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dirEtoria informaçõEs técnicas

HumbErto tannus Júnior

Presidente

abadia divina lima

diretora de telerradiodifusão, imPrensa oficial e site

antônio auGusto dE almEida borGHEtti

diretor de Gestão, Planejamento e finanças

prEvisto custódio dos santos

chefe do núcleo de imPrensa oficial

rEGião

Goiânia

interior de Goiás

outros estados

rEGião

Goiânia

interior de Goiás

outros estados

assinatura sEmEstral
paGamEnto à vista

r$ 706,00
r$ 1.141,00
r$ 1.245,00

assinatura anual
paGamEnto à vista

r$ 1.078,00
r$ 1.899,00
r$ 2.054,00

prEço anúncio (col/cm)
À vista ou a Prazo (30 dias)

r$ 43,75

ExEmplar avulso
r$ 5,50

1. As publicações não serão feitas antes do prazo mínimo 
de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o material ter dado 
entrada na AGECOM.
2. Balanços, balancetes e tabelas, para efeito de dia-
gramação e cálculos, serão observados em um período de 
antecedência de 72 horas.
3. Os originais serão devolvidos mediante solicitação da 
parte interessada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após 
esta data serão incinerados.
4. As reclamações quanto às matérias publicadas só serão
aceitas se formuladas por escrito até 05 (cinco) dias da 
publicação.
5. As publicações e assinaturas poderão ser feitas nos 
seguintes endereços:
Matriz: Rua SC-1, nº 299 - Parque Santa Cruz Fone: 3201-
7600 / 3201- 7663 - FAX: 3201-7623 / 3201-7779
Posto Fórum: Térreo, Sala. 193 - Fone: 3216-2321
Centro Administrativo: Vapt-Vupt - Fone: 3201-5070
VENDAS EXTERNAS: somente através de vendedores 
credenciados

ATENDIMENTO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 08:00 ÀS 18:00 Horas

SECRETARIA DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO


