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Thiago Moura - 50 dias de trabalho

com a batuta da Se-
cretaria de Saúde de 
Senador Canedo em 

mãos, o novo secretário 
da pasta, Thiago Moura, 
está colocando a casa em 
ordem, e em pouco mais 
de 50 dias de trabalho 
deu um choque de ges-
tão, possibilitando mui-
tos avanços na atenção à 
saúde da população com 
planejamento, investi-
mentos e prevenção.

“Em pouco tempo 
estamos conseguindo 
revolucionar a saúde 
canedense. É claro que 
os primeiros dias não 
foram fáceis. Muito tra-
balho, dezenas de visitas 
às unidades de saúde 
e claro, muito planeja-
mento. Em pouco mais 
de 50 dias a frente da 
secretaria, posso afir-
mar com toda a certeza 
que o balanço é positi-
vo.Hoje a saúde pública 
municipal é melhor que 
seis meses atrás. As con-
quistas aumentam dia-
riamente, os avanços são 
superiores aos gargalos 
e os resultados positivos 
só aumentam”, destaca 
Thiago .

O secretário pontua 
que nos últimos 20 dias, 

a rede passou por uma 
verdadeira revolução. 
“Contratamos mais 26 
médicos, ampliamos os 
horários de atendimen-
to, a fila e o tempo de 
espera foram reduzidos 
consideravelmente, for-
necimento ampliado de 
medicamentos, além do 
aumento no número de 
atendimentos odontoló-
gicos. Essas são apenas 
algumas ações, dentre 
inúmeras que estão sen-
do tomadas. Tudo feito 
em equipe, na parceria 
com outros gestores, 
conselheiros de saúde, 
organizações não go-
vernamentais, servido-
res públicos, e claro, a 
população”, concluiu o 
secretário.

Prefeito elogia 
trabalho

“É nítida a transforma-
ção da saúde pública em 
Senador Canedo, que é 
uma das nossas priorida-
des. Thiago e sua equipe 
estão realizando um bom 
trabalho, e, consequen-
temente, isso volta para  
população em forma de 
qualidade de vida”, disse 
Divino Lemes.

APÓS CHOQUE DE GESTÃO, 
SAÚDE DE SENADOR CANEDO 
AVANÇA COM PLANEJAMENTO 
E INVESTIMENTOS
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AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DA REGIÃO DO JARDIM 
DAS OLIVEIRAS;
ADIANTAMENTO NO ANDAMENTO DAS OBRAS DE REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DO PARQUE AL-
VORADA. NOVA ESTRUTURA CONTARÁ COM MAIS DE 60 
LEITOS E ATENDIMENTO 24 HORAS EM URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA;
APROXIMAÇÃO COM AS COMUNIDADES E FISCALIZAÇÃO 
NOS ATENDIMENTOS COM VISITAS SURPRESAS ÀS UNIDA-
DES DE SAÚDE;

REUNIÕES PERIÓDICAS COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
PARA OUVIR OS ANSEIOS DA CATEGORIA. ENTRE OS ASSUN-
TOS: QUESTÕES SALARIAIS, SALUBRIDADE E FORMULAÇÃO 
DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS;
PALESTRAS NOS BAIRROS SOBRE SAÚDE MENTAL;
INSERÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NAS AÇÕES DO JANEI-
RO BRANCO;
CIDADANIA NOS BAIRROS COM TODA ESTRUTURA DA SAÚ-
DE PARA ATENDER OS MORADORES LOCAIS;
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO.

CONFIRA O BALANÇO PARCIAL DAS AÇÕES NA SAÚDE:
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governo

Ronaldo Caiado defende relação 
com a Assembleia pautada pela 
transparência e com foco no cidadão

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, na tarde desta 

segunda-feira (17/2), da 
instalação da segunda ses-
são legislativa ordinária da 
19ª Legislatura da Assem-
bleia Legislativa. Na oca-
sião, convocou represen-
tantes de todos os Poderes 
constituídos a estarem 
atentos aos anseios da 
população. “Quero trazer 
a mensagem de colocar o 
Estado à inteira disposição 
dos senhores que queiram 
achar soluções, que quei-
ram trazer resultados para 
contribuir com a recons-
trução de Goiás”, salientou. 

