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Governo anuncia demissão 
de Gustavo Bebianno
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, anunciou que Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Secretaria-
-Geral, Gustavo Bebianno (PSL). De acordo com o porta-voz, o substituto será o general da reserva Floriano Peixoto Neto. p7
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Suspeito de estuprar adolescente é 
encontrado morto a tiros em Goiânia
Um homem de 43 anos foi encontrado morto com marcas de tiros 
no Setor Cidade Verde, em Goiânia. ele era suspeito de estupro. p2
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Suspeito de estuprar adolescente é 
encontrado morto a tiros em Goiânia

Um homem de 43 
anos foi encontra-
do morto com mar-

cas de tiros no Setor Cidade 
Verde, em Goiânia. Segun-
do a assessoria de impren-
sa da Polícia Civil, ele é sus-
peito de, momentos antes, 
estuprar uma adolescente, 
de 17. A corporação inves-
tiga a autoria do homicídio.

O caso aconteceu na noite 
sábado (16). Ainda conforme 

a assessoria, o boletim de 
ocorrência relata que a menor 
foi abordada pelo homem na 
rua após ser agredida pelo na-
morado e deixar a casa dele. O 
homem, desconhecido dela, 
ofereceu carona a ela em uma 
moto, e a garota aceitou.

Em determinado momen-
to, pontua a ocorrência, o 
homem forçou a adolescente 
a tirar a rouba e abusou sexu-
almente dela. Em seguida, ela 

conseguiu se desvencilhar e 
fugir para pedir socorro.

Quando a equipe da po-
lícia chegou ao local, en-
controu o homem morto. 
Ela disse não saber quem 
cometeu o assassinato.

A assessoria de imprensa 
da Polícia Militar relatou ao 
G1 que, antes desta ocor-
rência, uma vizinha ligou 
para a corporação dizendo 
que a menor e o namorado 

estavam tendo uma briga 
dentro da residência.

Porém, quando a equipe 
chegou, a garota negou qual-
quer tipo de agressão e dis-
pensou ajuda dos policiais.

A menor foi encaminha-
da para exame de corpo de 
delito no Instituto Médico 
Legal (IML). O caso será 
investigado pela Delegacia 
Estadual de Investigação 
de Homicídios (DIH).
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Nascidos em 
março e abril 
começam a 
receber abono 
salarial do PIS 

O abono salarial do Pro-
grama de Integração So-
cial (PIS), ano-base 2017, 
começa a ser pago esta 
semana para os trabalha-
dores da iniciativa privada 
nascidos em março e abril.

O crédito em conta 
para os correntistas da Cai-
xa Econômica Federal será 
realizado amanhã. Os de-
mais beneficiários podem 
sacar o benefício a partir 
de quinta-feira (21). 

De acordo com a Caixa, 
estão disponíveis mais de 
R$ 2,7 bilhões para 3,7 mi-
lhões de trabalhadores.

Os servidores públi-
cos com inscrição no Pro-
grama de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), finais 6 
e 7, também recebem o 
abono salarial a partir de 
quinta-feira (21).

Os valores variam de 
R$ 84 a R$ 998, de acordo 
com o tempo trabalhado 
formalmente em 2017. 
Os pagamentos são reali-
zados conforme o mês de 
nascimento do trabalha-
dor e tiveram início em 
julho de 2018. Os recur-
sos de todos beneficiá-
rios ficam disponíveis até 
28 de junho de 2019.

Para os trabalhadores 
da iniciativa privada, be-
neficiários do PIS, o valor 
do abono salarial pode 
ser consultado no site da 
Caixa ou pelo telefone 
0800 726 0207.

Para servidores públi-
cos, a referência é o Ban-
co do Brasil, que também 
fornece informações 
pessoalmente, pela in-
ternet ou pelo telefone 
0800-729 00 01.

