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apaREcida dE goiânia

Projeto de Gustavo para habitação 
prevê entrega de 3 mil casas populares

o prefeito Gustavo 
Mendanha, candi-
dato à reeleição 

pela “Coligação Apareci-
da com Certeza”, planeja 
construir 3.000 moradias 
populares no seu pro-
vável segundo mandato. 
Essa é uma das princi-
pais metas estabelecidas 
em seu plano de governo 
para a área da habitação. 
A ideia é estabelecer 
parcerias com o gover-
no federal, através do 
Programa Casa Verde e 
Amarela - antigo Minha 
Casa Minha Vida - para 
entregar o benefício às 
famílias de baixa renda.

Para viabilizar os con-
vênios com o Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional, responsável pelo 
Programa Casa Verde e 
Amarela, Gustavo fará 
uso da boa relação ins-
titucional que preserva 
com o alto escalão do 
governo Jair Bolsonaro e 
com a bancada goiana no 
Congresso Nacional.

O bom trânsito de 

Gustavo Mendanha em 
Brasília pode cooperar 
também com outra pro-
posta do candidato para 
a habitação: a de ocupar 
os vazios urbanos em 
Aparecida com empreen-
dimentos habitacionais 
compatíveis com o per-
fil imobiliário da região. 
Para tanto, a administra-
ção municipal vai diag-
nosticar e catalogar esses 
vazios urbanos, conforme 
anuncia o plano de go-
verno de Gustavo, candi-
dato da coligação Apare-
cida com Certeza.

“Nos últimos anos, 
Aparecida foi beneficiada 
por muitos programas do 
MDB para a habitação, até 
porque essa é a essência 

do partido, de pensar 
no social, no bem-estar 
das pessoas. E nós, cla-
ro, queremos continuar 
promovendo o acesso 
das famílias de baixa 
renda à casa própria, 
que é, sem dúvida, uma 
das maiores conquistas 
da nossa vida enquanto 
cidadãos”, diz Gustavo.

O emedebista quer re-
petir e aprimorar a trans-
parência nos processos 
seletivos que oferecem 
moradias populares. Se-
gundo o plano de gover-
no, se reeleito Gustavo 
promoverá na Prefeitura 
de Aparecida a efetiva 
participação popular e 
controle social nos pro-
gramas e projetos habi-

tacionais. Gustavo Men-
danha já fez isso na atual 
gestão, com o sorteio 
eletrônico das 832 fa-
mílias hoje beneficiárias 
dos apartamentos po-
pulares do Residencial 
Buriti Sereno, entregue 
pelo prefeito numa par-
ceria do município de 
Aparecida com o gover-
no estadual e a Caixa 
Econômica Federal. O 
sorteio foi acompanha-
do pessoalmente pelos 
candidatos às moradias.

Num convênio firmado 
também entre a Prefeitu-
ra de Aparecida, o gover-
no estadual e a Caixa, a 
administração de Gusta-
vo Mendanha no municí-
pio foi responsável pelo 

lançamento das obras 
de construção de 208 
apartamentos populares 
no Residencial Agenor 
Modesto I. O condomínio 
vertical fica localizado no 
Parque Itatiaia, em frente 
ao Campus do Instituto 
Federal de Goiás (IFG), 
bem próximo ao Hospital 
de Urgências de Apareci-
da (Huapa) e à UEG.

Entrega de 
moradias ganhou 
força com Maguito

Antecessor de Gus-
tavo na Prefeitura de 
Aparecida, Maguito Vi-
lela (MDB) também pro-
moveu um marco na ex-
pansão habitacional no 

município com a entre-
ga, junto com o governo 
federal, do Residencial 
Águas Claras, localizado 
no setor Jardim Belo Ho-
rizonte. O conjunto com 
336 apartamentos de 
dois quartos beneficiou 
milhares de apareciden-
ses de famílias de baixa 
renda, que passaram a 
ter casa própria e ende-
reço fixo, exercendo as-
sim a sua cidadania.