Caiado reforçou aos 
parlamentares a impor-
tância de trabalharem com 
espírito de união. “Vamos 
continuar com o mesmo 
objetivo, com a mesma 
determinação, ou seja, fa-
zer com que haja uma sin-
tonia enorme diante dos 
desafios que existem para 
governar”, afirmou, enal-
tecendo a importância da 
integração por melhores 
resultados para a popula-
ção, respeitando a inde-
pendência da Casa de Leis.

Durante o discurso no 
plenário Getulino Artiaga, 
o governador ressaltou a 
transparência como um 
dos pilares mais sólidos 
de sua gestão. Diante dis-
so, garantiu aos deputa-
dos que todos têm acesso 
a qualquer levantamento 
referente às contas do Es-
tado. “Não tenho nada a 
esconder. Meu compromis-

so é com minha consciên-
cia e com o povo do meu 
Estado de Goiás.” O que o 
move, completou, “é garan-
tir a qualidade de vida das 
pessoas e acabar com as 
desigualdades regionais”. 

Caiado criticou gestores 
que fazem da administra-
ção pública um verdadeiro 
balcão de negócios. Se-
gundo ele, o cargo execu-
tivo é um espaço para que 
o governante assuma um 
espírito público e retribua, 
24 horas por dia, a confian-
ça depositada pelas pes-
soas nas urnas. “Mesmo a 
oposição reconhece que o 
único motivo que me leva 
à prática política é de fazer 
o meu Estado ser referên-
cia nacional, e nós vamos 
conseguir isso”, pontuou. 

Líder do governo na 
Casa, o deputado Bruno 
Peixoto parabenizou a co-
ragem que Caiado teve de 
vislumbrar um futuro de 
ordem e progresso, quan-
do a realidade no Estado 
era oposta a isso. “Já esta-
mos colhendo resultados 
positivos de sua gestão”, 
frisou ao citar exemplos 
como na Segurança Pú-
blica, quando extinguiu o 
soldado de 3ª classe e me-

lhorou os índices de crimi-
nalidade; na Economia, ao 
enxugar despesas da má-
quina pública e promover 
a geração de emprego e 
renda. “Esse gestor forte e 
competente destravou o 
desenvolvimento do Esta-
do”, ressaltou.

Peixoto lembrou ain-
da que os parlamentares 
goianos tiveram papel 
fundamental nesse avan-
ço do Estado ao longo de 
2019, quando votaram di-
versos projetos importan-
tes. “Essa Casa contribuiu 
muito para as mudanças 
significativas e nem sem-
pre populares, mas que 
garantem um futuro segu-
ro, estável e próspero a to-
dos”, disse. “A nossa união e 
o nosso apoio ao governo 
que vai ditar os rumos do 
Estado. Parabéns à base do 
governo, que dedica sua 
vida em servir ao próximo”, 
completou o parlamentar. 

Já o presidente da Casa, 
Lissauer Vieira, declarou, 
durante entrevista coleti-
va, que 2020 tende a ser 
um ano mais tranquilo, 
porém, de muito trabalho. 
“Amanhã (terça-feira) nós 
já vamos deliberar algu-
mas matérias importantes 

em plenário, como alguns 
vetos da governadoria”, 
avaliou. Os trabalhos le-
gislativos começam nesta 
terça-feira (18/2). Entre os 
projetos em pauta está a 
encampação da Enel. 

Ano da Saúde
No discurso endere-

çado aos parlamentares, 
o governador aproveitou 
para falar sobre os planos 
para este ano. “Temos que 
eleger prioridades. E nos-
sa prioridade esse ano 
será a saúde do goiano”, 
garantiu. O marco inicial 
será no próximo dia 28 
de fevereiro, quando o 
governador vai inaugurar 
a primeira Policlínica do 
Estado, em Posse. “Será a 
primeira das quatro que 
vamos entregar neste 
ano”, enfatizou ao convi-
dar os deputados para a 
abertura da unidade. 

Compromisso de cam-
panha de Caiado, as Poli-
clínicas são a aposta do 
Governo de Goiás para 
concluir mais uma etapa 
da regionalização da saú-
de. Com elas, as pessoas 
poderão ser assistidas 
por médicos capacitados 
em sua própria região, 

sem precisar percorrer 
longas distâncias em 
busca de diagnóstico ou 
tratamento. No caso de 
Posse, a unidade contará 
com 19 especialidades, 
com capacidade para 10 
mil consultas e 25 mil 
exames de diagnóstico 
por mês. Isso vai oportu-
nizar atender, no mínimo, 
31 municípios da região.

