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Brasileiros nunca foram 
tão infelizes, revela estudo

O brasileiro atingiu o ápice de sua infelicidade, segundo a pesquisa “World happiness report” (relatório mundial de felicidade), 
feita pela empresa de opinião Gallup. O índice foi puxado pela crise financeira e pela falta de confiança nos líderes da política. p3

Estudante 
que planejava 
ataque é preso p2

4º suspeito 
de assalto é 
identificado p2

Jair Bolsonaro 
viaja para 
o Chile p7

A cada 60 minutos, uma criança ou 
adolescente morre por arma de fogo
Entre 1997 e 2016, mais de 145 mil jovens com até 19 anos falece-
ram em consequência de disparos acidentais ou intencionais. p2
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Inep cria comissão para decidir 
itens que farão parte do Enem
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 
Educacionais Aní-

sio Teixeira (Inep), vinculado 
ao Ministério da Educação 
(MEC), criou ontem um grupo 
que será responsável por de-
cidir as questões que entrarão 
ou não no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A medi-
da consta de portaria publica-
da no Diário Oficial da União.

O grupo é composto pelo 
secretário de Regulação e Su-
pervisão da Educação Superior 
do MEC, Marco Antônio Bar-
roso, pelo diretor de Estudos 
Educacionais do Inep, Antonio 
Maurício das Neves, e por Gil-
berto Callado de Oliveira, re-
presentante da sociedade civil.

Eles serão responsáveis 
por recomendar a não utili-
zação de itens na montagem 
do exame, mediante justifica-
tiva. A análise passará depois 
pelo diretor de Avaliação da 
Educação Básica, Paulo Cesar 
Teixeira, que deverá emitir 
um contra parecer para cada 
um desses itens. A decisão 
final da utilização ou não ca-
berá ao presidente do Inep, 
Marcus Vinícius Rodrigues.

A portaria estipula o prazo 
de dez dias para que isso seja 
feito. A comissão terá acesso 
ao ambiente de segurança 
onde é elaborado o exame.

“Os especialistas da co-
missão são nomes reconhe-
cidos e que podem contribuir 

para a elaboração de uma 
prova com itens que contem-
plem, não apenas todos os 
aspectos técnicos formais, 
mas também ecoem as ex-
pectativas da sociedade em 
torno de uma educação para 
o desenvolvimento de um 
novo projeto de País”, diz, em 
nota, o presidente do Inep.

Elaboração dos itens
Os itens do Enem são 

elaborados por especialistas 
selecionados por meio de 
chamada pública. Eles devem 
seguir as matrizes de referên-
cia, guia de elaboração e re-
visão de itens estabelecidos 
pelo Inep.  Os itens passam, 

então, por revisores e depois 
por especialistas do Inep.

Finalmente, são pré-testa-
dos em aplicações feitas em 
escolas. O processo é sigiloso 
e os estudantes não sabem 
que estão respondendo a 
possíveis questões do Enem. 
Com a aplicação, avalia-se a 
dificuldade, o grau de discri-
minação e a probabilidade de 
acerto ao acaso da questão. 
Os itens aprovados passam a 
compor o Banco Nacional de 
Itens, que fica disponível para 
aplicações futuras do Enem.

Segundo Rodrigues, como 
a elaboração de um item é 
um processo longo e onero-
so, nenhum será descartado. 

As questões dissonantes se-
rão separadas para posterior 
adequação, testagem e utili-
zação, se for o caso.

A segurança, segundo ele, 
também será garantida. Lo-
calizado na sede do Inep, em 
Brasília, o Ambiente Físico 
Integrado Seguro só pode ser 
acessado por pessoas autori-
zadas. O ambiente é comple-
tamente isolado, possui salas 
que só podem ser acessadas 
pelo uso de digitais e compu-
tadores sem acesso à inter-
net. Todo o processo de cap-
tação, elaboração e revisão 
de itens para compor o Enem 
e outros exames do instituto 
ocorre nesse espaço.

Segundo a autarquia, pelo 
caráter sigiloso do Banco Na-
cional de Itens, não será pu-
blicado relatório de trabalho 
sobre o processo. Tampouco 
os membros da comissão es-
tão autorizados a se pronun-
ciar sobre o trabalho.

