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m dezembro de  
2017 a OAB promo-Eveu o baile do Rubi, 

no Salão Sônia Festas e 
ofereceu aos convidados 
diversidade gastronômi-
cas, gourmets, mesas com 
conceitos diferentes, Open 
bar Premium e buffet 
completo sobre o conceito 
"all inclusive".  

Entre os convida-
dos estava o casal Ediva-
neo Resende e sua esposa 
Simoni Resende, e o casal 
de amigos Marcos Corren-
tes e Viviane Correntes, 
que se divertiram muito no 
baile do Rubi no final de 
2017. 

Carrasco do Mutirama, Iris 
acaba também com pedalinho 
do Lago das Rosas

Baile do Rubi
no final de 2017
foi um sucesso
Promovido 
pela OAB

os  amigos  de  
Cristalina. Mais Aum ano se encer-

rou, mais um ciclo se fe-
chou e é tempo de fazer 
uma retrospectiva. É tem-
po de olhar para trás e re-
ver os planos que foram 
traçados, o caminho que 
foi percorrido, as metas e 
os objetivos que foram al-
cançados.

É tempo também 
de olhar para frente, refa-
zer planos, vislumbrar no-
vos horizontes, e abrir o co-
ração para sonhar. 

Nós agradecemos 
pela oportunidade de fa-
zer parte da sua história e 
por contribuir para o seu 
sucesso. Esperamos que es-
ta parceria continue ainda 
por muitos e muitos anos.

Que esse  Ano 
Novo seja de muita pros-
peridades para todos! 
Maks Wilson Louzada

Final de Ano de trabalho
e solidariedade

e por um lado exis-
tem as frentes de ser-Sviços da prefeitura 

Municipal limpando, con-
sertando e reconstruindo 
ruas que foram atingidas 
com os temporais, o paga-
mento dos servidores foi 
efetuado integralmente no 
dia 26, foram entregues no-

vos equipamentos para o 
Hospital Chaud Salles, ener-
gia elétrica está sendo insta-
lada em assentamentos, ma-
is de sete mil brinquedos fo-
ram distribuídos para cri-
anças, o Natal foi mágico 
com iluminação, feira nata-
lina, casa de Papai Noel e 
presépio – tudo isso só em 

dezembro. Além disso, exis-
te o trabalho solidário da ad-
ministração, com a assis-
tência social, desta vez de-
monstrado com a entrega 
de cestas de alimento para 
moradores de todo o muni-
cípio. 

Veja mais na Pág.4

Vila Andrade recebe melhorias
da atual administração
 

Castelo Branco é advogado, cidadão cristalinense, foi suplente 
de vereador e candidato a prefeito de Cristalina em 2016

Maks Wilson Louzada

1º Festival de Plantas e 
Flores em Cristalina direto 
de Holambra-SP. Pág. 5

Um próspero 2018 para 
todos nós! Pág. 3
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Detran-GO diz que todo 
veículo que for abordado 
e estiver com o pagamento 
do tributo pode ser retido; 
OAB-GO informou que 
vai recorrer da decisão.

Liminar que proibia a apreensão de 
veículos com débitos de IPVA é suspensa

ribunal de Justiça de 
Goiás suspendeu, na Tsexta-feira (12), a limi-

nar que impedia que veícu-
los com o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) vencido 
fossem apreendidos. De acor-
do com o Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran-GO), com a decisão, to-
do veículo que for abordado 
e estiver com o pagamento 
do tributo pode ser retido.

O desembargador 
Zacarias Neves Coêlho aca-
tou, na decisão, o pedido do 
Estado, que alegou que a 
apreensão de veículos com o 
C e r t i f i c a d o  d e  
Licenciamento de Registro 
do Veículo (CRLV) atrasado, 
taxa vinculada ao IPVA, é 
p r e v i s t a  n o  C ó d i g o  
Brasileiro de Trânsito e visa 
manter a “segurança” do 
trânsito.