Caiado mencionou os 
novos leitos de UTI que 
foram abertos pelo inte-
rior nos últimos meses. 
Também agradeceu publi-
camente o apoio que vem 
recebendo do governo fe-
deral. “Só temos Goiânia, 
Anápolis e Aparecida como 
cidades com média e alta 
complexidade. Criar uma 
regionalização capaz de 
atender os outros 243 mu-
nicípios é um trabalho her-
cúleo. Agora, tendo apoio 
do presidente e do minis-
tro da Saúde, acredito que 
vamos avançar muito”.

Ao eleger 2020 como 
o ano da Saúde, o gover-
nador disse não significar 
que as outras áreas serão 
esquecidas. Pelo contrá-
rio, todas vão continuar 
caminhando em sintonia. 
É o caso, por exemplo, da 

Segurança Pública. Se no 
ano passado os índices 
de criminalidade reduzi-
ram e a polícia ganhou 
autonomia para trabalhar, 
este ano os esforços se-
guirão na mesma direção. 
Caiado também falou de 
outros avanços já con-
quistados, como a refor-
ma de escolas; a atração 
de empresas para regiões 
menos desenvolvidas; e 
o pente-fino que colocou 
fim a diversas irregula-
ridades no Detran, por 
exemplo.  

Participaram da mesa 
de autoridades o vice-
-governador Lincoln Te-
jota; o presidente do Tri-
bunal de Justiça (TJ-GO), 
desembargador Walter 
Carlos Lemes; o presiden-
te da Agência Municipal 
de Turismo, Eventos e La-
zer (Agetul), Urias Garcia 
Júnior, representando o 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende; o presidente do 
Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO), con-
selheiro Joaquim Alves de 
Castro; o procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Aylton 
Flávio Vechi e o defensor 
público-geral do Estado, 
Domilson Rabelo.

Governador 
elencou desafios 
para 2020 e 
destacou que 
este será o ano 
da Saúde. A 
primeira grande 
ação na área será 
a inauguração 
da Policlínica 
de Posse, ainda 
neste mês
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IPTU 2020 vence quinta-feira

Vence na próxima 
quinta-feira (20/2) 
o prazo para paga-

mento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
2020. A data é limite para 
quitação à vista, com 10% 
de desconto, ou para pa-
gamento da primeira 
parcela. A partir de sexta-
-feira ( 21/2) já ocorre 
incidência de multas, ju-
ros e correção monetária. 
Este ano, proprietários de 
587 mil imóveis devem à 
cidade mais de R$ 680,2 
milhões. A expectativa é 
de recebimento espontâ-
neo de aproximadamente 
75% desse valor

Para pagamento, além 
da guia entregue pelo Cor-
reios, o Documento Único 
de Arrecadação Municipal 
(Duam) também pode ser 
emitido no site da Prefei-
tura de Goiânia, o www.
goiania.go.gov.br, ou reti-
rado nas unidades Atende 
Fácil, central de relacio-
namento presencial com 
o município instaladas no 
Paço Municipal, Park Lo-
zandes; Cidade Jardim, 
bairro homônimo; Anti-
ga Estação Ferroviária, 
Setor Central; e Manga-
lô, Setor Morada do Sol. 

Há ainda um posto avan-
çado no Conselho Re-
gional de Contabilidade 
(CRC-GO), Setor Sul, cujo 
foco é o atendimento de 
contabilistas.

O site e as unidades de 
atendimento também são 
os locais onde os cidadãos 
que vão pagar o imposto 
de forma parcelada devem 
obter os boletos a partir 
da segunda parcela. O pa-
gamento do IPTU pode ser 
dividido em até 11 vezes, 
desde que o valor mensal 
não seja inferior R$ 26,28. 
Segundo o calendário fis-
cal divulgado pela Secre-
taria de Finanças, as parce-
las vencem nos dias 20 de 
março, 22 de abril, 20 de 
maio, 22 de junho, 20 de 
julho, 20 de agosto, 21 de 
setembro, 20 de outubro, 
20 de novembro e 21 de 
dezembro. Desde 2016 a 
Prefeitura de Goiânia en-
via aos cidadãos apenas a 
primeira parcela e a guia 
para pagamento à vista. 
O cidadão deve optar 
pelo pagamento de um 
desses boletos. 