Datas do Enem
Este ano, o Enem será apli-

cado nos dias 3 e 10 de no-
vembro. As inscrições estarão 
abertas de 6 a 17 de maio.

Entre 1º e 10 de abril, os es-
tudantes poderão pedir isen-
ção da taxa de inscrição. Nesse 
mesmo período, o Inep vai re-
ceber as justificativas dos que 
faltaram às provas em 2018.

Wilson Dias

A cada 60 
minutos, uma 
criança ou 
adolescente 
morre por 
arma de fogo

A cada 60 minutos, uma 
criança ou um adolescente 
morre no Brasil em decor-
rência de ferimentos por 
arma de fogo. Entre 1997 
e 2016, mais de 145 mil 
jovens com até 19 anos fa-
leceram em consequência 
de disparos acidentais ou 
intencionais, como em ca-
sos de homicídio e suicídio. 
Os dados fazem parte de 
um levantamento divulga-
do ontem pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

De acordo com o estu-
do, que considerou dados 
do Sistema de Informa-
ções sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde, em 
2016, ano mais recente dis-
ponível, foram registrados 
9.517 óbitos entre crianças 
e adolescentes no país. O 
número é praticamente o 
dobro do identificado há 
20 anos – 4.846 casos em 
1997 – e representa, em 
valores absolutos, o pico da 
série histórica.

O levantamento mostra 
que, a cada duas horas, 
uma criança ou adoles-
cente dá entrada em um 
hospital da rede pública de 
saúde com ferimento por 
disparo de arma de fogo. 
Entre 1999 e 2018, foram 
registradas quase 96 mil 
internações de jovens com 
até 19 anos no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

As principais causas ex-
ternas de morte por arma 
de fogo nessa faixa etária 
estão relacionadas a homi-
cídios (94%), seguidos de 
intenções indeterminadas 
(4%), suicídios (2%) e aci-
dentes (1%). No caso das 
internações, embora as 
tentativas de homicídio con-
tinuem na liderança (67%), 
é bastante expressivo o vo-
lume de acidentes (26%) en-
volvendo arma de fogo.

A avaliação contabi-
lizou ainda as despesas 
diretas do SUS com pa-
cientes atendidos após 
contato com armas de 
fogo. Nos últimos 20 anos, 
as internações de crianças 
e adolescente provocadas 
por disparos custaram 
mais de R$ 210 milhões 
aos cofres públicos.

Engenheiro é preso dirigindo 
carro roubado na BR 050

Polícia Civil identifica quarto suspeito
de assalto a joalheria em Aparecida

Nesta terça-feira por 
volta das 18:00, na BR 
050, no posto de fiscali-
zação da Polícia Rodovi-
ária Federal em Catalão, 
durante abordagem de 
rotina, os policiais abor-
daram uma MMC/L200 
placas de Minas Gerais.

Ao verificar alguns si-
nais identificadores do 
veículo, os PRFs constata-
ram que alguns desses si-
nais estavam suprimidos 
ou adulterados, apesar 
da placa e chassis serem 
condizentes com o docu-

mento apresentado.
Foi feito contato com 

a proprietária do veículo 
que informou ter sido fur-
tada na cidade de Niterói 
no Rio de Janeiro em 
2018 e que já havia rece-
bido o valor pelo seguro.

O condutor do veícu-
lo, um engenheiro ele-
tricista de 39 anos, foi 
conduzido para a Polícia 
Civil e responderá pelo 
crime do Art. 311 do Có-
digo penal, adulteração 
de sinal identificador de 
veículo automotor.

A Polícia Civil apresen-
tou, nesta terça-feira, a 
identidade do quarto sus-
peito de executar o assalto 
a uma joalheira em Apare-
cida de Goiânia, no último 
domingo (17). Paulo Sérgio 
Neres China, de 23 anos, 
está foragido. Outros três 
suspeitos de participarem 
da ação morreram em 
confronto com a Polícia 
Militar. Segundo o delega-
do responsável pelo caso, 
Carlos Levergger, um quin-
to suspeito, que teria dado 
suporte ao grupo, ainda 
não foi identificado.

De acordo com as inves-
tigações, Paulo Sérgio tem 

uma extensa ficha criminal, in-
cluindo passagens por associa-
ção criminosa, tráfico de dro-
gas e latrocínio. “Até agora já 
sabemos que foi ele que orga-
nizou o assalto à joalheria. Ele 
liderou a dinâmica, cooptou os 
demais participantes, verbali-
zou as ações no local e, porta-
va, inclusive, a arma utilizada 
no crime”, explicou o delegado 
em coletiva de imprensa.

O assalto à joalheria acon-
teceu no Buriti Shopping, em 
Aparecida de Goiânia, na Re-
gião Metropolitana da capital, 
no domingo (17). Clientes que 
estavam no centro de compras 
ficaram em pânico, mas não 
há registro de feridos. A Polícia 

Militar foi acionada para aten-
der à ocorrência. Na ocasião, 
quatro homens renderam um 
segurança e cometeram o as-
salto e fugiram em um carro 
HB 20. Câmeras de segurança 
registraram o crime.

Três suspeitos do assal-
to, incluindo dois menores 
de idade, foram mortos em 
confronto com a Polícia Mili-
tar, na tarde de segunda (18). 
Segundo informações da pró-
pria PM, um quarto homem 
também estava escondido no 
local e teria fugido durante a 
troca de tiros. Para a Polícia 
Civil, esse quarto homem 
seria Paulo Sérgio. No celu-
lar de um dos mortos, havia 
mensagens que comprovam 
o envolvimento do grupo no 
assalto à joalheria, cujo pre-
juízo ainda não foi calculado.
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Brasileiros nunca foram tão 
infelizes, revela estudo internacional
O brasileiro atingiu o 

ápice de sua infelicida-
de em 2018, segundo 

a pesquisa “World happiness 
report” (relatório mundial de 
felicidade), feita pela empresa 
de opinião Gallup. O índice foi 
puxado pela crise financeira e 
pela falta de confiança nos lí-
deres da política nacional.

A descrença do povo bra-
sileiro com os políticos foi ta-
manha que bateu o recorde 
da base de dados da Gallup 
para todos os países analisa-
dos em toda a série histórica, 
que começa em 2006.

O relatório analisa 156 na-
ções e está na sétima edição. A 
cada nova publicação, os ana-
listas dão foco para um novo 
ponto de vista, e o deste ano 
foi em “felicidade e comuni-
dades”. Os principais aspectos 
observados foram a influência 
dos governos, das mídias so-
ciais e das normais sociais.

A conclusão é que há uma 
onda global de infelicidade, 
motivada tanto pela descon-
fiança em líderes políticos 
quanto pelo consumo de in-
formação pelas redes sociais. 
“As evidências apontam para 
um vínculo entre o uso cres-
cente das mídias digitais e os 

índices de felicidade”, afir-
mam os analistas no relatório.

A nota final é fruto de um 
cálculo que trabalha em duas 
frentes: uma geral, que leva em 
consideração índices sociais 
como renda e desigualdade; e 
um questionário subjetivo, que 
contém perguntas como “você 
tem amigos ou familiares com 
quem consegue contar em 
momentos de necessidade?” 
e “A corrupção está difundida 
no governo do seu país?”. Para 
compor o ranking, a Gallup usa 
a média dos últimos três anos, 

o que deixa o Brasil com 6.300 
pontos. No entanto, especifi-
camente em 2018 o país teve 
sua menor nota na média his-
tórica: 6.200 pontos.

Como a parte econômica da 
pesquisa mede o quão rica e 
igualitária é uma nação, países 
nórdicos como Finlândia e Di-
namarca saem na frente. Seus 
índices de desigualdade figuram 
entre os mais baixos do mundo.

No Brasil, uma equipe de 
analistas da FGV Rio se debru-
çou sobre a base de dados da 
Gallup para avaliar o estado 

de espírito nacional. Marcelo 
Neri, economista à frente des-
sa segunda análise, afirma ver, 
por aqui, forte relação entre 
felicidade e renda.

- Quando entramos em 
brutal recessão, em 2015, a 
desigualdade também aumen-
tou, puxando os índices de feli-
cidade para baixo. Nos últimos 
anos a renda média tem se re-
cuperado, mas a desigualdade 
se mantém alta, puxando para 
baixo o bem-estar — explica. 
— Nenhum país tem relação 
mais intensa entre felicidade e 

renda que o Brasil. Os mais ri-
cos são muito mais felizes que 
os mais pobres. E os que mais 
demonstraram alteração no 
estado de espírito (negativa, 
desta vez) foram os membros 
da classe média, que também 
foram responsáveis pelo últi-
mo período de pico, em 2013.

Também há no questio-
nário uma parte pessoal, que 
leva em consideração a sensa-
ção de segurança de cada pes-
soa e a confiança em seu go-
verno. Neri avalia que desde 
2010 os dados brasileiros em 
relação a governantes e polí-
ticas públicas vinham dando 
alertas, chegando a seu pior 
momento em 2018. A desi-
gualdade, explica o economis-
ta, é outro índice forte a puxar 
o Brasil para baixo no ranking.

- Em 2018, além do desem-
prego e da desigualdade, o 
brasileiro estava mais sensível, 
mais desiludido. Os resultados 
mostram um povo que não 
confia no governo, tem mais 
medo da violência e desaprova 
as lideranças políticas.

Dos relatórios 
para os consultórios
A infelicidade do brasileiro 

já é percebida nos consultó-

rios médicos. De acordo com 
a psicóloga Livia Marques, 
especialista em terapia cogni-
tiva comportamental, as pes-
soas estão descontentes com 
o curso de suas vidas e com o 
contexto social geral.

- O que acontece na co-
munidade brasileira realmen-
te está afetando as pessoas. 
Observo a tristeza não apenas 
no consultório, mas também 
nas conversas do dia a dia. O 
ritmo de vida corrido, o medo 
do julgamento e a sensação de 
sempre ter que atender às ex-
pectativas da sociedade são as 
queixas que mais ouço sobre o 
que deixa as pessoas infelizes.

Já Roseana Ribeiro, psicó-
loga especialista em motiva-
ção comportamental, afirma 
que a sensação de inseguran-
ça - não apenas em relação à 
violência nas ruas, mas tam-
bém à instabilidade profissio-
nal e financeira - é outro moti-
vo apontado pelos pacientes:

- A sociedade está exausta, 
os jovens já estão cansados, 
mesmo sendo novos. Antes, 
a insatisfação girava em torno 
da família, do próprio estilo 
de vida, mas, agora, o medo e 
a insegurança estão mais pre-
sentes nas falas das pessoas.

Ricardo Fernandes

Adolescente é 
apreendido após 
foto com ameaças 
a estudantes 
de Aparecida

Estudante que planejava ataque 
terrorista em Pontalina é preso

Polícia prende cinco foragidos 
do presídio de Jaraguá durante 
abordagem em Aparecida

Um adolescente de 17 
anos foi apreendido ontem 
em Aparecida de Goiânia 
após postar ameaças em 
uma rede social contra alu-
nos de um colégio estadual 
do Setor Mansões Paraíso. 

O menino publicou uma 
foto com uma arma na 
mão, o que assustou co-
legas da escola. Foi com a 
ajuda de outros estudantes 
da institução de ensino que 
a Polícia Militar identificou 
e localizou o adolescente.

Na presença de conse-
lheiros tutelares e também 
dos pais, o menino contou 
aos policiais militares que 
“tudo não passou de brinca-
deira” e que a arma usada na 
foto é de “brinquedo”.

A equipe de policiais 
foi até a casa do suspeito, 
onde o simulacro de arma 
de fogo foi apreendido. 
O caso foi registrado na 
Delegacia de Apuração de 
Atos Infracionais (Depai), 
mas o garoto foi liberado.

A Polícia Militar (PM) 
prendeu cinco homens fo-
ragidos do presídio de Ja-
raguá na tarde de ontem. 
ELes estavam no Setor Vila 
Nossa Senhora de Lourdes, 
em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a cor-
poração, os foragidos 
estavam em um veículo 
em Voyage, de cor preta, 
com registro de roubo 
no mês de fevereiro. Os 
militares deram ordem 
de parada para o condu-
tor, que desobedeceu.

Durante a tentativa 
de fuga, os foragidos fo-
ram interceptados pelos 
militares. Segundo a PM, 
os homens estavam com 

as roupas sujas e resga-
das, além de diversos ar-
ranhões pelo corpo. Ele 
haviam fugido do sistema 
prisional da cidade de 
Jaraguá. Segundo a PM, 
eles abriram um buraco 
na cela, que fica na Ala B 
do presídio, e consegui-
ram fugir durante a ma-
drugada de ontem.

Sobre o carro, os presos 
informaram que o veículo 
estava do lado de fora do 
presídio e aguardava pelos 
fugitivos. Eles foram con-
duzidos para o 1º Distrito 
Policial de Aparecida de 
Goiânia e serão encarce-
rados novamente no presí-
dio que estavam.

Os policiais civis da 
Delegacia de Polícia (DP) 
de Pontalina cumpriram 
um mandado de busca e 
a apreensão de um ado-
lescente de 17 anos. Ele 
foi apreendido por plane-
jar um ato de terrorismo.

A Polícia Civil descobriu 
que o menor planejava um 
ataque a uma escola de 
Pontalina, o que levou à 
realização de investigações 
no sentido de qualificar o 
adolescente e representar 
à Justiça por sua apreen-
são. O mandado foi expe-
dido pela Vara da Infância 
e Juventude da cidade.

Também foi cumprido 
mandado de busca e apre-
ensão na residência do 
adolescente, onde foram 
apreendidos uma capa, 
uma máscara, desenhos, 
um coturno e um arco e 
flechas. A polícia também 
recolheu uma arma de 
fogo e munições, as quais 
pertenciam ao pai do ado-
lescente, que também foi 
autuado em flagrante.

O adolescente tinha 
planos de executar um 

Reprodução

Reprodução

massacre na escola onde es-
tudava. Ele alegou que já so-
freu bullying, que as pessoas 
vivem ‘num inferno’, e que, 
ao matá-las, ele livraria essas 
pessoas do sofrimento.

Durante a oitiva, o ado-
lescente confirmou que ain-
da não tinha executado o 
massacre porque não teve 
acesso a arma de fogo de 
repetição. A última vez que 
pensou em executar o plano 
foi dias antes do carnaval.

O menor também foi ques-
tionado se não tinha medo da 
reprovação social após execu-

tar um plano dessa nature-
za, ao que alegou que não, 
pois se mataria em seguida, 
sem sentir remorso. E lem-
brou dos massacres recen-
tes acontecidos numa esco-
la em Suzano (SP) e numa 
mesquita da Nova Zelândia.

O adolescente repon-
derá a Auto de Investiga-
ção de Ato Infracional por 
apologia a crime e atos 
preparatórios de terro-
rismo. Após audiência de 
apresentação no fórum 
de Pontalina, foi recolhi-
do em local apropriado.
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Autor de massacre na Nova Zelândia planejava terceiro ataque
O chefe da polícia da 

Nova Zelândia, Mike Bush, 
acredita que o atirador 
que matou 50 pessoas em 
um massacre contra duas 
mesquitas na cidade de 
Christchurch planejava um 
terceiro ataque. Ele disse 
ontem, que os policiais 
imaginam onde o agressor 
estava indo no momento 
em que foi detido, mas 
não dará mais detalhes 
porque a investigação ain-
da está em andamento.

Em um manifesto de 74 
páginas que o atirador pu-
blicou na internet antes de 
cometer o atentado, ele dizia 
que atacaria mesquitas em 
Christchurch, e uma outra em 

Ashburton, se conseguisse 
chegar até lá. Bush afirmou 
também que os policiais cap-

turaram o suspeito 21 minu-
tos após a primeira chamada 
de emergência, e ressaltou 

que agentes do FBI viajaram 
à Nova Zelândia para ajudar 
nas investigações.

Polícia salva 51 estudantes 
sequestrados dentro de 
ônibus perto de Milão

As autoridades italia-
nas salvaram 51 estu-
dantes que foram feitos 
reféns ontem perto de 
Milão (norte) pelo mo-
torista do ônibus em 
que viajavam, que o 
incendiou por motivos 
ainda confusos.

“É um milagre, poderia 
ter sido um massacre. Os 
carabineiros agiram de 
forma excepcional, blo-
quearam o ônibus e sal-
varam todas as crianças”, 
explicou o promotor de 
Milão, Francesco Greco.

