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Jovem encontrada morta foi 
vítima de estupro coletivo
A jovem foi vítima de estupro coletivo antes de ser morta estrangulada e ter o corpo jogado em uma cisterna em Águas Lindas 
de Goiás. O delegado disse que dois suspeitos foram presos, um foi encontrado morto e outras três pessoas são procuradas. p2

Bueiro se 
rompe e trecho 
da GO-060 é 
interditado, em 
Israelândia p2

Capitã Marvel 
‘detona’ na 
bilheteria p8

R$ 225 mil 
em cocaína 
no ônibus p2

Bolsonaro terá agenda internacional 
intensa a partir deste mês
A agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro começa intensa 
na segunda quinzena deste mês e prossegue até o próximo semestre. p3

DIÁRIO DO ESTADO

MINEIRA É 
A NOVA MISS 

BRASIL p8



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 11 de Março de 2019cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Jovem encontrada morta 
foi vítima de estupro coletivo
A jovem Rafaela Mar-

tins Cardoso, de 18 
anos, foi vítima de 

estupro coletivo antes de 
ser morta estrangulada e 
ter o corpo jogado em uma 
cisterna em Águas Lindas de 
Goiás, no Entorno do Distrito 
Federal. O delegado respon-
sável pela investigação, Clé-
ber Martins, disse que dois 
suspeitos de participar do 
crime foram presos, um foi 
encontrado morto e outras 
três pessoas são procuradas.

“Três homens a estupra-
ram. Já é assim considera-
do”, afirmou. De acordo com 
as investigações, dois deles 
são os presos e o terceiro é 
o que foi encontrado morto.

Rafaela desapareceu na 
madrugada de quarta-feira. 
Câmeras de segurança mos-
traram que ela estava em 
um ponto de ônibus e foi co-
locada dentro de um carro. 
Ela teve o celular roubado e 
foi levada para uma cháca-
ra, onde ocorreram os estu-
pros e o assassinato.

O delegado investiga os 
motivos do crime. Segundo 
ele, alguns dos autores são 
conhecidos da vítima e podem 
ter sido vistos por ela na região 
e ficado com medo, porque o 
irmão dela seria um detento 
temido no local. Apesar disso, 
Cléber Martins acredita que o 
crime não foi premeditado.

Crime e prisões
O corpo de Rafaela foi en-

contrado dentro da cisterna 
de uma chácara, da qual um 

dos suspeitos era caseiro. 
Ela estava amarrada a uma 
mangueira. O delegado disse 
que, conforme a perícia, Ra-
faela foi estrangulada.

Um suspeito foi locali-
zado horas após o crime e 
preso. Outro comparsa foi 
encontrado por populares e 
por pouco não foi linchado. 

A PM interveio e o levou ao 
hospital. Ele já teve alta e está 
detido. Já um terceiro suspei-
to foi encontrado morto.

Martins informou que 

ainda não foi definido por 
quais crimes os autores de-
vem ser indiciados, mas que 
o inquérito deve ser concluí-
do até a próxima sexta-feira.

Reprodução

Vale terá de 
apresentar 
relatório sobre 
Brumadinho 
até 4 de abril 

A mineradora Vale, 
responsável pela barra-
gem Mina Córrego do 
Feijão em Brumadinho, 
a 57 quilômetros de Belo 
Horizonte (MG), tem até 
4 de abril para apresen-
tar em juízo um relatório 
parcial sobre os repas-
ses de pagamentos para 
os atingidos pela tragé-
dia, causada pelo rom-
pimento em 25 de janei-
ro. Mas, antes, terá de 
apresentar informações 
detalhadas sobre pedi-
dos de urgência e abas-
tecimento da região.

A ordem foi definida 
durante audiência de 
conciliação na 6ª Vara 
da Fazenda Estadual de 
Belo Horizonte há cinco 
dias. No próximo dia 4 
haverá outra audiência 
de conciliação, às 14h As 
informações são do Mi-
nistério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG).