Tem direito ao benefí-
cio o trabalhador inscrito 
no PIS ou no Pasep há 
pelo menos cinco anos e 
que tenha trabalhado for-
malmente por pelo me-
nos 30 dias em 2017 com 
remuneração mensal 
média de até dois salá-
rios mínimos. Também é 
necessário que os dados 
estejam corretamente 
informados pelo empre-
gador na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(RAIS), ano-base 2017.

Suspeito de roubar pessoas 
em saída de show é preso

BR-364, em Goiás, registra acidentes 
com quatro mortes no fim de semana

Policiais militares pren-
deram um homem suspeito 
de roubar pessoas na saída 
de um show de uma dupla 
sertaneja no estacionamen-
to do Estádio Serra Dourada, 
no Jardim Goiás, em Goiânia, 
na madrugada de ontem. 
Segundo a Polícia Millitar, 
Antônio Rodrigo Ferreira de 
Almeida foi encontrado após 
a corporação receber a de-
núncia de um motorista de 
aplicativo, que informou que 

um indivíduo estaria prati-
cando roubos no local.

Ao realizar patrulhamen-
to na região, os policiais en-
contraram o suspeito, que 
fugiu da abordagem pulando 
o muro de uma residência. 
Os militares, após serem au-
torizados pelos moradores, 
entraram na casa e encon-
traram o homem, que ten-
tou resistir novamente, mas 
os militares usaram a força e 
conseguiram prendê-lo.

A Polícia Rodoviária 
Federal em Goiás (PRF) re-
gistrou, durante o fim de 
semana, três acidentes na 
BR-364 que resultaram na 
morte de quatro pessoas. 

O primeiro acidente 
ocorreu na noite de sexta-
-feira (15), em Jataí. Uma 
motocicleta bateu na trasei-
ra de uma carreta, que esta-
va parada no acostamento 
da rodovia. O motociclista, 
que era inabilitado, e o pas-

sageiro não resistiram aos feri-
mentos e morreram no local. 

Na noite de sábado (16), em 
São Simão, um homem foi atro-
pelado e morto por um VW Golf. 

Já na manhã de domingo (17) 
uma pessoa morreu carboniza-
da em Mineiros, após se envol-
ver em uma colisão frontal entre 
um Fiat Strada e uma carreta.

Garota de 17 
anos pegou caro-
na com homem, 
de 43, que teria 
abusado sexual-
mente dela. Em 
seguida, quando 
ela já tinha fugi-
do, ele foi encon-
trado morto
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Governo determina medidas 
de precaução para barragens
Por recomendação da 

Agência Nacional de 
Mineração (ANM), o 

Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) definiu uma série 
de medidas de precaução 
de acidentes nas cerca de 
mil barragens existentes no 
país, começando neste ano 
e prosseguindo até 2021. A 
medida inclui a extinção ou 
descaracterização das bar-
ragens chamadas “a mon-
tante” até 15 de agosto de 
2021. A resolução está publi-
cada, na seção 1, página 58, 
no Diário Oficial da União.

“Essa resolução estabe-
lece medidas regulatórias 
cautelares, objetivando 
assegurar a estabilidade 
de barragens de minera-
ção, notadamente aquelas 
construídas ou alteadas 
pelo método denominado 
“a montante” ou por mé-
todo declarado como des-
conhecido”, diz o texto.

Em três meses, a dire-
toria colegiada da agência 
vai avaliar a execução das 
medidas.“A Diretoria Cole-
giada da ANM, até 1º de 
maio de 2019, reavaliará 
as medidas regulatórias 
cautelares objeto desta 

resolução e, se for o caso, 
fará as adequações cabí-
veis considerando, dentre 
outras informações e da-
dos, as contribuições e 
sugestões apresentadas 
na consulta pública.”