As duas gestões de 
Maguito em Aparecida 
foram responsáveis tam-
bém pela entrega de 73 
casas para a comunidade 
quilombola urbana mo-
radora da cidade. Cons-
truído na Vila Delfiori, 
o conjunto habitacional 
deu destaque nacional 
à Aparecida por ter sido 
o primeiro município a 
oferecer casa própria a 
descendentes quilom-
bolas no meio urbano. A 
obra, que inspirou outros 
programas habitacionais 
Brasil afora, foi executa-
da numa parceria entre a 
Prefeitura de Aparecida, 
ONG Associação Goiana 
de Atualização e Realiza-
ção do Cidadão e governo 
federal, através do Fundo 
de Desenvolvimento So-
cial e do programa Minha 
Casa Minha Minha Vida.

Enquanto prefeito, 
Maguito Vilela entregou 
casas ainda no Retiro do 
Bosque. Foram 64 re-
sidências, destinadas a 
famílias da Cooperativa 
de Catadores de Papel 
de Aparecida de Goiânia 
(Coocap) que moravam 
próximo ao Aterro Sani-
tário municipal. Os be-
neficiários deixaram os 
barracos improvisados 
naquela região e se tor-
naram proprietários de 
moradias de dois quar-
tos, cozinha americana, 
sala e banheiro.

emedebista 
segue tônica de 
seu antecessor, 
Maguito Vilela 
(MdB), candidato 
a prefeito de 
Goiânia, que 
construiu 
conjuntos 
habitacionais 
em suas duas 
gestões em 
Aparecida
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segurança pública

Polícia Civil integra operação 
contra pornografia infantil

a Polícia Civil, por 
meio Delegacia Es-
tadual de Repres-

são a Crimes Cibernéti-
cos (DERCC), cumpriu na 
manhã desta sexta-feira 
(6/11) quatro mandados 
de busca e apreensão em 
Goiás, durante a Operação 
Luz da Infância 7, contra a 
pornografia infantil.

A ação foi coordenada 
pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública e con-
tou com a participação das 
polícias civis de dez esta-
dos e agências de aplica-
ção da lei de quatro países: 
Argentina, Estados Unidos, 
Paraguai e Panamá, que 
também cumpriram, si-
multaneamente, manda-
dos de busca e apreensão.

Em Goiás, os manda-
dos foram cumpridos 
em Trindade, Anápolis e 
Caldas Novas. Segundo a 
delegada Sabrina Leles, 
titular da DERCC, os al-
vos são pessoas que ar-
mazenam, produzem ou 

compartilham vídeos ou 
imagens de pornografia 
infantil, na internet.

“Em Caldas Novas, ha-
viam milhares de arquivos 
pornográficos, no compu-
tador e no celular do in-
vestigado. Contudo, não foi 
possível comprovar, sem 
uma análise pericial, de 
que se tratava de imagem 
pornográfica infanto-ju-
venil, havendo a necessi-
dade da complementação 
da perícia”, afirmou.

Além dos arquivos en-
contrados, os policiais con-
seguiram identificar nos 
computadores dos suspei-
tos evidências do compar-
tilhamento e armazena-
mento do material ilegal. 
“Nós encontramos os ras-
tros dos arquivos nas má-
quinas deles, só que como 
já estavam apagados, há 
necessidade de realiza-
ção de perícia, para re-
cuperação dos arquivos e 
comprovação da materia-
lidade dos crimes. Então 

certamente eles serão 
indiciados no inquérito 
respectivo, mas não foi 
possível o flagrante”, des-
tacou a delegada.

Durante as diligências 
da especializada, uma 
pessoa também foi detida 
em flagrante, em Anápo-
lis, pela posse irregular 
de duas armas de fogo. 
Ao todo, foram cumpridos 
pelas polícias e países que 

participaram da operação 
137 mandados de busca e 
apreensão. A delegada fez 
ainda um alerta aos fami-
liares, já que, muitas vezes, 
o crime acontece sem que 
tenham conhecimento.