Com o documento, a 
liminar da juiza Zilmene 
Gomide da Silva Manzolli, 
expedida em dezembro do 
ano passado e que atendia o 
pedido da Ordem dos 
Advogados do Brasil em 
Goiás (OAB-GO), fica sus-

pensa.
Em nota ao G1, o pre-

sidente da OAB-GO, Lúcio 
Flávio Siqueira de Paiva in-
formou que vai recorrer da 
decisão. No texto, o repre-
sentante disse que a institui-
ção “respeita, mas discorda 
do posicionamento do ma-
gistrado”. Ele afirma que, 
nos próximos dias a Ordem 
vai interpor um agravo inter-
no, medida que permite ao 
desembargador rever a posi-
ção.

“A apreensão do auto-
móvel por dívida de imposto 
caracteriza confisco. A ferra-
menta adequada, entende a 
Ordem, seria a execução fis-
cal, não o sequestro do bem 

de modo sorrateiro, sem co-
brança ou citação.

A gerência de comu-
nicação do Detran-GO di-

H o t   D o g

CACHORRO QUENTE TRADICIONAL

PRESUNTO COM CATUPIRY

CARNE DESFIADA COM CATUPIRY

FRANGO COM CATUPIRY

vulgou nota em que afirma 
que órgão já começa a cum-
prir a decisão e que é “indis-
pensável” que o motorista es-

teja de posse do CRLV, que só 
é emitido após a quitação de 
todos os débitos vinculados 
ao veículo.

“É dever da autar-
quia aplicar a lei federal, sen-
do que a multa aplicada ao 
infrator tem por objetivo não 
somente puni-lo, mas tam-
bém inibir a prática de con-
dutas que põem em risco a se-
gurança das pessoas e de se-
us bens. Assim, deve ser con-
siderada a exigência de paga-
mento das multas e do IPVA 
para fins de licenciamento”, 
diz a nota divulgada no site 
do órgão.
Liminar

A liminar que deter-
minou a suspensão imediata 
da apreensão de automóveis 
que estivessem com o IPVA 
vencido foi tomada pela juí-
za Zilmene Gomide da Silva 
Manzolli no dia 19 de de-
zembro do ano passado.

O documento pedia 

que os órgãos de trânsito per-

mitissem que os motoristas 

pagassem as taxas de licen-

ciamento e outros débitos se-

parados do IPVA, para que 

p u d e s s e m  e x p e d i r  o  

Certificado de Registro do 

Licenciamento de Veículo 

(CRLV). A multa estabeleci-

da no caso de não cumpri-

mento da medida era de R$ 

10 mil por dia, com teto de 

R$ 100 mil.

Fonte: g1.globo.com/go

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2018 em Goiás

Levantamento do Detran-GO aponta 
aumento de 77% no número de 
aprovados para obtenção da CNH

m levantamento divul-
gado pelo Departamen-Uto Estadual de Trânsito 

(Detran-GO) apontou que no 
ano passado o número de apro-
vados para obtenção da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) aumentou 77%. O 
balanço mostrou que de 2016 a 
2017, ocorreu um aumento de 
8% em Goiânia e de 2% em todo 
o Estado.

Segundo o órgão, cerca 
de 67% dos candidatos ho-

mens, inscritos para a prova de 
CNH, conseguiram ser aprova-
dos durante os exames práticos. 
Já as mulheres, o índice foi de 
44%. Na prova teórica, os núme-
ros são de 74% dos homens e 
81% das mulheres.
O Detran-GO ressalta que o obje-
tivo da autarquia é melhorar os 
índices de aprovação com quali-
dade na educação para formar 
bons condutores. Para isso, tem 
colocado em prática a Reso-
lução 168 do Departamento 

Nacional de Trânsito (Dena-
tran), que prevê normas e pro-
cedimentos para a formação de 
condutores de veículos auto-
motores, além da realização 
dos exames até a expedição de 
documentos de habilitação.