 Riscos
Há 84 barragens no mo-

delo denominado a mon-
tante em funcionamento 
no país, das quais 43 são 
classificadas de “alto dano 
potencial”: quando há risco 

de rompimento com ameaça 
a vidas e prejuízos econô-
micos e ambientais. Porém, 
no total são 218 barragens 
classificadas como de “alto 
dano potencial associado”.

Pela resolução, as em-

presas responsáveis por 
barragens de mineração 
estão proibidas de cons-
truir ou manter obras 
nas chamadas Zonas de 
Autossalvamento (ZAS).

A resolução é publica-
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Adolescentes 
invadem 
loja e fazem 
14 pessoas 
reféns em 
Goiânia 

Sobe para 169 o número de 
mortos na tragédia em Brumadinho

novo paisagismo é implantado 
no canteiro central da Avenida 85

Três adolescentes foram 
apreendidos, ontem, após inva-
direm um estabelecimento co-
mercial no Setor Coimbra, em 
Goiânia. Com um simulacro de 
arma de fogo do tipo pistola, o 
trio fez 14 pessoas reféns.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, dez funcionários e quatro 
clientes da loja de revelação 
de fotos e venda de produtos 
eletrônicos  estavam no local 
quando o trio anunciou o assal-
to. Enquanto um dos suspeitos 
ficou na parte da frente da loja 
recolhendo produtos das vitri-
nes, os outros dois prenderam 
as vítimas nos fundos da loja. 

Os policias militares nego-
ciaram com o trio e consegui-
ram a liberação dos reféns. 
Os três adolescentes foram 
levados para Delegacia de 
Polícia de Apuração de Atos 
Infracionais (DEPAI).

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Companhia 
de Urbanização de Goiânia 
(Comurg) implantou um 
novo paisagismo no can-
teiro central da Avenida 
85. De acordo com a publi-
cação da Prefeitura, mais 
de 17 mil mudas de plan-
tas rasteiras foram planta-
das ao longo do jardins da 
via, que é uma das princi-
pais da cidade e conta com 
186 palmeiras imperiais.

O objetivo do novo 
ajardinamento é contornar 
todas as palmeiras com pe-
quenos jardins. O trabalho 
iniciou na última quarta-
-feira (13) e será concluído 
ainda esta semana. Segun-
do o presidente da Compa-
nhia, Aristóteles de Paula, 
a Avenida 85 é um marco 

na memória da cidade e o 
trabalho “visa valorizar e 
preservar o espaço para as 
próximas gerações”.

A Comurg vai replantar 
48 palmeiras no trecho en-
tre os viadutos Latif Sebba 
e João Alves de Queiroz. 
Em seguida, as mesmas 
também serão contorna-
das com pequenos jardins. 
Entre as mudas plantadas 
estão as margaridas, ver-
benas, periquito roxo, asis-
tásia, cróton e outros. São 
mudas floríferas, de fácil 
manutenção e produzidas 
no Viveiro Redenção, no se-
tor Pedro Ludovico.

Na próxima semana, 
o mesmo trabalho será 
executado nas avenidas 
Ricardo Paranhos e Re-
pública do Líbano.

O Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais atualizou 
para 169 o número de 
mortos em razão do rom-
pimento de uma barra-
gem da mineradora Vale 
em Brumadinho. A corpo-
ração já havia informado 
no domingo que dois cor-
pos tinham sido retirados 
da lama de rejeitos nos 
últimos dois dias e que 
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as equipes localizaram frag-
mentos de cadáveres.

De acordo com boletim 
da Defesa Civil do Estado, to-
dos os mortos já foram iden-
tificados. A tragédia na mina 
Córrego do Feijão, nos arre-
dores da capital Belo Hori-
zonte, deixou ainda 141 pes-
soas desaparecidas - entre 
funcionários da mineradora, 
terceirizados que prestavam 

serviços à Vale e mem-
bros da comunidade.

