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Caminhoneiros se mobilizam  
para nova paralisação

O governo acompanha atentamente as primeiras movimentações de caminhoneiros no País, que ameaçavam dar início a nova paralisação. 
A classe entende que os principais compromissos assumidos pelo governo Michel Temer no ano passado não estão sendo cumpridos. p2
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captura nove 
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Articulação política em risco abala 
confiança na reforma da Previdência
A rusga entre o governo Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, colocou em risco a articulação pela reforma da Previdência. p3
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Caminhoneiros se mobilizam 
para nova paralisação
O governo acompa-

nha atentamente as 
primeiras movimen-

tações de caminhoneiros no 
País, que ameaçavam dar 
início a nova paralisação. A 
classe entende que os prin-
cipais compromissos assu-
midos pelo governo Michel 
Temer no ano passado não 
estão sendo cumpridos.

Os monitoramentos são 
feitos pelo Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), 
que tem por missão se an-
tecipar aos fatos para evitar 
problemas para o governo. 
As investigações apontam 
que teve início uma articula-
ção por meio de mensagens 
de WhatsApp, que já come-
çam a falar em paralisações 
para o dia 30 de março. O 
governo quer evitar, a todo 
custo, que qualquer tipo de 
paralisação aconteça. Não 
quer, nem de longe, imagi-
nar que pode enfrentar o 
mesmo problema que parou 
o país no ano passado.

Os primeiros dados são 
de que, neste momento, o 
movimento não tem a mes-
ma força percebida no ano 
passado, mas há temor de 
que os caminhoneiros pos-
sam se fortalecer e cheguem 
ao potencial explosivo da 
última greve. Dentro do Pa-
lácio, o objetivo é ser mais 
ágil e efetivo e não deixar a 
situação sair de controle por 
ficarem titubeando sobre o 
assunto, como aconteceu 
com o ex-presidente Michel 

Temer, no ano passado.
Na semana passada, Walla-

ce Landim, o Chorão, presiden-
te das associações Abrava e 
BrasCoop, que representam a 
classe de caminhoneiros, teve 
reunião com o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Chorão também teve encon-
tro com a diretoria da Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) e, ontem, se 
reuniu com o secretário exe-
cutivo do Ministério da Infra-
estrutura, Marcelo Sampaio.

Segundo Landim, os mi-
nistros disseram que, até a 

próxima semana, o próprio 
presidente Jair Bolsonaro 
deve se manifestar sobre os 
pedidos dos caminhonei-
ros. Na pauta de reivindi-
cações da classe estão três 
pleitos. O primeiro pedido 
diz respeito ao piso mínimo 
da tabela de frete. Os cami-
nhoneiros reclamam que as 
empresas têm descumprido 
o pagamento do valor míni-
mo e cobram uma fiscaliza-
ção mais ostensiva da ANTT. 
A agência, segundo Landim, 
prometeu mais ações e de-
clarou que já fez mais de 400 

autuações contra empresas.
O segundo item da pau-

ta é o preço do óleo diesel. 
Os caminhoneiros querem 
que o governo estabeleça al-
gum mecanismo para que o 
aumento dos combustíveis, 
que se baseia em dólar, seja 
feito só uma vez por mês, e 
não mais diariamente.

Wallace Landim afirma que 
não é a favor de uma paralisa-
ção no próximo dia 30, porque 
acredita que o governo tem 
buscado soluções, mas diz que 
“o tempo é curto” e as mudan-
ças estão demorando. “Não 

acredito que deva ocorrer 
greve no dia 30, mas parali-
sações não estão descarta-
das. Estamos conversando.”

Por meio de nota, o Minis-
tério de Infraestrutura decla-
rou que, no Fórum dos Trans-
portadores Rodoviários de 
Cargas realizado ontem, este-
ve reunido com lideranças do 
setor e ouviu as demandas. O 
governo confirmou que tra-
tou do piso mínimo, pontos 
de paradas e descanso e o 
preço do óleo diesel. As in-
formações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Reprodução
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Em alerta 
máximo, 
barragem 
de Barão de 
Cocais pode 
atingir outras 
duas cidades

Mais duas cidades, e 
não apenas Barão de Co-
cais, podem ser atingidas 
pela lama de rejeitos da 
Barragem Sul Superior da 
mina de Gongo Soco, da 
Vale, caso a estrutura se 
rompa. Na última sexta-
-feira (22) o nível de alerta 
da represa subiu para 3, 
que significa ruptura imi-
nente ou em andamento.

Segundo o tenente-
-coronel Flávio Godinho, 
coordenador adjunto da 
Defesa Civil de Minas Ge-
rais, as cidades de Santa 
Bárbara e São Gonçalo do 
Rio Abaixo também se-
riam atingidas pela lama.

