrial localizado no município de Luziânia no Estado de Goiás.

BIZ 125 ES 0 KM Entra-
da + Parcelas de 218,41 
R$ & ONIX 0 KM. Entra-
da + Parcelas de 592,83. 
Consultora de Vendas: 
Cida Bueno WhatsApp : 
(062) 98190-0363.

AUTO CENTRO HB E 
ACESS ÓRIOS, com au-
las teóricas e práticas. 
Endereço: RUA TV10 QD 6 
LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO 
COMBUSTIVEL PQ 
IND. JOAO BRAZ. Maio-
res informações Fone: 
(62) 3573-4674/9375-
5216/8415- 1031

CREDITO PARA MOTO 
BIZ seu sonho. Apenas 
219,00 sua parcela. (062) 
99259-4025. Consultora 
de vendas: Valéria Rocha

SERVIÇOS

OFICINA DE TEATRO 
NEGRO Realização:CIA 
TEATRAL ZUMBI DOS PAL-
MARES - Professor: Paulo 
Vitória /setor Sul. Inscrições: 
(62) 9219-20 33 / (62) 8510 
7260 ou 3432-0001

TV, INTERNET E TELE-
FONE A PARTIR DE R$ 
94,80. NÃO PERCA TEM-
PO VENHA PARA NET. 
FONES: (62) 3626-0075/ 
9186-6656 (Whatsapp) 
/8550- 9330 (oi)/8186-3371

ACOMPANHANTES
DEPILAÇÃO MASCULINA + 
MASSAGEM RELAXANTE - 
COM CERA ANESTÉSICA COM 
CAUTERIZA ÇÃO QUE EVITA 
QUE OS PÊLOS ENCRAVE 
OU APARA COM MÁQUI-
NA. TR: (62) 4101-9525

GELA  39 anos, ótima em 
sexo oral até o fim R$ 50,00 
com local F: 9964-3091 / 
9461-2970 / 8593-4990

MASSAGENS E DEPILA-
ÇÃO A MÃOS MASCULINA 
Massagem relaxante e 
sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica, 
prostática e outras. Ter-
apûtica com estimulação 
e esfoliação corporal. 9117-
4159 / 99901-8676

DETENÇÕEs

Mais de 100 suspeitos de divulgar 
pornografia infantil foram presos

ao menos 106 sus-
peitos de cometer 
crimes de abuso 

e exploração sexual de 
crianças e adolescentes 
na internet já tinham sido 
presos até as 11h30 da 
última quinta-feira(28), 
na quarta fase da Opera-
ção Luz na Infância.

Além das detenções, 
policiais civis dos 26 
estados e do Distrito 
Federal estão cumprin-
do 266 mandados judi-
ciais de busca e apre-
ensão em endereços 
ligados aos investiga-
dos, em todo o país.

A produção, guarda e 
disseminação de material 
digital contendo cenas de 
pornografia infantil foram 
identificadas por equipes 
do Laboratório de Inte-
ligência Cibernética, da 
recém-criada Secretaria 
de Operações Integradas, 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

Segundo o coorde-
nador do laboratório, 
delegado Alesandro 
Barreto, a maioria dos 
presos é do sexo mas-

culino, tem entre 19 e 
29 anos e vive em esta-
dos da Região Sudeste. 
Os suspeitos perten-
cem a diferentes classes 
sociais. Já entre as víti-
mas, há crianças a partir 
dos 2 anos de idade.

“São crianças que são 
abusadas por parentes, 
por pessoas próximas. 
Nas operações anterio-
res, vimos que a parte 
mais importante deste 
trabalho é identificar 
vítimas e tirá-las da si-
tuação de abuso e ex-
ploração”, disse Barreto, 
destacando a capacida-
de das polícias estadu-
ais e Federal de iden-
tificarem quem comete 
crimes cibernéticos.

Internet não é 
território sem lei

“Há uma impressão de 
que a internet é um terri-
tório sem lei, mas as po-
lícias dos estados estão 
sendo capacitadas para 
buscar as evidências nes-
te ambiente. E a operação 
de hoje é uma demons-
tração de que as polícias 
estão cada vez mais aptas 
a identificar os autores de 
crimes neste ambiente.”

A pena para quem 
armazena esse tipo de 
conteúdo varia de um a 
quatro anos de prisão. Já 
quem o compartilha pode 
ser condenado à pena 
de de três a seis anos 
de cárcere. A produção 
de conteúdo relacionado 

aos crimes de exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes pode ser puni-
da com quatro a oito anos 
de detenção. Somadas, as 
três primeiras fases da 
Operação Luz na Infância 
resultaram em mais de 
400 prisões e instauração 
de vários inquéritos.

“Ocorrem verdadeiros 
absurdos no ambiente 
online e estamos identi-
ficando algumas pessoas 
que, em tese, são acima 
de qualquer suspeita, 
pois não têm anteceden-
tes [criminais], nem nada. 
Já foram presos policiais, 
profissionais que tratam 
com crianças e da área de 
saúde”, afirmou Barreto.

Mais de 1,5 mil po-

liciais civis participam 
da nova fase, deflagrada 
nas primeiras horas da 
manhã de hoje, em todo 
o país. Após destacar a 
dificuldade da coleta de 
provas capazes de res-
ponsabilizar os inves-
tigados, o coordenador 
do Laboratório de Inteli-
gência Cibernética des-
tacou a importância dos 
pais estarem atentos às 
atividades dos filhos na 
internet.

“Nós falamos para 
nossos filhos não fala-
rem com estranhos na 
rua. Precisamos ter este 
mesmo cuidado com o 
ambiente online. É im-
portante que os respon-
sáveis legais orientem 

as crianças e denunciem 
[os casos suspeitos] pelos 
canais digitais, às delega-
cias de proteção ou pelo 
Disque 100 para que as 
polícias possam identifi-
car esses criminosos”, de-
fendeu o delegado.

Novas ações
O ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio 
Moro, afirmou que opera-
ções semelhantes volta-
rão a ser realizadas.

“A operação revela os 
propósitos da criação da 
Secretaria de Operações 
Integradas, com todo o 
poder de coordenação e 
operações entre as po-
lícias estaduais; entre 
as polícias estaduais e 
federais e entre as for-
ças federais”, comentou 
o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Ser-
gio Moro. “Já foram feitas 
operações semelhantes a 
esta no passado, mas não 
com esta envergadura. 
Certamente, vamos rea-
lizar novas ações desta 
espécie”, acrescentou o 
ministro.

De acordo com o mi-
nistro, as investigações 
vão continuar e, a partir 
da análise do material 
apreendido, será possí-
vel identificar a eventual 
rede de conexões exis-
tente entre os investiga-
dos e outros internautas.

“Este é um crime mui-
to grave e que nos traz 
um desgosto por atingir 
muito fortemente a nossa 
infância e adolescência”, 
acrescentou Moro, garan-
tindo que as autoridades 
não vão tolerar as práti-
cas criminosas.

Entre os detidos 
estão policiais e 
profissionais da 
saúde

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 jr

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil



4 sexta-feira, 29 DE MARÇO DE 2019cidades

dOaÇÃO de saNGUe

Banco de Sangue do Hugol 
necessita de doadores

O Banco de Sangue 
do Hospital Estadu-
al de Urgências da 

Região Noroeste de Goi-
ânia Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol), 
unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES), iniciou uma campa-
nha específica para pedir 
doações dos seguintes 
tipos sanguíneos: O nega-
tivo (O-), A positivo (A+), B 
positivo (B+), AB negati-
vo (AB-) e A e AB positivo 
(AB+). A unidade necessita 
de doadores de todos os 
tipos sanguíneos para a 
manutenção de seus es-
toques, entretanto, as re-
servas desses tipos espe-
cíficos encontram-se em 
estado crítico.

O hospital recebe dia-

riamente pacientes graves, 
politraumatizados ou aco-
metidos de doenças que 
necessitam de reposição 
sanguínea, por isso man-
tém o estoque de bolsas 
dentro de um limite satis-
fatório para uma assistên-
cia segura aos pacientes. 
De julho de 2015 a dezem-
bro de 2018, o hospital re-

alizou mais de 6,9 milhões 
de procedimentos, dentre 
internações, ambulatório, 
urgência e emergência e 
equipe multidisciplinar 
(5.004.548), procedimen-
tos cirúrgicos (54.674), 
exames (1.867.326), trans-
fusões (36.742) e coletas 
de sangue (30.636).

Localizada na Região 

Noroeste de Goiânia, 
na Avenida Anhangue-
ra, 14.527, Setor Santos 
Dumont, a Unidade de 
Coleta e Transfusão do 
Hugol tem capacidade 
para atender a 100 do-
adores por dia e possui 
um horário especial de 
funcionamento: todas 
as semanas, de segunda 

a sexta-feira, das 07h às 
18h30, e no sábado, das 
07h às 12h, exceto em 
dias de feriados.