As buscas seguem na 
cidade desde o rompi-
mento da barragem da 
Vale, no dia 25 de janei-
ro. Os rejeitos invadiram 
áreas da mina Córrego do 
Feijão, onde a estrutura 
estava, e das proximida-
des, deixando um rastro 
de mortes e destruição.

da menos de um mês de-
pois da tragédia de Bru-
madinho, nos arredores 
de Belo Horizonte (MG), 
na qual 169 pessoas mor-
reram e ainda há 141 de-
saparecidos com o rom-
pimento da barragem da 
Mina Córrego do Feijão.  

 
Datas
Pela resolução, as respon-

sáveis pelas barragens têm 
até 15 de agosto de 2019 
para concluir a elaboração 
de projeto técnico de desco-
missionamento ou descarac-
terização da estrutura.

Nesse período, as em-
presas também serão obri-
gadas a reforçar a barragem 
a jusante ou a construção 
de nova estrutura de con-
tenção para reduzir ou eli-
minar o risco de liquefação 
e o dano potencial associa-
do, obedecendo a todos os 
critérios de segurança.

Outro prazo fixado é até 
15 de fevereiro de 2020 para 
concluir as obras de reforço 
da barragem a jusante ou a 
construção de nova estru-
tura de contenção a jusan-
te, conforme estiver previs-
to no projeto técnico.

Por determinação do go-
verno, todas as barragens a 
montante, como a da Mina 
Córrego de Feijão, em Bru-
madinho (MG), que sofreu 
o rompimento no último 
dia 25, serão submetidas 
a descomissionamento ou 
a descaracterização até 15 
de agosto de 2021.
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China acusa EUA de tentarem bloquear seu desenvolvimento industrial
Porta-voz do Ministério das 

Relações Exteriores da China, 
Geng Shuang acusou nesta 
segunda-feira os Estados Uni-
dos de tentarem atrapalhar o 
desenvolvimento industrial da 
nação asiática. A declaração é 
dada após o vice-presidente 
americano, Mike Pence, afir-
mar que a gigante Huawei e 
outras fornecedoras de equipa-
mentos de telecomunicações 
são uma ameaça à segurança.

O porta-voz rejeitou suges-
tões de que Pequim possa usar 
suas companhias para coletar 
informações de inteligência so-
bre outros países. A crescente 
pressão dos EUA sobre aliados 
para reduzir seus negócios com 
Huawei ameaça o acesso da 
companhia a mercados globais 

para a tecnologia de telecomu-
nicações da próxima geração A 
empresa nega as acusações de 
facilitar a espionagem chinesa. 
No mês passado, seu fundador 
disse a repórteres que rejeitará 
pedidos do governo para divul-
gar informações confidenciais 
sobre clientes estrangeiros.

Os EUA tentam “fabricar 
uma desculpa para suprimir o 
desenvolvimento legítimo” de 
empresas chinesas, afirmou o 
porta-voz. Geng acusou os EUA 
de usarem “meios políticos” 
para interferir na atividade eco-
nômica, “o que é um assédio 
hipócrita, imoral e injusto”.

Falando sábado na Alema-
nha, Pence pediu que os alia-
dos europeus levem a sério a 
“ameaça” que a Huawei re-

presentaria, enquanto buscam 
parceiros para construir infra-
estrutura de quinta geração 
sem fio. A Huawei é uma líder 
global no desenvolvimento 
de tecnologia 5G, ao lado da 
sueca Ericsson e da finlande-
sa Nokia. Pence disse que a 
Huawei e outras fabricantes de 
equipamentos de telecomuni-
cação da China dão a Pequim 
“acesso a qualquer dado que 
remeta à rede ou ao equipa-
mento deles”. Ele pediu aos go-
vernos europeus que “rejeitem 
qualquer empresa que possa 
comprometer a integridade 
de nossa tecnologia de comu-
nicações ou de nossos siste-
mas de segurança nacional”.