A determinação tam-
bém estabelece 60% como o mí-
nimo de aprovação dos candi-
datos e foca na modernização 
dos serviços para atingir um nú-
mero satisfatório de aprovados-
nas provas de legislação e práti-

ca.
Novos percursos

Entre as ações para mo-
dernizar os serviços, está a pa-
dronização das pistas que bus-
ca elevar a qualidade da forma-
ção do condutor, de forma a pre-
pará-lo para enfrentar com segu-
rança as adversidades do trân-
sito, o que contribui para a que-
da dos índices de acidentes nos 
centros urbanos.

O novo modelo de pis-
ta busca reproduzir, ao máxi-
mo, situações que o novo con-
dutor encontrará no dia a dia. 
Para o presidente do órgão em 
Goiás, Manoel Xavier “a padro-
nização integra um pacote de 
medidas no sentido de melho-
rar a formação de condutores. 
A meta é uniformizar os circui-

tos  em todo  o  Es tado .  
Queremos que o candidato per-
ceba que não existe mais pista 
fácil ou difícil, que é um mode-
lo só”, ressalta.

Além da padronização 
das pistas de prova, o Detran-
GO investiu em medidas para 
trazer mais segurança aos can-
didatos à CNH. Agora, as aulas 
práticas, realizadas por Centros 
de Formação de Condutores 
(CFC's), passarão a ser monito-
radas por GPS, fotografia e tele-
metria.

A medida tem como ob-
jetivo comprovar o cumpri-
mento da carga horária mínima 
das aulas práticas ministrada 
pelos instrutores.

Fonte: www.dm.com.br 
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Um próspero 2018 para todos nós!

Castelo Branco é advogado, cidadão cristalinense, foi suplente 
de vereador e candidato a prefeito de Cristalina em 2016

ais um ano se ini-
cia e com ele todas Mas nossas esperan-

ças se renovam, novos pla-
nos de desenvolvimento pes-
soal e coletivo surgem e nos-
sos pensamentos encontram 
um turbilhão de vontades a 
serem alcançadas. Todo iní-
cio de um novo ciclo em nos-
sas vidas é sempre muito 
bom.

Geralmente nos sen-
timos propensos ou motiva-
dos a realizar mudanças sig-
nificativas em nossas vidas 
quando estamos insatisfei-
tos, quando as condições em 
que vivemos não correspon-
dem mais as nossas expecta-
tivas.

Há certos momentos 
na vida que por si mesmos 
são verdadeiros marcadores 
que sinalizam o fechamento 
de um ciclo, quer aceitemos 
ou não.

A partir dessa per-
cepção, é possível nos repo-

sicionarmos e nos readaptar-
mos para darmos boas vin-
das ao “novo”, com suas infi-

nitas possibilidades.
E na política não é di-

ferente. Quando os fatos nos 

sinalizam que nossas esco-
lhas políticas não deram cer-
to, se inicia um movimento 
de fechamento de um ciclo e 
esse é também um momento 
rico para iniciarmos o preci-
oso movimento de auto ava-
liação e pensar o lugar que 
ocupamos ou que desejamos 
ocupar em nossa cidade e 
em nosso país.

Este ano, mais uma 
vez, teremos eleições nacio-
nais para elegermos o 
Presidente do Brasil, gover-
nadores de Estado, senado-
res, deputados federais e es-
taduais.

Que em 2018 possa-
mos, cada um de nós, anali-
sar e refletir de modo claro 
quais nossas possibilidades 
e perspectivas de futuro pa-
ra que possamos fazer as nos-
sas escolhas de forma inde-
pendente e tomarmos a deci-
são que julgarmos correta pa-
ra o futuro de Cristalina e do 
Brasil.

Collor anuncia pré-candidatura à Presidência
Fátima Meira/Futura Press

 ex-presidente e sena-
dor Fernando Collor Ode Mello (PTC) anun-

ciou, nesta sexta-feira, sua 
p r é - c a n d i d a t u r a  à  
Presidência da República. O 
anúncio foi feito em entre-
vista a uma rádio de 
Arapiraca, em Alagoas, que 
pertence ao grupo de comu-
nicação de sua família.