Os requisitos básicos 
para passar pela entrevis-
ta pré-doação são: estar 
saudável, ter peso acima 
de 50kg, apresentar do-
cumento com foto, válido 
em todo o território na-

cional, e ter idade entre 
16 e 69 anos, sendo que 
antes de completar 18 
anos é necessária uma 
autorização dos pais ou 
responsáveis e, se aci-
ma de 60 anos, já ser um 
doador frequente. Quem 
tomou a vacina da febre 
amarela deve aguardar 
30 dias para ser doador.

A unidade 
necessita de 
doadores de 
todos os tipos 
sanguíneos para 
a manutenção de 
seus estoques
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cONseRVaÇÃO

Parques de Goiânia passam por obras
A Prefeitura de Goiânia, 
em parceria com a Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (Amma) e a Com-
panhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg), está rea-
lizando obras em diversos 
parques da capital goiana. 
Os trabalhos são realiza-
dos simultaneamente nas 
unidades de conservação 
da Lagoa (Parque Indus-
trial João Braz), Vaca Brava 
(Bueno), Areião (Padro Lu-
dovico), Carmo Bernardes 
(Parque Atheneu) e Taqua-
ral (Goiânia Viva). A previ-
são é de ampliar os ser-
viços para todas as áreas 
verdes da capital goiana.

Conforme o presidente 
da Amma, Gilberto Mar-
ques Neto, os serviços con-
sistem na recuperação dos 
calçamentos, bancos, lixei-
ras, parquinhos, estações 
de ginástica, além de po-
das, roçagem e replantio 

de árvores nativa do Cerra-
do. “Conforme o cronogra-
ma que estabelecemos, 
todos os 42 parques da 
Capital serão contempla-
dos”, disse, acrescentando 
que nos parques Cascavel 
(Parque Amazônia), Fonte 
Nova (Jardim Fonte Nova), 
Leolídio di Ramos Caiado 
(Goiânia II) e Nossa Mo-
rada (Residencial Nossa 
Morada) os trabalhos já 
foram realizados.

No caso do Parque 
Areião, de acordo com o 
presidente da Amma, a 
Vila Ambiental, que é uti-
lizada para realização de 
ações de educação am-
biental com estudantes de 
Goiânia, já foi revitalizada. 
“Os trabalhos agora avan-
çaram para o restante da 
unidade de conservação e 
em breve entregaremos à 
população o parque total-
mente revitalizado”, com-

pleta. Gilberto Marques 
Neto comentou ainda que 
o lago do Parque Carmo 
Bernardes está passando 
por desassoreamento.

Nesta semana, outras 
unidades de conversação 
estão recebendo manuten-
ções, como o Vaca Brava, 
onde a pista de caminhada 
e o parque infantil estão 
sendo totalmente refor-
mados. No local, servido-
res da Comurg também 
estão implantando um 
novo paisagismo na área 
do parque. Além do Vaca 
Brava,  o parque Taqua-
ral também recebe inter-
venção, que é a retirada 
da ponte da unidade de 
conservação que estava 
com a estrutura condena-
da. “O local foi sinalizado 
nos dois lados para evitar 
que os frequentadores se 
acidentem e uma nova 
ponte será instalada no 

local”, sublinha Gilberto 
Marques Neto.

A Amma também está 
realizando uma restaura-
ção completa do Parque 
da Lagoa, que fica no Par-
que Industrial João Braz. 
Esse trabalho envolve a 
reforma do parquinho e 
dos aparelhos de ginástica, 
os quais já foram pintados. 
Outra ação da Amma é na 
lagoa do parque, que terá 
sua profundidade aumen-

tada visando evitar que 
no período de estiagem o 
volume de água diminua e 
deixe de ser um dos belos 
atrativos do parque.

“A calçada em volta do 
parque, que é usada pe-
los moradores para suas 
caminhadas matinais 
e vespertinas, também 
será restaurada”, revela 
o presidente da Amma, 
salientando que partes 
dela estão danificadas 

por raízes das árvores. “A 
recuperação será feita de 
maneira a poupar a vida 
das árvores, que são algo 
precioso dos parques, os 
quais nem poderiam ter 
tal nome sem elas”, pon-
tua. O Bosque dos Buritis 
e o Lago das Rosas tam-
bém vão receber as in-
tervenções por parte da 
Amma e Comurg e os ser-
viços serão realizados até 
o final deste semestre.
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  Iggy Azalea sabendo que Pabllo iria 
passa pela Parada do Orgulho LGBTQ+ 
de Chicago, tratou de marcar um 
encontro com a drag brasileira.

  Jordan Peele, que ficou famoso 
mundialmente após dirigir o terror 
“Corra!“ e “Nós”. Após o sucesso 

grandiosos destes dois longas, o diretor 
disse que não se imagina colocando um 
protagonista branco em um de seus 
filmes.

  Segundo o The Hollywood Reporter, 
Angelina Jolie estaria se preparando para 
embarcar nos filmes de super-heróis da 

Marvel, o longa “The Eternals”.

  A HBO anunciou,  a produção de um 
documentário chamado “Game of 
Thrones: The Last Watch”. O material, 
que deve ter duas horas de duração, vai 
ao ar nos Estados Unidos no próximo dia 
26 de maio.

aRQUiTETo iNDÍGENa
No dia 30 de março o arquiteto do povo 

Kamayurá, etnia indígena que vive no Alto 
Xingu, estará em Anápolis para uma curta 

temporada. Anuiá Amarü vem de uma 
família de pajés, sendo o filho mais velho 

de Maniwa Kamayurá, mestre das artes e 
ofícios dos saberes tradicionais dos povos 

do Alto Xingu, do projeto Encontro de 
Saberes, promovido pela Universidade de 

Brasília (UNB) em parceria com a SID/MINC. 
Em 2018, Jean de Just, que assinou o Lavabo 
dos Encontros na CASACOR São Paulo 2018, 

convidou o artista e cacique Anuiá Amarü 
para recriar a pintura em uma das paredes 

de destaque do projeto.

MaQUiaGEM
Estrelada por Gisele Bündchen, o filme da 
campanha de lançamento da máscara de 
cílios Explosion Effect de O Boticário fala 
sobre o desejo de ter um olhar explosivo. 

O conceito criado pela AlmapBBDO 
“Não preciso, mas quero” reforça o 

posicionamento de Make B. sobre a escolha 
de usar ou não maquiagem. Após ouvir 

15 mil consumidoras e testar mais de 200 
máscaras do mercado, foi desenvolvida 
uma fórmula inédita que garante cílios 

incríveis já na primeira aplicação.

NoViDaDEs
Infância e adolescência são etapas 

importantes da vida. Pensando nisso, a 
Bontempo, marca de móveis de alto padrão, 

juntamente com o escritório ALMa, composto 
pelo duo de designers de interiores Fátima 
Mesquita e Marcia Albieri e pela arquiteta 
Aline Albiéri, traz soluções esteticamente 

ideais para o conforto dos pequenos e mais 
jovens, equilibrando a funcionalidade e o 
lúdico tão importantes nos espaços que 

estimulam o brincar, a organização e a 
descoberta da própria personalidade.

BlooMiN’ DaY
Durante a 13ª edição do Bloomin’ Day, 

realizada no dia 20 de março, os 95 
restaurantes Outback Steakhouse do Brasil 

trabalharam em prol da realização de 
sonhos. Nesta data especial, a renda líquida 

arrecadada com as vendas da tradicional 
cebola gigante Bloomin’ Onion foi 

destinada para a instituição Make-A-Wish® 
Brasil. E neste ano, os números foram 

surpreendentes: ao todo, os restaurantes 
arrecadaram R$ 156.467,61. Foram pedidas 

cerca de três toneladas da famosa cebola da 
marca e isso significa que os sonhos de 44 

crianças serão realizados.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Nutrição esportiva - O Seminário Internacional de Nutrição Esportiva, SINE, organizado pelo CEO da BF Eventos, Brunno Falcão, e 
pelo personal trainer Maurício Batista Ferreira Júnior acontece dias 24 e 26 de maio, e será o maior evento de nutrição esportiva do Brasil. 

2 3

4

Presença - Diego Félix e Kevyn Sousa, marcaram 
presença na inauguração da loja Água de Cheio, que fica no 
Brasil park Shopping em Anápolis. 
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Beleza - A empresária Paula Pimenta inaugura o 
Pepper 91 Salon, salão que será inaugurado no próximo 
dia 30 de março, a partir das 10h, no Setor Marista. 