No modalidade à vista 
o valor do imposto cons-
tante no Duam já consi-
dera os 10% de desconto 

oferecidos pela prefeitura 
para esta modalidade de 
pagamento. O abatimento 
oferecido em Goiânia é su-
perior à inflação registra-
da no período e maior do 
que o desconto  ofertado 
nas 12 maiores cidades 
do País. Em São Paulo, por 
exemplo, a redução para 
quitar o imposto é de 4%. 
Em Curitiba, o recuo é de 
6%. Já no Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, a diferença 
entre os valores à vista e 
parcelado é de 7%.

A não quitação ou o 
não pagamento da pri-
meira parcela até o dia 20 
de fevereiro automatica-
mente configura inadim-
plência. Como efeito, o 
atraso gera multa de 2%, 
acréscimo de 0,33% por 
dia corrido, além de juros 
de 1% rateado pela quan-
tidade de dias em situa-
ção de inadimplência, de 
acordo com o que deter-
mina o Código Tributário 
Municipal (CTM). Atra-
sos superiores a 90 dias, 

sejam consecutivos ou 
não e independente do 
número de parcelas em 
aberto, ainda acarretam 
em protesto da dívida em 
cartório, negativação do 
nome dos devedores em 
serviços de proteção ao 
crédito, como SPC e Se-
rasa; inscrição em Dívida 
Ativa e até discussão ju-
dicial de débitos. Em caso 
de parcelamento, o não 
pagamento do imposto 
até a data de vencimento 
de cada parcela também 

provoca a antecipação 
do vencimento das que 
ainda não venceram, fato 
que consequentemente 
adianta a cobrança de 
multas e juros.

Este ano o IPTU foi 
corrigido em 2,66% tendo 
como base a inflação ofi-
cial do Brasil, medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Não 
houve aumento real no va-
lor do imposto de imóveis 
cujas características não 
foram alteradas.

Imposto pode ser pago à vista com 
10% de desconto ou parcelado 
em até 11 vezes, desde que o valor 
mensal seja superior a R$ 26,28
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aparecida de goiânia

Saúde de Aparecida é beneficiada com recurso 
de custeio destinado pelo senador Luiz do Carmo
Na manhã desta segunda-
-feira, 17, o prefeito Gus-
tavo Mendanha recebeu 
o senador Luiz do Carmo 
(MDB), na Cidade Admi-
nistrativa, para o recebi-
mento simbólico de um 
aporte de R$ 2,5 milhões 
destinado à Saúde do mu-
nicípio. O recurso, liberado 
em dezembro de 2019, é 
um incremento temporá-
rio ao custeio dos serviços 
de assistência hospitalar e 
ambulatorial da cidade. A 
entrega reuniu secretários 
e vereadores de Aparecida 
de Goiânia e a equipe téc-
nica do senador.

“Eu costumo falar que 
construir é a parte mais 
fácil, visto que ao se tratar 
de Saúde, o custo de fun-
cionamento e manutenção 
dos serviços é constante. 
Por isso, senador, fiquei 
muito feliz em ver Apareci-
da de Goiânia beneficiada 
com esse recurso. Se hoje 
o nosso município é re-
ferência nessa área, com 
uma rede composta por 40 
UBSs, três UPAs, um Cen-
tro de Especialidades, um 
Hospital Municipal, entre 
outros, é porque temos o 
apoio de todos os poderes”, 
afirmou o prefeito. 

O senador agradeceu 
a recepção e destacou o 
crescimento de Aparecida 
de Goiânia nos últimos 
anos: “É notório o quanto 
sua cidade se desenvolveu. 

O que antes era um mu-
nicípio conhecido como 
‘cidade dormitório´ hoje se 
tornou um pólo industrial, 
comercial e universitário. 
Fico muito honrado de 

acompanhar esse processo 
e contribuir para esse cres-
cimento, seja na Saúde, 
como foi dessa vez, quan-
to em qualquer outra área. 
Contem comigo para avan-
çarmos em outros grandes 
projetos”.

Centro de 
Inteligência 
Tecnológica

O prefeito Gustavo 
Mendanha aproveitou a 
presença do senador e 
apresentou ao parlamen-
tar o Centro de Inteligên-
cia Tecnológica (CIT) de 

Aparecida de Goiânia. Na 
ocasião, o grupo visitou 
o local de onde agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e profissionais da 
segurança pública estadu-
al e federal irão monitorar 
toda a cidade com ima-
gens de mais de duas mil 
câmeras de alta definição, 
que auxiliarão na preven-
ção e combate à crimina-
lidade. Impressionado com 
o projeto, o senador elo-
giou: “É preciso muita co-
ragem, dedicação e visão 
para desenvolver esse tra-
balho de primeiro mundo. 
Parabéns!”.
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Folia
Uma tendência neste Carnaval é a maquiagem 

ecológica, onde a escolha do produto certo pode 
contribuir com as futuras gerações. Compondo 

com exemplos como a reutilização de materiais 
para fazer adornos e fantasias, estão as opções 

de maquiagem veganas. Neste sentido, a 
linha Intense traz produtos 100% veganos e 
eco-friendly. Somam-se a uma explosão de 

cores, texturas e aplicações super práticas, a 
possibilidade de criar infinitos looks para brilhar 

e ousar na festa, mas sem descuidar da natureza. 
Um exemplo é o glitter que na sua composição 
não contém componentes plásticos e é feito de 

mica, oferecendo power partículas de brilho, 
explosão de cores e máxima duração.

caRNaVal
Para quem vai ficar em Goiânia, o carnaval 

promete muito agito. Na segunda-feira, dia 24, o 
tradicional grupo de samba Heróis de Botequim 
leva às ruas da capital o bloco Carrinho de Mão 

Elétrico. A Concentração será no Circo Laheto, no 
Jardim Goiás e começa às 9h30 com o bloquinho 

kids. Pais podem levar seus filhos para curtir uma 
manhã com muita brincadeira e animação. A 

partir de meio dia a concentração para os adultos 
com o DJ Fábio Ferrá. Às 13h apresentação da 

Banda Maria Fumaça. Já às 13h30 show com  
Heróis de Botequim que vão animar a tarde com 

muitas marchinhas, frevo e samba. Às 17h30 o 
carrinho de mão elétrico sai às ruas de Goiânia, 

puxando centenas de foliões.

Voo DiRETo
A CVC, maior operadora de viagens das Américas, 

está com super oferta para Porto Seguro/Bahia, 
incluindo aéreo ida e volta, traslado (aeroporto/
hotel/aeroporto), passeio panorâmico na cidade 

e 7 noites de hospedagem com café da manhã. 
Partida dia 24 de fevereiro, por 3.209,04 no 

Hotel Casablanca. Valor para duas pessoas em 
apartamento duplo (apartamento solteiro ou 

casal) e com taxas de embarque inclusas, com 
parcelamento em até 12 vezes.

FEliciDaDE
A cidade de Goiânia recebe pela primeira vez o 
Be-Happy – O Fórum da Felicidade. O evento 

acontece nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, 
no Decorado Opus Vítreo, no Setor Marista. 
Promovido pelo publicitário Marcus Vinicius 

Ribeiro Queiroz, que é presidente do Akhenaton 
Instituto e da Agência Brasil-Colômbia, o 

encontro é destinado às pessoas que estão em 
busca de uma vida longeva e mais saudável, que 

tenham uma consciência cósmica, consciência 
de viver mais e com mais saúde e alcançar uma 

felicidade plena. A Opus Incorporadora e a Rádio 
Jovem Pan são apoiadoras do evento.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Premiação - No último dia 12 de fevereiro, a Coca-Cola Bandeirantes realizou a entrega da premiação na 
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis “Nova Esperança” – situada em Goiânia/GO. O apoio na 
cooperativa acontece desde o ano de 2012.

Voz e violão - Em mais uma edição em voz e violão, o 
Metropolitan Sounds trará nesta quinta-feira, 20, o cantor 
Rodolfo Vieira com um repertório diversificado de MPB e 
Bossa Nova. A apresentação ainda contará com o saxofonista 
Wanderson Nascimento, dando um charme a mais no evento.

2 3

4

Viagem - A empresária e consultora de 
imagem Wanessa Lopez passou o último final de 
semana em São Paulo, no Palácio Tangará, um 
extraordinário oásis urbano no coração da Capital.