“Tenho uma vanta-
gem em relação a alguns can-
didatos porque já presidi o 
País. Meu partido todos co-
nhecem. Todos sabem o mo-
do como eu penso e ajo para 
atingir os objetivos que a po-
pulação deseja para a melho-
ria de sua qualidade de vi-
da”, declarou.

Color presidiu o 

Brasil entre 1990 e 1992, 
quando se tornou o primeiro 
chefe da República a sofrer 
impeachment. Em seu lugar, 
assumiu o seu vice, Itamar 
Franco.

Segundo o senador, o 
assunto será tratado na con-
venção do partido, antigo
PRN

Na entrevista, o sena-
dor lembrou a importância 
da realização de reformas, 
principalmente a política, 
que deve diminuir o número 
de partidos.

“Alguns avanços vêm 
sendo atingidos, mas muitas 
outras reformas precisam ser 
executadas, sobretudo a polí-
tica, para que possamos ter 
um conjunto de partidos que 

representem as faces ideoló-
gicas de uma sociedade. Não 
podemos conviver com 38 
partidos, dos quais 27 têm re-
presentação no Congresso 
Nacional. Isso traz uma pos-
sibilidade de ingovernabili-
dade muito grande”, argu-
mentou.

Está difícil para a oposição 
conseguir a tão sonhada 
união; a coluna Giro, do 
jornal O Popular, informa 
nesta quinta-feira que o 
senador Ronaldo Caiado 
organizou um jantar, na 
terça-feira, para lideranças 
peemedebistas; estavam 
p r e s e n t e s  d e p u t a d o s ,  
prefeitos e até a primeira-
d a m a  D o n a  I r i s .  A  
curiosidade é que Caiado 
mandou convite para Daniel 
Vilela e Maguito Vilela, mas 
os dois não foram ao jantar; 
isso é sinal claro que os 
Vilela não vão abrir mão 
fácil da candidatura em 
torno de Daniel para apoiar 
o projeto caiadista, como 
sonha o senador
11 DE JANEIRO DE 2018 ÀS 
12:33 // INSCREVA-SE NA 
TV 247 

CAIADO TENTA 
SEDUZIR PMDB, 
MAS DANIEL E 
MAGUITO EVITAM 
SE MISTURAR

a tarde do dia 08/01 
um acidente na BR N040, entre Luziânia e 

Cristalina tirou a vida da 
senhora Vera Faita. No 
veículo que era conduzido 
por ela estava o seu esposo 
Edson Faita, que foi socorrido 
e encaminhado para UPA de 
Luziânia.

Vera Faita morre 
em acidente na BR-040

Assistência técnica especializada
Av. Caiapós - Feira Municipal  

9 8469-0877 / 9 9683-0877

Segundo informa-

ções, o veículo saiu da pista 

caindo numa ribanceira 

capotando várias vezes. 

Chovia muito no momento do 

acidente e os airbags do 

veículo não se abriram como 

deveria o que contribuiu para 

esta fatalidade.
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Nova mesa diretora da Câmara 
Municipal toma posse em Cristalina

s integrantes da no-
va mesa diretora da OCâmara Municipal 

de Cristalina tomaram pos-
se em cerimônia realizada 
na manhã de 03 de Janeiro 
no Plenário Fritz Mohn. O 
presidente do Legislativo é 
o vereador Marquinho 
Abrão (PRP). Ele continua 
no cargo já que foi reeleito.

Além do presidente, 
também integram a nova 
mesa os vereadores Marce-
lo Enfermeiro (PR), vice-
p r e s i d e n t e ;  Va l d s o n  
Tolentino Filho (PDT), pri-
meiro secretário e Luciana 
Cândida (PRB), segunda se-
cretária. 