Os EUA ainda não divul-
garam evidências para apoiar 

as acusações contra a Hua-
wei e outras companhias de 
tecnologia. Isso levou alguns 
analistas do setor a sugerirem 
que Washington tenta usar as 
preocupações com a seguran-
ça como uma pressão sobre 
concorrentes chineses.

De qualquer modo, autori-
dades estrangeiras e a União 
Europeia já mostraram preo-
cupação no ano passado com 
regulações chinesas que exigi-
riam que as empresas do país 
cooperassem com agências 
de inteligência. Geng negou 
que a China tenha a intenção 
de exigir que empresas ou 
indivíduos coletem dados ou 
forneçam informações de pa-
íses estrangeiros ao governo 
local. Fonte: Associated Press

O velocista de apenas 
7 anos que quer derrubar 
recorde de Usain Bolt

Rudolph “Blaze” In-
gram, de 7 anos, está sen-
do chamado de “o menino 
mais rápido do mundo” 
após completar uma prova 
de 100 metros rasos em 
apenas 13,48 segundos.

Seu sonho é um dia 
competir nas Olimpíadas 
e bater o recorde mun-
dial de 9,58 segundos do 
jamaicano Usain Bolt, a 
quem ele é comparado.

Seu pai, Rudolph In-
gram, conta que o inte-
resse de “Blaze” pelo es-
porte começou quando 
ele tinha 3 anos.

“Estávamos vendo as 
Olimpíadas. Na manhã 
seguinte, ele acordou e 
disse: ‘Em suas marcas, 
preparar, já!’ e saiu cor-
rendo da sala. Daquele 
dia em diante, ele passou 
a ser uma das crianças 
mais velozes que conhe-
ço”, diz seu pai.

“Blaze” já tem mais de 
450 mil seguidores no Ins-
tagram. Ele ficou famoso 
há alguns meses quando 
o jogador de americano 
de basquete LeBron Ja-
mes comentou um dos 
vídeos em que o menino 
corria entre a defesa de 
um time adversário de 

futebol americano, outro 
esporte que ele adora.

Seu pai diz que costu-
ma perguntar a “Blaze” 
qual esporte ele prefere. 
“Ele sempre diz: ‘Os dois 
- quero fazer os dois, pa-
pai’. Fizemos uma pesqui-
sa, e há 40 jogadores que 
competiram nas Olim-
píadas e na NFL [a liga 
profissional de futebol 
americano]. Então, este é 
o nosso objetivo”, afirma.

A participação recente 
do menino em provas de 
60 e 100 metros rasos da 
União de Atletismo dos 
Estados Unidos em Tam-
pa, na Flórida, teve uma 
grande repercussão.

No ano passado, se-
gundo seu pai, “Blaze” 
completou os 100 metros 
em 14,59 segundos. Des-
ta vez, reduziu seu tempo 
em 1,11 segundo.

Ele ainda está longe 
de alcançar Bolt, o maior 
ídolo deste esporte no 
mundo. Mas, caso sua 
marca seja validada, ele 
superá o recorde da fe-
deração americana para 
meninos de 8 anos ou 
menos, atualmente de 
13,69 segundos, e que 
perdura desde 2011.

Vaticano discute 
nesta semana abusos 
cometidos por religiosos

O Vaticano reúne, 
a partir do dia 21 
até dia 24, repre-

sentantes das conferências 
episcopais, da Igreja Cató-
lica Romana, de 130 países 
para discutir as denúncias 
de abusos sexuais come-
tidos por religiosos contra 
crianças e adolescentes. No 
encontro, estarão presen-
tes integrantes de grupos 
de vítimas de abusos.

No domingo (17), du-
rante a celebração públi-
ca, o papa Francisco pediu 
orações a todos. Segundo 
ele, todos devem assumir 
suas responsabilidades 

diante de “um desafio ur-
gente do nosso tempo”.