Ontem, a Defesa Civil, 
em novo levantamento, 
disse que o total de mora-
dores de Barão de Cocais 
a serem evacuados é de 
6.054, em vez dos 9 mil 
anunciados anteriormen-
te. Mas se somados os mo-
radores das três cidades, o 
total de pessoas a serem 
evacuados agora é de 9,8 
mil, aproximadamen-
te. São 1,8 mil em Santa 
Bárbara e 2 mil em São 
Gonçalo do Rio Abaixo, 
segundo previsão inicial.

Ainda de acordo com 
a Defesa Civil, o tempo 
para que a lama atinja 
Santa Bárbara é de 3h06 
minutos. A São Gonçalo 
do Rio Abaixo, os rejei-
tos chegam 6 horas após 
o rompimento. As duas 
cidades passarão por si-
mulados de rompimento 
da barragem. Conforme 
Godinho, no entanto, os 
moradores das duas cida-
des já têm condições de 
ser resgatados caso a bar-
ragem se rompa antes.

O simulado, em Barão 
de Cocais, onde os rejei-
tos chegam com 1h12, 
será realizado nesta 
segunda-feira, às 16h. 
Sete pontos de encontro 
foram estabelecidos em 
10 bairros da cidade e 
no Centro. Uma funcio-
nário que trabalha na 
barragem acionará a si-
rene como se a estrutu-
ra estivesse ruindo. 

Morte de advogado encontrado 
dentro do carro é investigada

Polícia captura nove foragidos da Justiça em Goiânia 

A Polícia Civil já iniciou a 
investigação sobre a morte 
do advogado Oswaldo Leão 
Neto, de 51 anos. O corpo 
dele foi encontrado neste do-
mingo dentro do carro dele, 
no Centro de Goiânia. Não há 
sinais aparentes de violência 
e a polícia aguarda os laudos 
cadavérico e pericial. 

A Delegacia de Investiga-
ção de Homicídios só se ma-
nifestará após a conclusão 
do inquérito. Imagens de 

uma câmera de segurança 
coletadas no local onde o ve-
ículo estava confirmam que, 
por volta de 12h30 da última 
sexta-feira, o carro do advo-
gado parou lentamente  em 
frente a um hospital onde o 
mesmo costumava ser aten-
dido, porém o motorista não 
desceu do veículo.

As imagens serão ave-
riguadas durante todo o 
tempo em que carro per-
maneceu no local.

A Polícia Militar infor-
mou que capturou nove fo-
ragidos da Justiça durante 
abordagens realizadas no 
sábado, em Goiânia. Se-
gundo a PM, é consequên-
cia das operações policiais 
que foram intensificadas 
durante o fim de semana.  

As nove pessoas presas 
estavam com mandados 
de prisão em aberto. Após 
as abordagens, a PM infor-
mou que todos seriam en-
caminhados ao sistema pri-
sional para o cumprimento 
de suas respectivas penas.
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Caixa 2 é o crime eleitoral 
mais apurado pela PF

O caixa 2 foi o crime 
eleitoral mais investigado 
em 2018 pela Polícia Fe-
deral no País. Ao todo, o 
órgão abriu 1.188 investi-
gações sobre esse delito, 
que representam 42% do 
total de apurações, supe-
rando a corrupção eleito-
ral, a chamada compra de 
votos (354 casos). 

Os dados da Divisão 
de Assuntos Sociais e 
Políticos da PF mostram 
ainda que, ao todo, fo-
ram instaurados no Bra-
sil 2.792 inquéritos por 
crimes eleitorais no ano 
passado, um aumento 
de 150% em relação às 
eleições de 2014. Os da-
dos foram obtidos pelo 
Estado por meio da Lei de 
Acesso à Informação.

“O caixa 2 é uma ex-
ceção na Justiça Eleitoral, 
em que a maioria dos cri-
mes ainda é de pouca ex-
pressão, casos periféricos 
ou cometidos no interior, 
como a compra de votos”, 
afirmou o procurador da 
República Pedro Barbosa 
Pereira Neto, que atua em 
São Paulo na área eleitoral.

Entre 2006 e 2016, a 
maioria dos procedimen-
tos eleitorais abertos 
pela PF estava relaciona-
da à acusação de compra 
de voto. No entanto, é 
Justiça Eleitoral que de-
verá ter a atribuição, se-
gundo decisão tomada 
pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), de ana-
lisar todos os casos de 
corrupção cometidos em 
razão das eleições. 