Estiveram presentes 
para prestigiar, o Prefeito 
Daniel Vaz, seu Vice Luiz 
Henrique Barros, represen-
tando a UVG (União dos 
Vereadores do Estado de 
Goiás) Ricardo de Oliveira, 

demais Vereadores, o 
Secretário de esportes 
Pablo Rocha Magela, dema-
is Secretários e público pre-

Final de Ano de trabalho e solidariedade
e por um lado exis-
tem as frentes de ser-Sviços da prefeitura 

Municipal limpando, con-
sertando e reconstruindo 
ruas que foram atingidas 
com os temporais, o paga-
mento dos servidores foi 
efetuado integralmente no 
dia 26, foram entregues no-
vos equipamentos para o 
Hospital Chaud Salles, 
energia elétrica está sendo 
instalada em assentamen-
tos, mais de sete mil brin-
quedos foram distribuídos 
para crianças, o Natal foi 
mágico com iluminação, fe-
ira natalina, casa de Papai 
Noel e presépio – tudo isso 
só em dezembro. Além dis-
so, existe o trabalho solidá-
rio da administração, com 
a assistência social, desta 
vez demonstrado com a en-
trega de cestas de alimento 
para moradores de todo o 
município.

O ato solidário per-
correu o distr i to de 
Campos Lindos e o povoa-
do de São Bartolomeu, na 
região da Pamonharia 
Recantus, onde dezenas de 

moradores receberam das 
mãos do vice-prefeito Luiz 
Henrique e da secretária 
de promoção social ,  
Marleide Barros, as cestas 
que já foram distribuídas 
na cidade. Toda a equipe 
da secretaria de Marleide 
colaborou com a ação, que 
foi abençoada pelo padre 
Adonias e apoiada pelo se-
nhor Adoil  e pastor 
Alfredo,  em Campos 
Lindos; e por Eduardo 
R o d r i g u e s ,  n o  S ã o  
Barttolomeu, além do pro-
fessor Nelson, incansável 
ajudador de todas as cau-
sas sociais e educacionais 
de Cristalina.

Ao receber o pre-
sente de fim de ano, os mo-
radores agradeceram com 
muita alegria, principal-
mente ao prefeito Daniel 
do Sindicato e ao vice Luiz 
Henrique, pela lembrança 
e pelo carinho dispensa-
dos a quem precisa de res-
peito, consideração e soli-
dariedade.
Por assessoria de comuni-
cação.

11 de Janeiro de 2018
lém de ser o prefeito 
que entrou para his-Atória pela interdição 

do parque Mutirama depois 
da tragédia de julho do ano 
passado, que fez 11 vítimas, 
Iris Rezende (PMDB) agora ti-
ra de circulação os pedali-
nhos do Lago das Rosas. 
E o pior: em pleno período 
de férias.

Vale lembrar que des-
de maio do ano passado o 
contrato da prefeitura com a 
empresa de manutenção dos 
pedalinhos está irregular, 
mas agora a decisão é defini-
tiva.

A jornalista Giovana 
D o u r a d o ,  d a  T V  
Anhanguera, foi ao local e 
ouviu uma torrente de recla-
mações.
Nada funciona nesta prefei-
tura. 
Fonte: Goiás 24 horas

Carrasco do 
Mutirama, Iris 
acaba também 
com pedalinho do 
Lago das Rosas

sen te .  Na  ocas ião  o  
Ve r e a d o r  M a r q u i n h o  
Abrão, agradeceu a todos e 
falou que a Câmara é a casa 

do povo e sempre estará 
aberta para a nossa comu-
nidade.

Tok LISTA.COM

Lista 
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Depois de anos Cristalina volta a 
ter festa da virada

á muito tempo, 
Cristalina não ti-Hnha festa da vira-

da. Um evento muito im-
portante para nossa cidade 
que celebra a chegada de 
um novo ano.

No dia 30, o show fi-
cou por conta da dupla 
Lucas Reis e Thacio, que 
animou a todos tocando o 
melhor do sertanejo. Já no 
dia 31, à meia noite, quan-
do a Banda Atlanta estava 
se apresentando aconte-
ceu à contagem regressiva, 
onde todos com muita ale-
gria acompanharam a quei-
ma de fogos para saudar a 
chegada do Novo Ano.