De acordo com o Vati-
cano, o encontro pretende 
adotar ações concretas e 
decisões em nome da jus-
tiça e verdade. Em recente 
discurso ao Corpo Diplo-
mático na Santa Sé, o papa 
ressaltou que “abusos con-
tra menores” constituem 
um dos piores e mais vis 
crimes possíveis.

O presidente da Pontifícia 
Comissão para a Proteção 
de Menores, cardeal Seán 
O’Malley, disse que a reu-
nião marcará o momento 
de desenvolvimento de um 

caminho claro para a Igreja, 
baseado em verdade, justiça 
e maior transparência.

Segundo O’Malley, a con-
ferência “é dirigida princi-
palmente aos bispos”, que 
“têm grande responsabili-
dade” sobre a questão, mas, 
ao mesmo tempo, leigos e 
mulheres “especialistas no 
campo do abuso darão sua 
contribuição e ajudarão a 
entender o que precisa ser 
feito para garantir transpa-
rência e responsabilidade”.

Os quatro dias de reuniões 
serão marcados por temas 
específicos: deveres e atitu-
des pessoais dos bispos; a 

comunidade dos bispos e da 
sua solidariedade; na terceira 
etapa, o papa Francisco par-
ticipa e ao final, uma espécie 
de balanço do encontro.

 
Expulsão
No sábado (16), o Vatica-

no anunciou que a Congre-
gação para a Doutrina da Fé 
expulsou do sacerdócio o ex-
-cardeal e arcebispo emérito 
de Washington (EUA) Theo-
dore McCarrick, de 88 anos.

O religioso foi acusado de 
abusos sexuais a menores e 
seminaristas, informou a as-
sessoria de imprensa da San-
ta Sé, em comunicado.
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de vendas 
Evanilde Fernandes
------------------------------- 

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
 ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

CLASSI AMOR
-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Governo anuncia demissão de 
Bebianno, Floriano Peixoto assume
O porta-voz da Presidên-

cia da República, Otá-
vio Rêgo Barros, anun-

ciou ontem que o presidente 
Jair Bolsonaro decidiu demitir 
o ministro da Secretaria-Geral, 
Gustavo Bebianno (PSL). De 
acordo com o porta-voz, o 
substituto será o general da 
reserva Floriano Peixoto Neto.

Otávio Rêgo Barros leu 
uma nota da Presidência, na 
qual Bolsonaro agradeceu 
a “dedicação” de Bebianno 
durante a permanência no 
cargo de ministro. O presi-
dente ainda desejou “suces-
so” ao agora ex-ministro.

“O excelentíssimo senhor 
presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro decidiu 
exonerar nesta data, do car-
go de ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência da 
República, o senhor Gustavo 
Bebianno Rocha. O senhor 
presidente da República 
agradece sua dedicação à 
frente da pasta e deseja su-
cesso em sua nova caminha-
da”, declarou o porta-voz.

De acordo com Otávio 
Rêgo Barros, a decisão de 
Bolsonaro de demitir Be-
bianno é de “foro íntimo do 
nosso presidente”.

Após o anúncio do por-
ta-voz, a assessoria de Bol-
sonaro divulgou um vídeo 
(veja acima) no qual afirma 
que “questões relevantes” 
exigiram uma reavaliação 
do caso Bebianno.

“Avalio que pode ter 
havido incompreensões e 
questões mal entendidas 
de parte a parte, não sendo 
adequado pré-julgamento 
de qualquer natureza. Tenho 
que reconhecer a dedicação 
e comprometimento do se-
nhor Gustavo Bebianno a 
frente da coordenação da 
campanha eleitoral em 2018. 
Seu trabalho foi importante 
para o nosso êxito”, afirmou 

o presidente no vídeo.
Primeiro ministro a dei-

xar o governo, Bebianno 
despachava do Palácio do 
Planalto e foi um dos co-
ordenadores da campanha 
presidencial de Jair Bolso-
naro no ano passado.