O promotor não ex-
cluiu a possibilidade de 
um ataque terrorista.

Os 51 estudantes, to-
dos do ensino médio, 
retornavam de uma ex-
cursão com três acompa-
nhantes adultos quando 
o motorista de repente 
mudou de direção em San 
Donato Milanese e fez os 
passageiros reféns.

“Ninguém vai sair 
daqui vivo”, afirmou, 
de acordo com várias 
crianças. Com duas la-
tas de gasolina e um 
isqueiro, ameaçou as 
crianças, tomou seus 
celulares e as amarrou 

com cabos elétricos às 
cadeiras do meio.

Uma das crianças con-
seguiu ligar para os pais, 
que informaram os cara-
bineiros, que intervieram 
bloqueando o ônibus e 
quebraram as janelas 
traseiras para tirar os 
passageiros antes que 
o veículo fosse invadido 
pelas chamas. “Precisa-
mos parar as mortes no 
Mediterrâneo”, disse o 
homem, segundo vários 
meios de comunicação.

Uma dúzia de crianças 
e dois adultos foram leva-
dos ao hospital por leve 
intoxicação pela fumaça.

O motorista, que foi 
preso e hospitalizado 
com queimaduras nas 
mãos, tem 47 anos, 
tem nacionalidade ita-
liana há 17 anos e é de 
origem senegalesa.

O homem foi acusado 
pela justiça de sequestro 
e tentativa de massacre 
para fins de terrorismo.

“O Ministério do 
Interior trabalha para 
determinar se pode 
retirar a sua cidadania 
italiana”, informaram 
fontes ministeriais.

Presidente do Senado do 
Chile recusa convite para 
almoço com Bolsonaro
O presidente do Sena-

do do Chile, Jaime 
Quintana, afirmou 

que recusou um convite do 
presidente do país, Sebasti-
án Piñera, para participar do 
almoço que será oferecido 
ao presidente Jair Bolsonaro.

Quintana, do Partido 
pela Democracia, de centro-
-esquerda, assumiu o co-
mando do Senado na sema-
na passada. Ele afirmou que 
participará nesta quinta-
-feira dos atos envolvendo 
a visita do presidente da 
Colômbia, Iván Duque, mas 
que não estará em nenhum 
evento da programação de 
Bolsonaro em solo chileno.

“Não estarei sábado em 
La Moneda (palácio presi-
dencial), por convicção polí-
tica e também porque tenho 
uma agenda regional já con-
firmada”, disse Quintana, em 
entrevista publicada no site 
do jornal “La Tercera”.

O socialista Alfonso de 
Urresti, vice-presidente do 
Senado, também recusou o 
convite para participar da re-
cepção a Bolsonaro, na sede 
do governo, e declarou que 
o presidente do Brasil é um 
“perigo para a democracia”. 
“É um ultradireitista, que 
pode provocar muito dano. 
Meu gesto de desagravo é 
a Bolsonaro, e não ao povo 
brasileiro”, afirmou.

A posição dos senado-
res Quintana e Urresti, de 
esquerda, foi criticada por 
representantes que apoiam 
o governo direitista de Se-
bastián Piñera. A chefe 

de bancada da União De-
mocrática Independente 
(UDI), Ena von Baer, disse 
que Quintana “tomou essa 
decisão como senador de 
esquerda, mas não repre-
sentando todos nós”.

Iván Moreira, outro se-
nador da UDI, disse que a 
decisão da mesa do Sena-
do, liderada por Quintana 
“representa uma atitude 
muito pouco republicana”. 
“O presidente do Brasil, 
além das conotações que 
tem, é o presidente de um 
país com o qual mantemos 
relações diplomáticas há 
décadas”, destacou.

Cúpula internacional
Bolsonaro e Duque par-

ticiparão, na sexta-feira, em 

Santiago, de uma cúpula 
presidencial, para abordar 
a criação de um novo grupo 
de integração na América 
do Sul denominado Prosul. 
Como informa a agência 
EFE, além disso, eles apro-
veitarão a ocasião para ter 
um encontro oficial.

A visita de Bolsonaro ge-
rou muitas críticas da oposi-
ção ao governo de Piñera e 
de organizações de defesa 
de minorias, que rejeitam as 
posições conservadoras do 
governante brasileiro.

Piñera tem buscado uma 
boa relação com Bolsona-
ro, aproveitando-se do fato 
de ambos serem líderes de 
perfil conservador. O chile-
no, que iniciou seu segundo 
mandato como presidente 

em março do ano passado 
(o anterior foi de 2010 a 
2014, sendo sucedido pela 
socialista Michelle Bache-
let), veio à posse de Bol-
sonaro em janeiro e logo o 
convidou para ir a Santiago.

Piñera também tem se 
posicionado de forma ali-
nhada com o Brasil e de-
mais países com governos 
de direita na região na 
questão da Venezuela, pe-
dindo a saída de Nicolás 
Maduro do poder. Ele até 
mesmo foi a Cúcuta, na 
Colômbia, para encontrar 
o oposicionista Juan Guai-
dó e tentar pressionar para 
que o regime chavista per-
mitisse a entrada de ajuda 
humanitária patrocinada 
pelos Estados Unidos.

Reprodução

Reprodução

Flavio Lo Scalzo
------------------------------- 
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 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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
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
-------------------------------
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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 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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
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
-------------------------------
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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
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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MPF denuncia 
Cabral pela 29ª vez 

Pela 29ª vez, o Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) denunciou o ex-
-governador do Rio, Sér-
gio Cabral (MDB), como 
parte da Operação Consi-
gliere, um dos braços da 
Lava Jato no Estado.

Além do ex-governa-
dor, também foi denun-
ciado o secretário esta-
dual da Casa Civil nos dois 
mandatos de Cabral Regis 
Fichtner e o coronel da 
PM Fernando França. Os 
dois, que já se encontram 
presos preventivamente, 

são acusados de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

De acordo com a denún-
cia, Fichtner era uma figura 
central na organização cri-
minosa comandada pelo ex-
-governador. Como chefe da 
Casa Civil, era o responsável 
por buscar soluções jurídicas 
para justificar eventuais al-
terações contratuais, editais 
de licitação, benefícios fis-
cais, contratação de obras. 
Fichtner teria recebido R$ 
4,9 milhões em propina, com 
anuência do ex-governador.

Bolsonaro viaja ao 
Chile para se reunir com 
líderes da América do Sul

De volta ao Brasil após 
visita aos Estados Uni-
dos, o presidente Jair 

Bolsonaro se prepara para a 
segunda viagem internacional 
neste mês. Ele desembarca 
em Santiago, no Chile hoje, 
para participar, ao lado de 
chefes de Estado de países da 
América do Sul, da cúpula que 
pretende marcar a retomada 
de negociações em torno da 
integração da região.

A reunião na capital chile-
na marcará o anúncio oficial 
do Prosul, projeto idealiza-
do para substituir a União 
de Nações Sul-Americanas 
(Unasul), paralisada há mais 
de dois anos. Integram o 
Prosul Argentina, Brasil, Chi-
le, Colômbia, Equador, Pa-
raguai, Peru, Uruguai, Costa 
Rica, Nicarágua, Panamá e 

República Dominicana.
A proposta idealizada 

pelo presidente chileno, Se-
bastián Piñera, tem formato 
mais enxuto e é menos one-
rosa a todos. Os presiden-
tes devem anunciar o aval à 
nova composição ainda na 
sexta-feira, após a reunião.

 
Estrutura
O Prosul não deve man-

ter a atual estrutura da 
Unasul, ao buscar soluções 
mais leves para o aparato 
que hoje inclui uma sede 
física em Quito, no Equa-
dor, além de secretariados 
e quadro de funcionários.

As nações que compõem 
o Prosul entenderam que a 
Unasul, da forma como fun-
cionou desde seu lançamen-
to em 2008, perdeu efeitos 

práticos, mantendo custos, 
e passou a disputar decisões 
sobre temas que já são tra-
tados em outras instâncias, 
como o Mercosul.

Sem avanços na Unasul 
na prática, acordos negocia-
dos atualmente por meio do 
Mercosul (bloco que reúne 
Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela, que 
está suspensa tempora-
riamente) garantiram, por 
exemplo, a implantação de 
área de livre comércio en-
tre países do Mercosul e 
os sul-americanos que in-
tegram a Aliança do Pacífi-
co, com exceção do México 
que ainda mantém restri-
ções sobre algumas áreas.