“Fica o alerta então 
para os pais, inclusive ago-
ra, durante a pandemia, em 
que a internet tem um pa-
pel fundamental no com-
partilhamento, no contato 

entre as pessoas.  Infeliz-
mente aumentou o núme-
ro de crianças que se tor-
naram vítimas de ameaças, 
nas quais elas são obriga-
das a enviar imagens por-
nográficas”, orientou.

No Brasil, o crime pode 
resultar em pena de até 8 
anos de prisão. “As pessoas 
devem ter consciência de 
que a imagem pornográ-
fica ou atividade sexual 

envolvendo crianças ou 
adolescentes é prevista no 
ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) como cri-
me e isso pode ser apena-
do em até 8 anos ou mais 
de reclusão. Certamente 
aquelas pessoas que tem 
esse hábito ou essa prá-
tica, através da internet, 
estão na mira da polícia e 
poderão ser presas a qual-
quer momento”, concluiu.

Ação, em dez estados e em quatro 
países, teve como alvo pessoas 
que armazenam ou compartilham 
imagens pornográficas de crianças 
e adolescentes. em Goiás, foram 
cumpridos quatro mandados de 
busca e apreensão em Trindade, 
Anápolis e Caldas Novas
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Governo de Goiás intensifica preparação 
dos alunos inscritos no Enem 2020
O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Educação (Seduc), ofe-
rece aulas e conteúdos 
direcionados aos mais 
de 46 mil estudantes da 
rede estadual de ensi-
no inscritos para o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020.

As ações asseguram 
apoio educacional para 
garantir, mesmo em tem-
po de isolamento social, 

que os estudantes te-
nham acesso a material 
de estudo em diversos 
formatos com o uso de 
suportes como televi-
são, rádio, parcerias com 
transmissões ao vivo em 
redes sociais, aplicativos 
de conversa, entre outros.

O conteúdo específi-
co é oferecido além dos 
componentes regulares 
da plataforma digital NE-
Tescola, disponível para 

alunos e professores com 
conteúdo semanal. De 
acordo com a superinten-
dente de Ensino Médio 
da Seduc, Osvany da Cos-
ta Gundim Cardoso, nas 
coordenadorias regionais 
de educação em todo o 
Estado, os esforços para 
garantir que o conteúdo 
chegue ao aluno pode até 
mesmo levar o professor 
à residência do inscri-
to no Enem. “Buscamos 

conscientizar o estudante 
de que o momento é de 
aulas remotas, fazendo 
com que crie o hábito de 
assisti-las”, pondera.

Videoaulas periódicas 
via aplicativo de men-
sagens são encaminha-
das, por meio do projeto 
“Goiás Bem no Enem em 
Casa”. Todas segundas e 
sextas-feiras, videoaulas 
com duração de 10 a 20 
minutos chegam aos es-

tudantes. Já o segmento 
“Goiás Bem no Enem na 
TV” é transmitido via TV 
Brasil Central (TBC), aos 
sábados, às 8h30. São 
duas aulas televisiona-
das a cada semana com 
duração total de 26 mi-
nutos. Há ainda o pro-
jeto “Segundou!!!” com 
transmissão, via apli-
cativo de conversa, de 
vídeos com indicações 
que contemplam filmes, 

séries e documentários.
A maratona de estudos 

tem ainda o “Desafio We-
ekend”, lista de questões 
no padrão da avaliação 
nacional, dividida em 
quatro áreas de conheci-
mento: Ciências da Natu-
reza, Ciências Humanas, 
Matemática e Linguagens 
e Códigos. Posteriormen-
te, os alunos recebem 
videoaulas com a resolu-
ção dos enunciados.
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BaBYZiNHa
A nova sensação da música sertaneja, a dupla João Bosco 
e Gabriel, lança amanhã, dia 6, a música Babyzinha (feat. 