A demissão do ministro 
foi confirmada em meio a 
uma crise no governo que 
se originou com a suspei-
ta de que o PSL, partido 
ao qual Bolsonaro e Be-
bianno são filiados, usou 
candidatura “laranja” nas 
eleições do ano passado.

A crise também envol-
ve Gustavo Bebianno e o 
vereador do Rio de Janei-
ro Carlos Bolsonaro (PSC), 
um dos filhos do presiden-
te da República.

Há pouco mais de uma 
semana, o jornal “Folha 
de S.Paulo” informou que, 
quando Bebianno presidia 
o PSL, o partido, repassou 
R$ 400 mil a uma candidata 
a deputada federal de Per-

nambuco. Segundo o jornal, 
o repasse foi feito quatro 
dias antes das eleições, e 
ela recebeu 274 votos.

Bebianno nega irregu-
laridades, afirmando que 
não foi o responsável por 
escolher as candidatas que 
receberam dinheiro do 
partido. Isso porque, se-
gundo ele, a decisão coube 
aos diretórios locais.

De acordo com o mi-
nistro da Justiça, Sérgio 
Moro, a Polícia Federal in-
vestigará as suspeitas en-
volvendo o repasse do PSL.

Crise com filho 
de Bolsonaro
No último dia 12, após 

a reportagem da “Folha”, 
Bebianno negou em entre-
vista ao jornal “O Globo” 
que fosse o pivô de uma 
crise dentro do governo e 
acrescentou que, somente 
naquele dia, havia falado 
com o presidente por três 
vezes. Na ocasião, Bolsona-

ro ainda estava internado 
em razão de uma cirurgia.

Após a publicação da 
entrevista, um dos fi-
lhos de Bolsonaro, Car-
los, usou uma rede social 
para dizer que Bebianno 
mentiu ao dizer que havia 
falado com o presidente.

Carlos, e depois o próprio 
Bolsonaro, chegaram a di-
vulgar um áudio no qual, se-
gundo eles, o presidente diz 
a Bebianno que não podia 
falar com o então ministro.

Bebianno era considera-
do um dos homens de con-
fiança de Bolsonaro. Ele foi 
um dos coordenadores da 
campanha eleitoral do pre-
sidente, costurou o acordo 
que levou Bolsonaro ao PSL 
e presidiu a legenda durante 
a corrida eleitoral de 2018.

Após a eleição, Bebianno 
deixou o posto e foi escolhi-
do para assumir a Secreta-
ria-Geral da Presidência, um 
dos ministérios com gabine-
te no Palácio do Planalto.

Espaço e influência
Bebianno e Carlos man-

tiveram relação conturbada 
desde a vitória eleitoral de 
Bolsonaro, em busca de es-
paço e influência dentro do 
governo. O filho do presiden-
te costumava criticar o aliado 
do pai nas redes sociais.

Na composição dos minis-
térios, Bebianno perdeu for-
ça, já que a Secretaria-Geral 
foi esvaziada por Bolsonaro.

A pasta perdeu o con-
trole da Secretaria de Co-
municação da Presidência 
e do Programa de Parceria 
de Investimentos (PPI), 
que lida com concessões e 
privatizações. As duas áre-
as foram absorvidas pela 
Secretaria de Governo, co-
mandada por Carlos Alber-
to dos Santos Cruz, general 
da reserva do Exército.

Ministro do Turismo
Durante a entrevis-

ta coletiva no Palácio do 
Planalto, nesta segunda-
-feira, o porta-voz Otávio 
Rêgo Barros foi questio-
nado sobre a situação do 
ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio (PSL).

O ministro é investigado 
por ter supostamente patro-
cinado um esquema de can-
didaturas “laranjas”. Rêgo 
Barros foi indagado se serão 
tomadas decisões diferentes 
para casos “semelhantes”.