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão
Ce

sa
r M

ac
ha

do

Constelação - A psicóloga e especialista em inteligência 
emocional infantil, Karina Maristela Barbosa, realiza na 
próxima quarta-feira, 19, às 20h, uma constelação em grupo 
com o tema “Prosperidade”. A sessão será realizado na 
clínica Centro Quântico, no Jardim América, em Goiânia.
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MEC divulga resultado da 
segunda chamada do ProUni

o Ministério da Edu-
cação divulga hoje 
(18) o resultado 

da segunda chamada do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) para 
o primeiro semestre de 
2020. Os estudantes se-

lecionados para receber 
a bolsa de estudos preci-
sam comprovar as infor-
mações fornecidas no ato 
da inscrição. A documen-
tação solicitada deve ser 
apresentada às institui-
ções de ensino até o dia 
28 de fevereiro.

O resultado pode 
ser conferido na pági-
na do ProUni acessan-
do o link: http://site-
prouni.mec.gov.br/ .

As bolsas eventual-
mente não preenchi-

das poderão ser ocu-
padas por participantes 
da lista de espera. O 
prazo para se inscrever 
na lista de espera é de 
6 a 9 de março e a di-
vulgação será feita no 
dia 12 de março.

Neste semestre, o 
ProUni está oferecendo 
252.534 bolsas. O sistema 
registrou mais de 1,5 mi-
lhão de inscrições, feitas 
por 782.497 estudantes. 
O número de inscrições é 
maior que o de inscritos 

porque cada participante 
pode escolher até duas 
opções de instituição, 
curso e turno.

ProUni
O ProUni é um progra-

ma do Ministério da Edu-
cação que oferece bolsas 
de estudos, integrais e 
parciais (50%), em insti-
tuições particulares de 
educação superior.

Podem participar es-
tudantes que tenham 
cursado todo o ensino 

médio na rede pública, 
ou na rede particular na 
condição de bolsista in-
tegral; estudantes com 
deficiência; professores 
da rede pública de ensi-
no, no efetivo exercício 
do magistério da educa-
ção básica, integrantes 
de quadro de pessoal 
permanente de institui-
ção pública.

Para concorrer às 
bolsas integrais, o es-
tudante deve compro-
var renda familiar bruta 

mensal, por pessoa, de 
até um salário mínimo 
e meio. Para as parciais, 
a renda familiar bruta 
mensal deve ser de até 
três salários mínimos 
por pessoa.

Só pode se inscrever 
no ProUni o estudante 
que não tiver diploma 
de curso superior, que te-
nha participado do Enem 
mais recente e obtido, no 
mínimo, 450 pontos de 
média das notas, e nota 
acima de zero na redação. 

Estudantes têm 
até o dia 28 
para apresentar 
documentação
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Deflagrada operação de 
combate à exploração 
sexual infantil
Policiais civis de 12 esta-
dos participam desde as 
primeiras horas da manhã 
desta terça-fera (18) da 
sexta fase da Operação 
Luz na Infância, que tem 
como objetivo de identi-
ficar autores de crimes de 
abuso e exploração sexual.

A operação está sendo 
coordenada pelo Ministé-

rio da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP) e envolve 
ainda as agências de apli-
cação da lei da Colômbia, 
dos Estados Unidos, do Pa-
raguai e Panamá.

Os policiais civis cum-
prem mandados judiciais 
de busca e apreensão de 
arquivos com conteúdo 
relacionado aos crimes de 

exploração sexual pratica-
dos contra crianças e ado-
lescentes em endereços 
ligados aos investigados, 
nos estados de Alagoas, 
do Acre, Ceará, Rio de Ja-
neiro, de Goiás, do Paraná, 
Rio Grande do Sul, de São 
Paulo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, do Piauí e 
de Santa Catarina.
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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

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

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 

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.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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jogos olímpicos

Martine Grael e Kahena Kunze 
estarão em Tóquio 2020

As campeãs olímpicas Martine 
Grael e Kahena Kunze ga-
rantiram, no último final de 

semana, a participação na próxima 
edição dos Jogos Olímpicos. A vaga, 
em Tóquio, na disputa da classe 49er 
FX de vela, foi garantida no mundial 
realizado em Geelong (Austrália).

As brasileiras, que ficaram com 
o ouro nos Jogos do Rio (2016), 
carimbaram o passaporte para 
Tóquio ao terminarem o mundial 
na 12ª posição.

Além de Martine e Kahena, o 
final de semana também foi de 
classificação olímpica para Mar-
co Grael e Gabriel Portilho. Eles 
defenderão o Brasil na classe 
49er ao encerrarem o Mundial de 
Geelong na 13ª posição.

Campeãs olímpicas 
garantem vaga durante 
Mundial de Geelong
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