Japinha do Forró, do Conde do Forró), música gravada 
em Goiânia no fim de setembro, no estúdio LKS Music. A 
música estará disponibilizada à meia-noite de sexta nos 

canais de áudio e às 10h no YouTube. Na ocasião, também 
foi gravado o clipe do novo hit, dirigido pela Caverna 

Filmes, com participação do apresentador e influenciador 
david Brazil. O diferencial da música é a levada do brega, 
ritmo que tem contagiado o público e tem feito sucesso 

no cenário musical nacional, um novo campo musical que 
a dupla tem explorado em sua carreira. de um lado, os 

donos do sucesso Alô, ex-amor, e do outro, a intérprete do 
fenômeno Romance desapegado.

EssENcial MiRRa
Natura essencial, marca da Casa de Perfumaria do 

Brasil, apresenta essencial Mirra, novas fragrâncias 
traduzem o encontro da cultuada mirra do oriente, 

um dos ingredientes mais nobres da perfumaria 
mundial, com a inédita mirra brasileira. Trata-se de um 

ingrediente precioso e místico da Amazônia que produz 
a seiva a partir de um atrito entre o besouro e a árvore 

do Novo Breu e ali se inicia a produção especial dessa 
resina. O exemplo vem do ingrediente principal que 
encontra a nossa essência e produz novos tesouros, 

junção que representa a inspiração da campanha: 
“Dos maiores desafios nascem as conquistas mais 

preciosas”. O lançamento da Natura reinventa o melhor 
da perfumaria mundial com a criatividade do nosso país 

e tudo isso é refletido na campanha desenvolvida pela 
dPZ&T.

coMfoRt cluB
ESSENCIAL - Substantivo: O que é imprescindível; 

muito necessário; fundamental. O que não pode 
ser deixado de lado. Adjetivo: Mais relevante ou 

significativo.E é com essa máxima que a loja goiana 
InFesta Multimarcas lança a marca própria Comfort Club 
com a coleção essencial. No momento em que o mundo 

se adapta a uma nova vida, a loja InFesta também se 
adapta às novas mudanças. O mercado vem pedindo 
peças mais confortáveis, práticas e com um conceito 

de natureza, bem estar e liberdade que há muito se 
almejava. A coleção Essencial é criada por Luciana 
Machado, estilista que tem em sua bagagem esse 

conceito de moda tão necessário para esse momento.

opoRtuNidadE
Nos dias 06 e 07 de novembro, com o Megavestibular, 

os candidatos que optarem pela modalidade ead 
(ensino digital) não vão precisar perder tempo, o início 

das aulas é imediato e a campanha garante 50% de 
desconto no primeiro semestre e 40% durante o curso 

inteiro. Já na modalidade presencial, os calouros terão 
40% de desconto no primeiro semestre e 30% durante 
todo o curso, que tem início em 2021. Para ingressar na 

instituição, é necessário fazer a inscrição por meio do 
link  www.inscricoes.estacio.br.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

NC Extrememe - O empresário Luciano Ferreira e a psicóloga Tatianne Rodrigues 
receberam os convidados no aulão Wod da Cura, na loja NC extreme.

Wod da Cura - O jornalista Kadu Faria, a gerente 
comercial Carla Aline e o gestor Samir Salomão 
ajudaram a receber os convidados no aulão.

2 3

4

Clima de Natal - A LIV Style, marca goiana de 
roupas femininas das empresárias Raiza Marinari 
e Roberta Santos, vai iluminar Goiânia com magia, 
sonhos, luz, cores e fantasia neste Natal, em sua loja 
da Rua 1.137, nº 154, no Setor Marista, a partir das 17h 
do próximo domingo, dia 8 de novembro. 
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Aulão - A gerente de marketing Jacqueline Soares, 
a personal trainer Ane Cândido e a coach Bárbara 
Sibéria ajudaram a receber os convidados do aulão.
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CIBM

Bombeiros de Jaraguá recebem 
viatura e equipamentos

o  governador Ronal-
do Caiado entre-
gou ao Corpo de 

Bombeiros em Jaraguá, 
nesta quinta-feira (5/11), 
novos equipamentos 
operacionais e uma via-
tura, além de inaugurar a 
reforma da 4ª Companhia 
Independente Bombeiro 
Militar (CIBM).

Somadas as ações, o 
investimento é de R$ 126 
mil. “Com pouca verba, 
vocês fizeram uma ver-
dadeira transformação 
na estrutura, mostrando 
a motivação de cada um 
em recuperar aquilo que 
é da instituição”, declarou 
o governador aos inte-
grantes da corporação.

A 4ª CIBM passou por 
obras de melhoria e am-
pliação, inclusive com a 
adequação da área de as-
sepsia de viaturas, com o 
objetivo de reduzir os ris-
cos de contaminação por 
doenças infectocontagio-
sas. Além disso, o espaço 
ganhou nova fachada. 
Foram investidos mais de 
R$ 27 mil, provenientes 
do Fundo de Reaparelha-
mento e Modernização 
do Corpo de Bombeiros 
Militar (Funebom).

Caiado ainda entregou 
um auto bomba tanque 
avaliado em R$ 600 mil. 
A viatura foi moderniza-
da para atender as mais 
variadas ocorrências de 
combate a incêndio da 
região, incluindo os mu-
nicípios de Jaraguá, São 
Francisco de Goiás, Jesú-
polis e Itaguaru. “Há mais 
de nove anos se esperava 
um caminhão como esse”, 
comentou o governador, 
referindo-se à defasagem 
encontrada na região e 
que se arrastou ao longo 
das gestões passadas.

O veículo possui capa-
cidade para 5 mil litros 
de água e vai substituir 
um outro, antigo, que já 
foi retirado de circulação 
e integra o acervo históri-
co da corporação.

O comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, co-
ronel Esmeraldino Jacinto 
de Lemos, explicou que 
a gestão de Caiado está 
empenhada em reformar 

viaturas paradas por falta 
de manutenção. “Gastamos 
um pouco de dinheiro, mas 
economizamos milhões de 
reais colocando viaturas 
como essas para funcio-
nar”, explicou. No caso do 
auto bomba que servirá a 
4ª CIBM, a adaptação teve 
investimento de R$ 42 mil.

O coronel adiantou que 
os bombeiros de outras 
regiões do Estado rece-
berão, em breve, outras 
benfeitorias. Entre elas 
Goianésia, Santo Antônio 
do Descoberto e Campos 
Belos. “Caiado só inaugu-
ra obra que está funcio-
nando”, frisou. “Tem muita 
coisa a ser entregue para 
os goianos”, concluiu. O 
governador garantiu que 
todo esse ciclo de melho-
rias é uma forma de o Es-
tado retribuir e reconhecer 
o trabalho desempenhado 
pelos homens e mulheres 
da corporação. “Vocês são 
referência”, enalteceu.

Na mesma solenidade, 

os bombeiros de Jaraguá 
receberam materiais que 
darão mais segurança e 
eficiência às ocorrências 
de combate a incêndio e 
salvamento terrestre. En-
tre eles, sopradores, torre 
de iluminação, esguichos, 
motosserra, mangueiras 
contra incêndio e capa-
cetes, além de kits indi-
viduais de prevenção à 
Covid-19. O investimento 
nesses itens gira em torno 
de R$ 57 mil, via Funebom.

Igreja Nossa 
Senhora da 
Conceição

O governador aprovei-
tou a passagem por Jara-
guá para vistoriar as obras 
da Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, no centro 
do município. Construído 
em 1828, de alvenaria e 
adobe, o edifício é tom-
bado como Patrimônio 
Histórico Estadual e re-
cebe investimento de R$ 

1,460 milhão para refor-
ma. “É uma igreja que faz 
parte da história dessa 
cidade. Estava totalmente 
destruída e nós, graças a 
Deus, conseguimos recu-
perar. Em poucos dias en-
tregaremos à população”, 
garantiu Caiado.

O trabalho de restau-
ração é minucioso, o que 
preserva os traços origi-
nais da estrutura histórica 
da igreja. As obras incluem 
melhorias na fachada, 
arco-cruzeiro, altar-mor, 
esquadrias, jardinagem, 
banheiros, além de assen-
tamento de pisos e calça-
mentos. A intervenção foi 
autorizada pelo Governo 
de Goiás, via Secretaria de 
Cultura (Secult) em julho 
do ano passado e está em 
fase de conclusão.