Fórum Global - A diretora da Escola Ethos, Jullyana França, 
marcou presença no Fórum Global de Educação, realizado 
em Dubai, e trocou experiências com as professoras 
da Palestina, Fidaa Zatar e Abeer Qunaibi
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Dramaturgia e montagens infantis 
entram cartaz no Teatro Goiânia

Quatro produções en-
tram em cartaz esta 
semana no Teatro 

Goiânia, unidade da Secre-
taria de Estado de Cultura 
(Secult Goiás), reunindo 
dramaturgia e espetáculos 
infantis. A programação 
começou na última quin-
ta- feira, dia 28 de março, 
com a peça A Quase Dor 
de Uma Intensa Alegria, 
do grupo Trupicão Cia. de 
Teatro, e no sábado, dia 30, 
tem Peppa Pig – Brincando 
de Ser Grande, com duas 
apresentações, às 16 e às 
18 horas.

Já no domingo, dia 31, 
duas atrações esperam 
pela criançada. Às 11 ho-
ras é a vez da Cia.de Teatro 
Flor do Cerrado, com Os 
Saltimbancos, e às 17 ho-
ras, sobe ao palco a Cia. de 
Teatro Du Caixote, com o 
show Cantando Sonhos e 
Contando Histórias. Confi-
ra as atrações abaixo:

A Quase dor de 
uma intensa 

alegria
Criado por Sandro Frei-

tas e estrelado pela dire-
tora e atriz Mazé Alves, o 
espetáculo mistura drama-
turgia com intertextos de 
Clarice Lispector, Fernando 
Pessoa, Carlos Drummond 
de Andrade e Augusto dos 
Anjos, em meio a ações in-
terpretativas e performáti-
cas, para mostrar a trajetó-
ria da personagem e seu 
criador, até que ela cumpra 
o seu destino de ser o so-
pro de vida de um escritor. 
A peça é excessivamente 
carregada de humanidade, 
reúne em cena fragmen-
tos, um mosaico de sig-

nificados, pedaços de ser 
humano, um mergulho no 
insondável, um amálgama 
de emoções, sensações, in-
tensidades e fragilidades.

O grupo Trupicão Cia. 
de Teatro foi criado em 
1998, e desenvolve um 
trabalho autoral, inspira-
do em artistas como Peter 
Brook, Bob Wilson, Heiner 
Müller, entre outros.

Peppa Pig– 
Brincando de 
Ser Grande

De volta a Goiânia 
com sua nova turnê in-
ternacional, o espetácu-

lo infantil Peppa Pig – 
Brincando de Ser Grande 
promete fazer a alegria 
da criançada. O Live 
show oficial terá duas 
apresentações no sába-
do, dia 30, às 16 e 18 
horas, numa promoção 
da HK Entretenimento e 
Exim Entertainment.

A montagem con-
ta com mega cenários 
e iluminação de última 
geração, em meio a um 
mundo de imaginação, 
que farão a meninada se 
transportar para o futuro, 
do espaço intergaláctico 
ao Velho Oeste, de uma 
ilha de piratas ao castelo 

mais cheio de aventuras. 
Entre os personagens es-
tão figuras como rainhas 
e vaqueiros valentes, pi-
ratas com seus tesouros 
e até uma viagem à lua. 
O público terá a chance 
de cantar e dançar bem 
de pertinho com a Peppa, 
George, Suzy a Ovelha, 
Zoe Zebra, Dany Dog, Pe-
dro Poney e muitos ou-
tros amiguinhos. Desta 
vez haverá também a pre-
sença de Madame Gazela 
e Papai Zebra.

Os Saltimbancos
A montagem põe em 

cena personagens como 

um jumento que se en-
contra com um cachorro, 
uma galinha e uma gata. 
Juntos, eles vão à cidade 
com o sonho de serem 
músicos. Mais que uma 
parceria, surge uma bela 
amizade. Unidos pelo 
mesmo objetivo, desco-
brem que a vida na ci-
dade não é fácil. Porém, 
juntos, provam que a 
amizade é capaz de ven-
cer todas as barreiras e 
desafios. Um musical que 
promete muita animação.

Cantando 
Sonhos e 
Contando 
Histórias

Em um ambiente diver-
tido, ao som de músicas 
de boa qualidade criativa 
e lúdica para o público 
infantil, assim é o showzi-
nho Cantando Sonhos e 
Contando Histórias, cujo 
texto também provoca 
reflexões sobre dignida-
de humana, diversidade, 
respeito e educação.

A peça é encenada 
pelos atores Edson de 
Oliveira, Débora Lia, Ana 
Beatriz Roncato e Ha-
dillan Montel, com di-
reção geral e produção 
de Vanderlei Roncato, e 
direção musical de Ha-
dillan Montel.

A programação 
vai até domingo 
recheada de 
atrações
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Estamos a menos de um mês da Semana San-
ta. O feriado santo costuma reunir turistas em 
vários pontos do país e com isso aumenta aglo-
meração de pessoas. São vários os alertas  para 
os cuidados que devemos ter para manter a saú-
de em alta. Não é diferente com os nossos olhos.

Os riscos para os olhos são pouco lembrados, 
mas é preciso dizer que a conjuntivite encontra 
campo farto para se desenvolver. 

A vilã dos olhos nesta época, a conjuntivite, 
pode ser química, viral ou bacteriana. No pri-
meiro caso, um objeto estranho contaminado 
pode ser a origem.  Isso pode levar a esse tipo 

de conjuntivite. No caso viral, o calor mantem o 
agente causador aceso por mais tempo e, assim, 
ele pode se propagar mais facilmente neste am-
biente. Por fim, a bacteriana, com o contato de 
objeto contaminado nos olhos do turista.

O alerta sempre será o cuidado redobra-
do na maquiagem, na aproximação com as 
pessoas e no uso de objetos em grupo. Em 
caso de contato com algo estranho, a orien-
tação é lavar o olho (ou os olhos) atingido 
com soro fisiológico ou água mineral cor-
rente, ao máximo. E, claro, procurar um pro-
fissional da área o mais rápido possível.

Para quem já adquiriu o hábito de visitar fre-
quentemente um oftalmologista, esses cuidados 
já fazem parte da rotina para garantir uma visão 
de melhor qualidade. Uma revisão antes de cur-
tir o feriado prolongado pode ser interessante, 
para verificar a saúde dos olhos e obter mais 
orientações que podem ser valiosas.

Com esse cuidados em dia, é curtir o feriado. 
De forma tranquila  para que tenhamos sempre 
uma melhor qualidade de vida. Pense nisso e 
enxergue um pouco mais além!

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
Oftalmologista

O que faz  bem aos olhos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

adquira o seu carro 
novo ou semi novo com 
parcelas que cabem no seu 
bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com 
parcelas a partir de 309,38 R$. 
Crédito Para Novo  25.732,39. 
Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 
20.138,40 R$. Entrada 529,00 
+ Parcelas de 327,60 R$. Ligue e 
agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora 
de Vendas: Evanilde Fernades 

uno WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

sistema de consórcio -  
Ônix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

neW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

Edital dE Citação ProtoColo: 5253691.68.2018.8.09.0011 Natureza: Execução de Título 
Extrajudicial (L.E) Requerente: Axa Seguros S.A Requerido: Dokmos Transportes Ltda-ME Sócio: 
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CampEonato 

Primeiras semifinais do 
Goianão serão no Olímpico

a Federação Goia-
na de Futebol 
divulgou datas e 

horários das semifinais 
do Campeonato Goiano. 
Os primeiros jogos se-
rão neste fim de semana, 
com mandos de Goiânia 
e Vila Nova, no Olímpico.

O Galo receberá o 
Goiás no sábado, às 
16h. No domingo, tam-
bém às 16h, será a vez 
de o Tigrão jogar con-
tra o Atlético-GO.

Os jogos de volta 
também já estão mar-
cados. No sábado, dia 
6 de abril, o Goiás re-
cebe o Goiânia na Ser-
rinha. No domingo (7), 

o Dragão enfrentará o 
Vila Nova em sua casa, 
o Antônio Accioly.

Nos dois confrontos, 
empate em números de 
pontos e saldo de gols 
levará a decisão para os 
pênaltis. O clássico en-
tre Goiânia e Goiás con-
tará com presença das 
duas torcidas.

Os duelos entre Vila 
Nova e Atlético-GO te-
rão torcida única do 
mandante. Neste do-
mingo, no Olímpico, 
apenas os colorados 
poderão comparecer. Na 
partida da volta será a 
vez de os rubro-negros 
irem ao estádio.

Goiânia e Goiás abrem a disputa 
no sábado, e Vila Nova recebe 
o Atlético-GO no domingo
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