 
Diferenciação
O Prosul não deve ter um 

tratado e não será um or-
ganismo, como a Unasul. A 
ideia é seguir os moldes de 
um agrupamento de países 
no formato de um fórum. 
Para o Brasil, o projeto da in-
tegração é fundamental para 
ampliar as trocas comerciais 
e atrair investimentos.

Não há expectativa de 
que o novo formato já seja 
apresentado neste encon-
tro. A declaração de alto 
nível deve se limitar à for-
malização da intenção dos 
países em torno dessa nova 
proposta e tende a marcar a 
oficialização de saídas da an-
tiga estrutura. À medida que 
os países anunciam que não 
participam mais da Unasul, 
pelas regras internacionais, 
precisam se manter por seis 
meses no organismo.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Anitta anuncia “Kisses”, 
álbum trilingue com dez 
músicas, para 5 de abril

Mistério resolvido. “Kis-
ses” é o nome do novo dis-
co de Anitta, que sai em 5 
de abril. “Dia 5 de Abril eu 
lanço meu primeiro álbum 
áudio visual trilingue. In-
glês, espanhol, português. 
10 músicas, 10 clipes, 10 
Anitta’s. Tudo ao mesmo 
tempo. Aguardem”, escre-
veu a poderosa no Twitter.

Anitta vinha fazendo 
mistério desde o início da 
semana. “Vocês pensaram 
que essa minha beijação 
ia ficar por isso mesmo?”, 
disse a cantora ao dar o pri-
meiro spoiler sobre o proje-
to. Ontem, Anitta divulgou 
um teaser falando sobre 
vários tipos de beijos.

“Kisses” será o quarto 
álbum da carreira de Anitta 
e chega quatro anos depois 
de “Bang”, de 2015, que re-
volucionou a carreira dela. 

Nesses últimos quatro anos, 
a cantora tem se dedicado às 
parcerias nacionais e interna-
cionais e desenvolveu com su-
cesso sua carreira no mercado 
latino e norte-americano.

Mais beijos
Vale lembrar que em no-

vembro do ano passado Anit-
ta já havia beijado 24 pessoas 
no clipe de “Não Perco o Meu 
Tempo”. Em entrevista ao 
UOL, a cantora contou que a 
ideia foi dela e que não co-
nhecia as pessoas que beijou.

“Eu queria tornar comum 
as pessoas verem diferentes 
tipos de casais, sem pro-
blematizar, sem estranheza 
e sem julgar. Acho que o 
entretenimento é uma boa 
porta de entrada para fazer 
as pessoas se acostumarem 
com algumas coisas”, disse a 
cantora na época.

Luísa Sonza comenta 
regalia: “Privilegiada 
por nascer branca”

Luísa Sonza abriu o jogo 
sobre alguns temas 
polêmicos. Ao levantar 

uma bandeira contra o ra-
cismo, a cantora comentou 
as regalias e também as di-
ficuldades que enfrentou ao 
longo de sua carreira.

“Só por nascer branco, a 
gente é privilegiado. Eu sem-

pre quis falar para as outras 
pessoas que não entendem 
isso. A gente tem que reco-
nhecer isso, mas isso não 
significa que nossa vida não 
foi difícil”, disse ao “Uol”.

E continuou: “Temos que 
reconhecer o privilegio, olhar a 
nossa volta, não tirar o lugar de 
fala dessas pessoas. Mostrar e 

reconhecer isso. O branco re-
conhecer é um grande passo, e 
eu reconheço o meu. É o míni-
mo que a gente pode fazer em 
relação a nossa história”.

Quanto ao feminismo, as-
sunto muito abordado em 
suas entrevistas, a loira expli-
cou no que isso contribui para 
o seu crescimento pessoal. “Eu 

sou muito grata e feliz por ser 
empoderada tão cedo, porque 
isso faz eu focar mais em mim 
e não no que os outros falam 
de mim. Isso é normal, não é 
só porque eu sou famosa que 
eu recebo críticas. Todo mun-
do está sempre ilhado de pes-
soas que querem o mal, dese-
jam o mal […]”, contou.
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