Pr e f e i t o ,  Vi c e -
prefeito estiveram presen-
tes no evento. Sem contar, 
com a população que mar-
cou a presença.
Parabéns aos organizado-
res de uma bela festa da vi-
rada.

1º Festival de Plantas e Flores em 
Cristalina direto de Holambra-SP

conteceu neste fi-
nal de semana 19 a A21 de janeiro, na 

Praça da Liberdade, o 1º 
Festival de Plantas e Flores, 
direto de Holambra-SP, co-
nhecida nacionalmente co-
mo a Cidade das Flores. A 
iniciativa foi da secretária 
de assistência, promoção so-
cial e trabalho, Marleide 
Barros, que se reuniu com 
os organizadores da feira 
que viaja por todas as re-
giões do Brasil e resolveu 
trazê-la para Cristalina, 
com o aval e o apoio do pre-
feito Daniel do sindicato.

Durante o festival, 
foram comercializados di-
versos tipos de plantas e flo-
res todos os dias. O total 
vendido um porcentual se-
rá destinado a uma institui-
ção filantrópica da cidade, 
que será o Lar dos Idosos, es-
colhido pela secretária para 
receber a verba.

O festival contou 
com apresentações cultura-
is e a praça da alimentação, 
que ofereceu doces, crepes, 
jantinha, pizzas, pastéis, 
caldo, feijoada, cachorro 

quente, etc.
O festival contou 

também com a presença da 

Orquestra de Violeiros, da 
Folia de Reis, do Grupo de 
Catira e do Coral da Igreja 

Jesus é o Senhor, dentre ou-
tros cantores e duplas que 
se apresentaram. 

Com informações:
A s s e s s o r i a  d e  
Comunicação

Cantores professor Denis e Geielma
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SHOPPING
DA MODA Rua Goiás, Nº 93, em frente ao Bradesco

CALÇADOS, CONFECÇÕES, CAMA, 
MESA BANHO E RECÉM-NASCIDO

ACEITAMOS CARTÕES

3612-1171

BRCARD

« ACEITAMOS CHEQUE PRÉ »

Cristalina,  
Janeiro de 2018

descaso com a vila 
Andrade de pouco a Opouco vai ficando pa-

ra traz. A promessa de cam-
panha política da atual ges-
tão está se tornando em reali-
dade. O governo prometeu 
que a vila Andrade seria sua 
principal meta assim que fos-
se eleito, e já no primeiro ano 
de mandato o setor seria prio-

ridade com rua por rua arru-
mada com toda infraestrutu-
ra. 

Hoje se percebe que 
as ruas já se encontram em fa-
se de execução pelos serviços 
de obra e a colocação de bri-
quetes em algumas ruas de 
ponta a ponta pela equipe de 
obra da atual administração. 

O atual governo se 

destaca em apenas um ano de 
trabalho onde muitas obras 
estão sendo feitas. É nítido as 
mudanças e o esforço da equi-
pe de governo que percebe a 
maioria dos moradores mais 
animados com a colocação de 
briquetes. E que ali não vai 
mais precisar andar nos bura-
cos e na terra. Esses proble-
mas por falta de zelo do pró-

prio governante que adminis-
trou a cidade, estão ficando 
no passado. 

Os moradores são tes-
temunhas que a mudança ve-
io para melhor e a expectati-
va de um futuro melhor só au-
menta para eles que sofreram 
muito com a chuva e muitos 
buracos nas principais ruas.

Além da Vila Andra-

de, a Rua Maracanã, no setor 
Rio de Janeiro, o setor Militar 
e a Rua Salgado Filho, tam-
bém foram contempladas 
com a melhoria deixando à 
maioria dos moradores satis-
feitos. Quantos anos os mora-
dores padeceram e sofreram. 
Hoje os moradores já estão 
mais aliviados nos seus seto-
res.