No último dia 7, a 
audiência contou com 
a participação de repre-
sentantes do MPMG, Mi-
nistério Público Federal, 
das defensorias públicas 
da União e do Estado, da 
Advocacia-Geral do Esta-
do e do Movimento dos 
Atingidos por Barragens 
(MAB), além dos repre-
sentantes da mineradora.

 
Decisões
Na audiência ficou 

acordado que cada nú-
cleo familiar do Córrego 
do Feijão e do Parque da 
Cachoeira receberá uma 
cesta básica por mês, du-
rante 12 meses. A Vale 
e o estado de Minas Ge-
rais fecharam um acordo 
para que a contratação 
de produtos ou serviços 
necessários, bem como 
as despesas emergenciais 
relacionadas ao rompi-
mento, sejam feitas ex-
trajudicialmente.

O valor de R$ 1 bilhão 
continua como garantia, 
dos quais  R$ 500 milhões 
foram depositados em ju-
ízo. Os outros R$ 500 mi-
lhões poderão ser substi-
tuídos por garantias com 
liquidez corrente, fiança 
bancária ou seguros.

PM apreende cocaína avaliada em 
R$ 225 mil em ônibus interestadual Bueiro se rompe e trecho da 

GO-060 é interditado, em IsraelândiaUm casal que não teve a 
identidade divulgada foi de-
tido, na madrugada de sá-
bado, após ser flagrado com 
4,5 quilos de cocaína pura em 
um ônibus interestadual, em 
Corumbaíba, município da re-
gião Sul do estado, a 223 km 
da capital goiana. Segundo a 
Polícia Militar (PM), a droga 
vinha de São Paulo e seria dis-
tribuída em Goiânia.

A prisão ocorreu depois 
que uma equipe do Coman-
do de Operações de Divisas 

(COD), em bloqueio na GO-
139, em Corumbaíba, abor-
dou o ônibus. Durante abor-
dagem e buscas pessoais, a 
droga foi encontrada na baga-
gem do casal de passageiros.

Conforme a PM, a substân-
cia é avaliada em m R$ 225 mil 
veio transportada de São Pau-
lo e seria distribuída em Goi-
ânia. O casal e a droga foram 
encaminhados para a Delega-
cia de Polícia de Caldas Novas, 
onde os dois envolvidos foram 
autuados por tráfico.

Um bueiro na GO-060, 
próximo ao município de 
Israelândia, a 223 km de 
Goiânia, se rompeu, derru-
bando toda a pista nos dois 
sentidos. O incidente acon-
teceu na madrugada de 
ontem. O motivo da queda, 
de acordo com o Corpo de 
Bombeiros, foi a forte chu-
va que caiu na região.

Os Bombeiros informa-
ram que não houve vítimas 
no incidente. A Corporação 
informou também que a pis-
ta está interditada por tem-
po indeterminado.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM), pu-
blicou um vídeo informando 
que entrou em contato com 
o Ministério do Desenvolvi-

mento e Integração Re-
gional para ajudar a auxi-
liar o problema. Ele disse 
também que o exército 
brasileiro está se deslo-
cando para que seja cons-
truída uma ponte tempo-
rária no local. Ainda não 
há informações sobre 
quando o tráfego de veí-
culos será liberado.
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Câmara volta ao 
trabalho com expectativa 
de instalação da CCJ

Após o recesso de car-
naval, os deputados re-
tomam os trabalhos esta 
semana com a expectativa 
de instalação da Comissão 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ) para 
dar início à tramitação da 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da re-
forma da Previdência.

O presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse, na sexta-feira (8), 
que espera instalar nes-
ta quarta-feira (13) as 
12 principais comissões 
permanentes da Câmara, 
inclusive a CCJ, a primei-
ra a analisar a reforma da 
Previdência. A proposta 
ainda passará por uma 
comissão especial antes 
de seguir para o Plenário, 
onde precisa ser aprova-
da por três quintos dos 
deputados em dois tur-
nos de votação.

Maia reforçou que os 
partidos esperam o envio 
do projeto de lei que alte-
ra o regime previdenciá-
rio dos militares para que 
tramite de forma conjunta 
com a PEC. Segundo ele, o 
encaminhamento da pro-
posta dos militares pelo 
governo é fundamental 
para dar garantia a alguns 
partidos e para que haja 
mais conforto na tramita-
ção das duas matérias.