Segundo o porta-voz, a 
decisão sobre a exoneração 
de ministros é de respon-
sabilidade do presidente. E 
não cabe a ele, porta-voz, 
“avançar em qualquer su-
posição” sobre o tema.

Perfil do 
novo ministro
General da reserva do 

Exército, Floriano Peixo-
to Neto ocupava o cargo 
de secretário-executivo 
da Secretaria-Geral, o se-
gundo mais importante na 
hierarquia da pasta.

O novo ministro iniciou 
a carreira militar em 1973 e 
concluiu a formação na Aca-
demia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 1976, na 
arma de infantaria.

Paraquedista militar, 
assim como Bolsonaro, 
Floriano alcançou o pos-
to de general de divisão 
(três estrelas), o penúlti-
mo na hierarquia do Exér-
cito. Ele passou à reserva 
em março de 2014.

Floriano participou 
duas vezes da Missão de 
Paz das Nações Unidas no 
Haiti, uma como oficial de 
operações e outra como o 
comandante das forças mi-
litares no país. Ele liderava a 
missão quando ocorreu o ter-
remoto no Haiti, em 2010.

Além da formação militar, 
com experiências na Suíça e 
nos Estados Unidos, Floriano 
é formado em Administra-
ção de Empresas e tem MBA 
em Gerência Executiva.

Com a escolha do militar, 
o chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, será o único ci-
vil com cargo de ministro 
no Palácio do Planalto. Os 
demais ministros que des-
pacham do Palácio (Santos 
Cruz na Secretaria de Go-
verno e Augusto Heleno no 
GSI) também são generais 
da reserva do Exército.
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Música inédita de Amy 
Winehouse é lançada

Oito anos após a mor-
te de Amy Winehouse, 
uma música inédita da 
diva britânica chega ao 
conhecimento do públi-
co. O produtor Sallam 
Remi compartilhou nas 
plataformas de streaming 
a faixa Find My Love, que 
traz vocais de Amy e tam-
bém do rapper america-
no Nas. Trata-se de uma 
música lenta, que traz 
uma envolvente combi-
nação de rap e R&B.

De acordo com o site 
Pitchfork, Amy gravou os 
vocais de Find My Love 
em uma  antiga jam ses-
sion com Remi. Foi ele 
quem produziu o álbum 
de estreia da cantora, 
o elogiado Frank. Remi 
também co-produziu ao 

lado de Mark Ronson o dis-
co Back to Black - com o qual 
Amy levou o Grammy.

Find My Love fará par-
te de um álbum inédito do 
produtor batizado de Do It 
For The Culture 2. A primei-
ra parte do projeto, o disco 
Do It For The Culture, foi 
lançada em 2017.

Amy e Nas também traba-
lharam juntos em, pelo me-
nos, outras duas ocasiões. A 
faixa Like Smoke, parceria gra-
vada em 2011, ano da morte 
da cantora, foi inserida no pri-
meiro álbum póstumo dela, 
Lioness: Hidden Treasures.

Há também a música 
Cherry Wine, outra parceria 
da dupla de artistas, presen-
te no álbum do rapper Life 
Is Good, de 2012 - que tam-
bém tem produção de Remi.

Oscar 2019 contará 
com show do Queen

A banda Queen fará 
um show na cerimô-
nia do Oscar 2019, 

como anunciado pela Aca-
demia (via Variety). A ban-
da foi tema da cinebiografia 

Bohemian Rhapsody, grande 
sucesso nas bilheterias. O 
longa-metragem foi focado 
no seu falecido falecido can-
tor, Freddie Mercury.

A banda, que é essen-

cialmente guiada pelo o 
guitarrista Brian May e 
o baterista Roger Taylor, 
será liderada pelo ex-
-astro do American Idol, 
Adam Lambert. O baixista 

John Deacon, ainda vivo, 
não se apresentou com o 
Queen por muitos anos.

A cerimônia do Oscar 
acontece em 24 de fevereiro, 
desta vez sem apresentador.
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