Previsto no artigo 350 
do Código Eleitoral (Lei 
4.737/65), o caixa 2 é pu-
nido com até cinco anos 

de prisão, sendo agravada 
quando o autor é funcioná-
rio público. “A investigação 
sobre caixa 2 é mais técni-
ca. Deve-se fazer a prova da 
movimentação financeira 
e compará-la com o que foi 
declarado à Justiça Eleitoral”, 
afirmou o delegado Edvandir 
Paiva, presidente de Associa-
ção dos Delegados de Polícia 
Federal. Para ele, não é só o 
caixa 2 que é um crime difícil 
de ser comprovado. 

O mesmo acontece com 
a compra de votos. “Quase 
sempre você só consegue 
a materialidade dela quan-
do existe o flagrante.” O 
ex-juiz do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) André Jorge con-
corda que o problema é a 
dificuldade em se encon-
trar provas de caixa 2. 

“Ninguém comete crime 
de caixa 2 à luz do dia.” Em 
razão das dificuldades para 
tornar uma investigação em 
um processo criminal, o Mi-
nistério Público Eleitoral tem 
apostado em ações pedindo 
a cassação dos mandatos 
dos infratores eleitos. “Isso 
é muito mais efetivo do que 
se brigar pela condenação 
criminal, que só vai tornar o 
político inelegível no futuro, 
em razão da Lei da Ficha Lim-
pa”, afirmou o procurador.

A dificuldade para a apu-
ração dos crimes eleitorais 
pode ser medida por outro 
dado obtido pelo Estado. A 
Polícia Federal demora em 
média um ano para concluir 
a investigação de uma de-
núncia de crime eleitoral. 
O total de casos soluciona-
dos em cada ano representa 
em média 90% do número 
de inquéritos abertos para 
apurar esses crimes. 

Articulação política em 
risco abala confiança na 
reforma da Previdência

A rusga entre o go-
verno Bolsonaro e o 
presidente da Câma-

ra, Rodrigo Maia, colocou 
em risco a articulação do 
parlamentar pela reforma 
da Previdência, assustou o 
mercado e reduziu o otimis-
mo de analistas políticos e 
econômicos com a aprova-
ção daquela que é a consi-
derada a mais importante 
das reformas. Na semana 
passada, Maia já demons-
trava insatisfação com a ati-
tude do governo em relação 
à reforma. O clima entre Bol-
sonaro e o parlamentar es-
quentou, com mais troca de 
farpas entre os dois políticos.

O desgaste já tinha pe-
sado no mercado financeiro 
na semana passada - após 
ter atingido a marca histó-
rica de 100 mil pontos na 
última Segunda-feira (18), 
a Bolsa caiu 3,1% na Sexta-
-feira (22) e o dólar atingiu 
R$ 3,90, recorde no ano. “O 
que mais espanta é a ina-
bilidade do presidente da 
República. Temos de estar 
prontos para o fracasso da 
reforma, coisa que não esta-
va no radar. Temos de acei-
tar que esse governo pode 
não ter condições de tocar 
um projeto tão ambicioso”, diz 
o ex-presidente do BNDES Luiz 
Carlos Mendonça de Barros.

“Essa briga é assustado-
ra. Não faz sentido antago-
nizar com o presidente da 
Câmara. O governo quer 
aprovar a reforma ou não?”, 
questiona o ex-diretor do 
Banco Central Alexandre 
Schwartsman. “O governo 
brinca com fogo. Se a eco-
nomia for muito abaixo do 
R$ 1 trilhão esperado para 
a próxima década, o País 
estará em apuros.” Apesar 
de fundamental para a saú-
de fiscal do País, a reforma 
da Previdência fere os inte-
resses de vários grupos que 
votaram em Bolsonaro, como 
militares e parte do funciona-
lismo público, diz o cientista 

político do Insper Carlos Melo.
“O governo vive nesse 

estado de ambiguidade, 
porque é apoiado tanto por 
esses grupos quanto pelo 
mercado. Mas ele não pode 
operar com sinais trocados 
para sempre, terá de esco-
lher um lado.” Para o tam-
bém cientista político Rafael 
Cortez, da Tendências Con-
sultoria, a falta de coesão 
dos grupos que apoiam o 
bolsonarismo e a dificulda-
de que o presidente tem em 
aglutinar forças para criar 
uma base estável agora co-
bram um preço. “Ficou mais 
claro que o governo precisa 
mudar seu modo de agir.”