Vila Andrade,  
recebem melhorias da atual administração
 

Rio de Janeiro e Vila Militar
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Jornal Opção: Bolsonaro agrada 
goianos e chega a ter 30% no Estado

Jornal Opção desta 
semana traz uma Onota em que abor-

da a força do deputado fede-
ral Jair Bolsonaro em 
Goiás. Nas pesquisas naci-
onais, “Bolsomito”, como é 
chamado pelos fãs, atinge a 
casa dos 20% de intenção 
de voto.

Em Goiás, diz o 
Opção, Bolsonaro chega a 
ter 30%, número muito al-
to. O jornal diz ainda que a 

maioria do eleitorado de 
Bolsonaro em Goiás está en-
tre os jovens. Aquela turma 
dos 18 aos 35 anos, que está 
revoltada com a política em 
geral e acredita no deputa-
do como um moralizador 
do país.

O deputado agrada 
também pelo discurso radi-
cal contra a criminalidade. 
Bolsonaro promete tole-
rância zero contra a bandi-
dagem.
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Chamado de 'Adão' 
pelos amigos, 
participante goiano 
do BBB 18 
chama a atenção 
de internautas

 população de 
Goiás já viu sete Aconterrâneos 

participarem das 17 
edições já exibidas do Big 
Brother Brasil. Destes, 
dois levaram o prêmio 
(Dhomini em 2003 e 
Munik em 2016), o que 
pode ser indício de que o 
povo da terra sabe bem 
aproveitar as 
oportunidades.

O oitavo nome do 
estado a figurar entre os 
moradores da casa mais 
vigiada do Brasil foi 
anunciado na tarde desta 
quinta-feira (18). Breno 
Simões, pelo visto, 
tentará de tudo ser um 
dos nomes mais 
conhecidos da nova 
edição.

Com 29 anos, o 
arquiteto promete ser o 
centro das atenções do 
reality. "Eu trato minha 
vida como uma vida de 
novela", afirma. "O 
pessoal gosta de 
acompanhar, gosta de 
saber".

"Eu sendo o centro 
das atenções, muito 
possivelmente eu vou 
juntar com quem seja", 

promete. "O importante é 
pegar, pô. Ficar lá três 
meses sem fazer nada?" 
ameaça ele no vídeo de 
apresentação.
E as informações sobre o 
'brother' não páram por 
aí. Segundo o perfil de 
Breno no site GShow, o 
arquiteto tem luz negra 
no banheiro do seu 
quarto, para criar um 
'clima bacana' com as 
mulheres.

Além disso, Breno 
é chamado de Adão por 
um grupo de amigos por 
causa de um episódio em 
que foi encontrado nu no 
meio do jardim com uma 
menina, após uma festa.

Segundo o melhor 
amigo do goiano, Jordan, 
Breno vai apavorar na 
casa. "O Breno sempre 
causa. É muito difícil ele 
pegar menos que duas 
meninas na noite, e na 
casa não vai ser 
diferente", afirma.

O perfil do jovem 
chamou a atenção dos 
internautas, que foram às 
redes sociais repercutir 
suas declarações.
Fonte: 
www.curtamais.com.br

Assim que foi anunciado, 
Breno logo foi parar entre os 
assuntos mais comentados 
nas redes sociais
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A MAIOR QUALIDADE COM O MENOR PREÇO DA CIDADE
CALÇADOS, CONFECÇÕES, CAMA, MESA, BANHO E RECÉM-NASCIDO

PARCELAMOS SEM JUROS NOS CARTÕES

Rua 7 de Setembro, 169 - Centro - Cristalina - Goiás                                                                    3612-3741

A GIGANTE DE GOIÁSA GIGANTE DE GOIÁS

Rua 21 de Abril, 640 - Centro         3612-4925

www.farmaciasprecobaixo.com.br

Serviços:

Forro convencional, Acartonado, Divisórias em acartonado, 

Sancas, Rebaixamentos, Molduras, Nicho, Colunas 

gregas, Gesso cola, Molduras 3D e outros...

Loja: 3612-7129 / 99365-2577
      99684-5421 /  98413-7066

Rua 97, qd 87, lt 04 - Setor Sul Novo (ao lado da creche)