O líder do PSL na Câ-
mara dos Deputados, 
Delegado Waldir (GO), 
reiterou que a tramitação 
da PEC só vai caminhar de 
fato após o governo fede-
ral enviar o projeto dos 
militares. “Eu penso que 
o Rodrigo pode até ins-

talar, mas os líderes não vão 
fazer as indicações para a 
composição da CCJ enquan-
to o governo não mandar a 
proposta dos militares”, dis-
se o líder do PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro.

Para o líder do DEM na 
Câmara, Elmar Nascimento 
(BA), o Palácio do Planalto 
precisa se debruçar e lu-
tar por sua principal pauta 
econômica, que é a reforma 
previdenciária. “O ideal é a 
mobilização das redes e das 
ruas para um tema central, 
mostrando disposição para 
o debate e a articulação 
política”, disse o líder, por 
meio de sua assessoria.

 
Pautas femininas
O plenário poderá votar 

pautas consideradas priori-
tárias pela bancada femini-
na. Três projetos tramitam 
em regime de urgência e 
poderão ser analisados esta 
semana, entre eles a propos-
ta que determina ao juiz do 
caso de violência contra a 
mulher ordenar a apreensão 
de arma de fogo eventual-
mente registrada em nome 
do agressor. A proposição in-
sere dispositivos na Lei Ma-
ria da Penha para prevenir o 
feminicídio. 

Outra matéria que pode 
ser apreciada é a que altera 
as regras da reforma traba-
lhista sobre trabalho insalu-
bre para gestantes ou lactan-
tes. Se hoje a mulher grávida 
ou lactante pode trabalhar 
em área insalubre, a não ser 
que haja atestado médico 
contrário, o projeto estabe-
lece que apenas um atestado 
pode permitir o trabalho in-
salubre para essas mulheres.

Bolsonaro terá agenda 
internacional intensa 
a partir deste mês

A agenda internacional do 
presidente Jair Bolsonaro 
começa intensa na segun-

da quinzena deste mês e pros-
segue até o próximo semestre. 
Além dos Estados Unidos, Chile, 
de Israel, há viagens programa-
das para o Japão e a China. Em 
pauta, desde a crise na Vene-
zuela ao incremento das rela-
ções econômicas e comerciais.

No Japão, o presidente 
participará da Cúpula do G20 
(que reúne as 20 maiores eco-
nomias mundiais) em Osaka, 
que ocorrerá de 28 a 29 de 
junho. A viagem para a China 
está em fase de organização e 
deve ocorrer no segundo se-
mestre. Bolsonaro disse que, 

nessa visita, pretende  ampliar 
negócios e fronteiras.

Bolsonaro confirmou tam-
bém que o presidente da China, 
Xi Jinping, virá ao Brasil para 
participar da 10ª Cúpula do 
Brics (grupo que reúne Brasil, 
Índia, China e África do Sul). A 
data do encontro será definida.

Neste mês  Bolsonaro 
deverá ter reuniões com os 
presidentes dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, e do Chi-
le, Sebastián Piñera, e com o 
primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu.

A viagem aos Estados Uni-
dos deve ocorrer entre 18 e 22 
de março, sendo que o encon-
tro com Trump está confirmado 

para o próximo dia 19, segundo 
comunicado da Casa Branca.

Dos Estados Unidos, Bol-
sonaro segue para o Chile, 
onde ficará até o dia 23, e no 
fim do mês, irá para Israel. 
A imprensa israelense infor-
mou que, de acordo com o 
Ministério das Relações Exte-
riores, a viagem do presiden-
te ao país deve ocorrer entre 
31 de março e 4 de abril.

 
Temas
A viagem do presidente a 

Israel é uma retribuição à visi-
ta, em dezembro, do primeiro-
-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, ao Brasil e à pre-
sença dele na cerimônia de 

posse. Em janeiro, o israelense 
enviou um grupo de militares 
para ajudar nos resgates das ví-
timas do rompimento da bar-
ragem Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho (MG).