Um dos restauradores 
é Jamieres Viana, que veio 
da Bahia para participar 
das obras da Igreja Nos-
sa Senhora da Conceição. 
Durante uma conversa 

com o governador, ele 
contou que trabalha no 
segmento há 20 anos e 
elogiou o acervo histórico 
e arquitetônico de Goiás. 
“É um ofício muito bom e 
bonito de fazer. Me sinto 
muito grato de vir de tão 
longe e poder fazer parte 
dessa história”, relatou.

Ainda em Jaraguá, Caia-
do recebeu apoio da comu-
nidade escolar da região. 
Professores, coordena-
dores e alunos exibiram 
uma faixa agradecendo 
os mais de R$ 4,5 milhões 
destinados às reformas 
das unidades de ensino. 
Em resposta, o governa-
dor assegurou que muitas 
novidades ainda chegarão 
aos alunos, como é o caso 
do kit com mochila e tênis, 
a exemplo dos conjuntos 
de uniformes que já foram 
entregues. “Goiás é o 1º lu-
gar no Ideb [Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica] graças a todos 
vocês”, agradeceu.

Corporação 
também teve 
estrutura da 
companhia 
reformada. 
“Vocês são 
referência”, 
afirma Caiado aos 
bombeiros. Ainda 
no município, 
governador 
vistoriou 
restauração da 
Igreja Nossa 
Senhora da 
Conceição, 
patrimônio 
histórico estadual

H
eg

on
 C

or
rê

a



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sexta-feira, 6 de NOVeMBRO de 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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coronavírus

Covid-19: Cuca, técnico do Santos, 
testa positivo e é internado em SP

o técnico Cuca tes-
tou positivo para o 
novo coronavírus 

(covid-19) e está internado 
no Hospital Sírio Libanês, 
em São Paulo. De acordo 
com o Santos, o treinador 
sentiu mal-estar e dor de 
cabeça no CT Rei Pelé e foi 
encaminhado para o Hos-
pital Beneficência Portu-
guesa, em Santos (SP).

Cuca realizou exames 
clínicos, tomografia e um 
novo teste de coronavírus, 
que deu positivo. Segundo 
o Santos, apesar de apre-
sentar um quadro estável, 
por precaução, o técnico 
foi transferido para o Hos-

pital Sírio Libanês.
No início da noite o 

Hospital Sírio Libanês 
divulgou um boletim 
sobre o estado de saúde 
do treinador: 

“O paciente Alexi Sti-
val, conhecido como Cuca, 
técnico do Santos Fute-
bol Clube, foi admitido 
no hospital Sírio-Libanês 
em São Paulo para acom-

panhamento preventivo, 
após resultado positivo 
para covid-19. Não há 
previsão de alta hospita-
lar. O paciente está sendo 
acompanhado pelas equi-

pes do Dr. Fábio Luiz Novi 
e Dr. Esper Kallas”.

No fim de 2018, quando 
também era o comandante 
do Santos, Cuca precisou 
passar por uma cirurgia 

para corrigir um problema 
cardíaco. Durante a ausên-
cia do treinador, o Peixe 
será comandado pelo au-
xiliar Cuquinha.

Confira abaixo a nota 
do Santos na íntegra:

O técnico Cuca apre-
sentou um quadro de mal-
-estar e dor de cabeça na 
manhã deste sábado (7), 
no CT Rei Pelé.

O Departamento Médi-
co do Santos FC encami-
nhou o treinador para o 
hospital Beneficência Por-
tuguesa, em Santos, onde 
foram realizados exames 
clínicos, tomografia, e um 
novo teste de coronavírus.

Cuca testou positivo 
para Covid-19. O quadro 
dele é estável, mas por 
precaução, o técnico será 
encaminhado para o hos-
pital Sírio Libanês, em 
São Paulo. O comandante 
ficará em observação e 
isolamento.

Treinador 
sentiu-se mal 
durante treino 
no CT Rei Pelé
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