No Chile, Bolsonaro deve 
participar do fórum Prosur, 
organizado pelo presidente 
chileno, que se destina a pro-
por ações e acordos para a 
promoção do desenvolvimen-
to na América do Sul. Segundo 
o presidente Sebastián Piñera, 
o fórum será um órgão “sem 
ideologias ou burocracia”.

A crise na Venezuela deve 
ser tema das conversas de 
Bolsonaro com Trump e tam-
bém das reuniões no Chile.

Alan Santos



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 11 de Março de 2019mundo

Smartphones têm o dobro de jogadores 
de consoles, assexo via notebook cai

Reprodução

Reprodução

O Brasil é detentor do 
3º maior mercado 
gamer do mundo, 

e líder em número de jo-
gadores na América Latina. 
Segundo uma pesquisa da 
Newzoo, já são 79,8 milhões 
de gamers no Brasil – e esse 
número cresce a cada ano.

A Intel, que também vê 
o mercado de gamers como 
um dos principais, elaborou 
uma pesquisa para traçar o 
perfil desses jogadores. Feita 
com 500 homens e mulheres, 
de 16 a 64 anos, e que cos-
tumam jogar ao menos oito 
horas por semana, a pesquisa 
constatou de imediato que 
essas pessoas jogam para re-
laxar, se divertir com amigos 
e conhecer pessoas novas.

“O motivo das pessoas 
comprarem PC, no fundo, é 
diversão. O que elas querem 
é se divertir”, diz o diretor 
de marketing da Intel, Carlos 
Buarque. “E querem se di-
vertir melhor e mais barato”.

Apesar da informação não 
ser uma novidade, é daí que 
sai o planejamento de diver-
sos jogos. A pesquisa ainda 
identificou que os smartpho-
nes são usados por 82% dos 
gamers, praticamente o do-
bro da porcentagem de joga-
dores via consoles: 44%.

“Há celulares desenvol-
vidos pensados no público 
gamer”, comprova Buarque. 

E, preferencialmente, para 
o público gamer feminino, 
que superou o masculino em 
2016 e se mantém até então.

No entanto, perderam po-
pularidade os notebooks: de 
71%, agora são 60% dos jo-
gadores. Nos PCs, o número 
se manteve: 69%; em contra-

partida, o número de vendas 
de PCs exclusivamente foca-
dos em games cresceu 40% 
em 2017 no mundo – no Bra-
sil a estatística só não é maior 
pelo alto valor das máquinas.

“O Brasil deve ser o país 
em que mais temos [a Intel] o 
selo extreme master, um selo 

que identifica máquinas legais 
para jogar”, diz Buarque. Atu-
almente, máquinas da Awell, 
a 2 A.M. e Rawar tem esse 
selo. “São máquinas que tem 
processador recente, placa 
de vídeo boa e uma configu-
ração legal de memória para 
um bom desempenho.”

Buarque conta que o pri-
meiro item olhado pelos bra-
sileiros antes de comprar um 
computador é o seu custo-
-benefício, seguido da vida 
útil, mesmo que o aparelho 
não tenha todos os itens de 
interesse do comprador. Para 
ele, mais vale comprar com-

plementos posteriormente à 
compra do computador, para 
“incrementar” a máquina. 
Segundo a pesquisa, cerca 
de 48% dos gamers montam 
seus próprios desktops para 
jogar, a maioria sozinhos ou 
com a ajuda de amigos.

“Normalmente, o gamer 
prioriza na compra do com-
putador os componentes 
mais difíceis de trocar depois, 
como a placa mãe e o pro-
cessador, seguidos da placa 
de vídeo, e acaba deixando o 
HD, storage e memória para 
trocar depois, que não são 
tão caros”, diz Buarque. “O in-
vestimento é feito por fases.”

Além da própria máquina, 
85% dos entrevistados com-
pram acessórios extras para 
melhorar a experiência do jogo, 
como teclado  gamer, mouse e 
joystick – os itens mas buscados. 
“Existe um mercado grande para 
esses acessórios”, diz Carlos.

O tipo de jogo também aju-
da a Intel a pensar nos proces-
sadores e na memória. Dentre 
os principais jogos estão Fifa 
(jogado por cerca de 30% dos 
entrevistados), Minecraft, 
Call of Duty, Mortal Kombat, 
GTA e League of Legends.

No segundo semestre de 
2019, além de investir no de-
senvolvimento de memórias, 
SSDs e placas de vídeo, a Intel 
se prepara para lançar tam-
bém novos processadores.

Avião com 157 pessoas a bordo cai 
na Etiópia, minutos após decolar

Um avião da compa-
nhia Ethiopian Airlines 
com 157 pessoas a bordo 
caiu na manhã de ontem, 
informou a companhia 
aérea. Até o momento, 
não há detalhes sobre o 
número de vítimas. 

A aeronave, que caiu 
logo após a decolagem, se 
deslocava da capital etíope 
a Nairóbi, capital do Qu-
ênia. O Escritório do pri-
meiro-ministro etíope, Aby 
Ahmed, expressou “suas 
mais profundas condolên-
cias às famílias daqueles 
que perderam seus entes 
queridos. Ele considera 
que a queda tenha deixa-
do vários mortos”, segun-
do lamentou via Twitter. 

O presidente do Quê-
nia, Uhuru Kenyatta, disse 
que muitos quenianos “se 
preparam para o pior”. 
Ainda não foram divulga-
das as causas deste aciden-

te com o avião modelo Boeing 
737, com 149 passageiros e 
oito membros de tripulação, 
segundo a companhia aérea. 

A empresa disse ainda que 
o avião era novo e que foi in-
corporado as suas operações 
em novembro do ano passa-
do. A Ethiopian Airlines confir-
mou que a aeronave caiu seis 
minutos depois de decolar do 
aeroporto internacional de 
Adis Abeba às 8h44 (horário 
local, 2h44 em Brasília), na 
altura da cidade de Bishoftu, 

informou em comunicado. 
“Neste momento, as 

operações de busca e res-
gate estão em andamento 
e não temos informação 
confirmada sobre possí-
veis sobreviventes nem ví-
timas”, afirmou no texto a 
companhia, que é a maior 
operadora aérea da África. 

O avião, com número de 
voo ET302, tinha previsto 
aterrissar no aeroporto in-
ternacional de Nairóbi Jomo 
Kenyatta às 10h25 local.
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Formação de novos corretores 
de imóveis

Ser corretor de imóveis é participar de um ramo 
consolidado, maduro e cheio de oportunidades de crescimento. 
Apesar das incertezas sobre o momento econômico que vive o 
Brasil, ser corretor de imóveis continua valendo muito a pena 
para profissionais que colocam qualidade no que fazem e 
buscam atualização constante. 

A responsabilidade de ser um corretor de imóveis é muito 
grande, pois o cliente coloca toda confiança nele para a escolha 
de sonho, que é obter um imóvel.

O que faz o profissional corretor de imóveis?

 Para saber ,  maiores  informações  (062) 99137-8709

Área de marketing;Treinamento de Vendas;Administração de 
locação de bens imóveis e condomínios;Lançamentos;Vendas 
de  imóve is  de  te rce i ros ;  Lo teamentos  de  á reas 
rurais;Incorporações Imobiliárias; Avaliação de imóveis.

O SINDIMÓVEIS-Goiás através da sua instituição de 
ensino qualifica novos profissionais para o mercado 
competitivo .

O curso de formação profissional de Técnico em 
Transações Imobiliárias” é indispensável àqueles  que 
pretendem ingressar na carreira de corretor de imóveis.

É de suma importância a presença de um profissional 
corretor de imóveis na hora de concluir uma transação 
imobiliária.

Confira os cursos disponíveis em 
seu sindicato.

-Locação de Imóveis Urbanos;

-Loteamento-Uso do solo urbano;

-Financiamento Imobiliário;

- Contratos Imobiliários;

Caso tenha interesse em receber 
todas as informações, entre em contato 
através do fone : (62) 99137-8709 

A partir do mês de abril o sindicato 
disponibilizará no site da entidade a 
programação de cursos do ano de 
2019. 

Cursos  
SINDIMÓVEIS

- Documentação Imobiliária;

O conteúdo programático dos 
cursos  estão inseridos no site 

www.sindimoveis-go.org.br

Aconteceu

Os presidentes do Sindimóveis, Geraldo Dias Filho, do 
SecoviGoiás, Ioav Blanche, do CRECI, Eduardo Britto, o 
coordenador do CRECI Social, Vagner Santos, e o 
superintendente do sindicato, Francisco Lopes, se reuniram, 
no dia 27 de fevereiro, na sede do SecoviGoiás.   

O objetivo foi para tratar de assuntos relativos ao 
contrato de corretor de imóveis associado e a criação de um 
fórum permanente de discussão sobre o mercado imobiliário.  



------------------------------- 
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
-------------------------------
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 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 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
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 ven-
das 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 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 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
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
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
 HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
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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Representante de Minas 
Gerais, Júlia Horta vence 
concurso Miss Brasil 2019

A mineira Júlia Horta é a 
campeã do concurso Miss 
Brasil 2019, que foi realiza-
do na noite deste sábado 
em São Paulo. Jornalista, 
apresentadora, blogueira e 
influenciadora digital, a miss 
Minas Gerais, Júlia Horta, 
de 24 anos, natural de Juiz 
de Fora, representará o 
Brasil no Miss Universo.

A cearense Luana Lobo, 
de 24 anos, ficou em se-
gundo lugar. Em terceiro 
lugar ficou a também mo-
delo, estudante de direito 
e Miss São Paulo Bianca 
Lopes, de 22 anos.

O concurso reuniu 27 

candidatas no Centro de Ex-
posições São Paulo Expo.  Jú-
lia Horta recebeu uma coroa 
em ouro branco, cravejada 
de pedras e uma esmeralda, 
avaliada em R$ 52 mil, das 
mãos da amazonense Mayra 
Dias, Miss Brasil 2018. 

Participaram do júri do 
concurso o estilista Alexan-
dre Herchcovitch; consulto-
res de beleza Marcos Pro-
ença e Wanderley Nunes; 
empresárias Luiza Brunet, 
Rachel Maia e Leila Schuster; 
Miss Brasil 2007 Natália Gui-
marães; jornalistas Mônica 
Salgado e Ricky Hiraoka; e o 
youtuber Taciele Alcolea.

Com apenas 3 dias, 
Capitã Marvel já é a maior 
bilheteria de 2019

Em cartaz nos cinemas 
há apenas 3 dias, o 
longa Capitã Marvel 

já é a maior arrecadação de 
2019 nos Estados Unidos, 
até o momento. O filme fez 
cerca US$ 153 milhões em 
sua estreia no país, superan-
do a arrecadação de Como 
Treinar o Seu Dragão 3, que 

possui US$ 119 milhões 
obtidos nos cinemas norte-
-americanos e era o campeão 
de bilheteria de 2019.

É provável que o filme da 
heroína caia algumas posi-
ções com o lançamento de 
Vingadores: Ultimato, mas 
não deixa de ser um feito 
impressionante para o longa.

Brie Larson é a prota-
gonista de Capitã Marvel, 
que também tem Samuel 
L. Jackson (Nick Fury), Cla-
rk Gregg (Phil Coulson), 
Ben Mendelsohn (Talos), 
Djimon Hounsou (Korath), 
Lee Pace (Ronan), Lashana 
Lynch, Gemma Chan (Minn-
-Erva), Algenis Perez Soto, 

Rune Temte, McKenna Gra-
ce, Kenneth Mitchell (Jo-
seph Danvers) e Jude Law 
(Yon-Rogg) no elenco.

A dupla de cineastas in-
dependentes Ryan Fleck e 
Anna Boden (Half Nelson) 
dirige o filme. Capitã Mar-
vel está em cartaz nos ci-
nemas brasileiros.

Reprodução