Agência Brasil
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Brasil dispensa apoio do Chile por vaga 
no Conselho de Segurança da ONU

A visita de Jair Bolsona-
ro ao Chile terminou 
com um encontro com 

o presidente chileno, Sebasti-
án Piñera, e uma declaração 
conjunta, que deixou de fora 
o apoio do governo do Chi-
le à pretensão brasileira de 
ser membro permanente do 
Conselho de Segurança (CS) 
da ONU. Segundo fontes do 
Itamaraty, a minuta inicial da 
declaração enviada pela chan-
celaria chilena, na semana pas-
sada, incluía a declaração de 
apoio à inclusão do Brasil no 
Conselho de Segurança.

A área competente do Mi-
nistério de Relações Exteriores 
teria até proposto um reforço 
na linguagem, mas a menção 
foi retirada da contraproposta 
enviada pelo governo brasileiro 
aos chilenos. Questionado duas 
vezes ontem pela reportagem, 
o Itamaraty informou que não 

comentaria o assunto. O chan-
celer Ernesto Araújo disse, por 
meio da assessoria do ministé-
rio, que não falaria sobre o pro-
cesso de elaboração da declara-
ção. Segundo ele, o que vale é o 
que está no texto oficial.

“O texto acordado é um 
excelente marco para a nova 
era das relações entre Brasil 
e Chile”, afirmou Araújo, que 
tem sido um crítico da ONU e 
do que ele chama de “globa-
lismo” e “marxismo cultural 
nas relações internacionais”. 
O Estado apurou ontem com 
membros do governo que o 
Brasil não desistiu de ser mem-
bro permanente do CS da ONU 
e espera o apoio dos EUA para 
conseguir uma vaga. Pessoas 
próximas a Araújo negam que 
ele tenha pedido ao governo 
chileno para retirar esse trecho 
da declaração e garantem 
que o chanceler considera a 

pauta “importantíssima”.
“Ele está otimista e acredita 

no apoio dos EUA”, disse um 
assessor do presidente. A rei-
vindicação do Brasil é histórica. 
Antes mesmo da fundação da 
ONU, ainda no período da Liga 
das Nações, o Brasil manobrava 
por um assento no Conselho 
Executivo (a versão do CS na 
época). Em 1926, após uma 
tentativa frustrada de vetar a 
entrada da Alemanha no ór-
gão, o presidente brasileiro 
Artur Bernardes abandonou a 
organização. A reivindicação foi 
retomada pelo presidente José 
Sarney, nos anos 80, e mantida 
pelos governos seguintes.

O cenário global favorecia 
a discussão sobre uma nova 
agenda da ONU, travada pela 
questão da segurança durante 
a Guerra Fria. O esforço do Ita-
maraty se intensificou durante 
as gestões dos dois chanceleres 
de Itamar Franco: Fernando 
Henrique Cardoso e Celso Amo-
rim. O clima favorável a uma 
reforma da ONU, no entanto, 
mudou com os atentados de 11 
de setembro de 2001, nos EUA. 
Os ataques recolocaram a se-
gurança na agenda global e a 
ONU entrou em crise.

Fausi HumbertoArquivo pessoal/Reprodução

Danilo Nunes

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Barulho Televisão
A empresária Regina Perri vai 
comemorar seu aniversário 
em grande estilo reunindo DJs, 
Drags e muitas performances, 
que marcaram as noites da fa-
mosa boate Jump, em Goiânia. 
A festa será no dia 5 de abril, 
a partir das 18h, no Martim 
Cererê, no Setor Sul.

A Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica Ocular (SBCPO) orga-
niza a 27ª edição do Congresso 
Internacional de Oculoplástica 
(Ciop) e o 6º Congresso Inter-
nacional de Estética Periocular 
(Ciepo), que serão realizados, 
simultaneamente, de 11 a 13 
de abril de 2019, no Centro de 
Convenções de Goiânia-GO. 

Serão disputadas sete modali-
dades: vôlei de areia, futvôlei, 
futsal, handebol, basquete, 
voleibol, rugby.  As inscrições 
devem ser feitas pelo técnico de 
cada equipe universitária pelo 
site da Confederação Brasilei-
ra do Desporto Universitário 
(CBDU).  As disputas individuais 
– natação, atletismo e lutas – 
têm um calendário diferenciado.

Segue até o dia 2 de abril as inscri-
ções das modalidades coletivas dos 
Jogos Universitários de Goiás (JUGs) 
2019. Esta etapa será realizada em 
Rio Verde, no sudeste goiano, entre 
os dias 17 e 21 de abril. 

Estão confirmadas as parti-
cipações de dez convidados 
internacionais, sendo cinco 
norte-americanos membros 
de destaque da American 
Society of Ophthalmic 
Plastic and Reconstructive 
Surgery (ASOPRS).

O presidente da Sicredi Brasil 
Central, Celso Figueira, esteve em 
Porto Alegre (RS), onde participou 
do Fórum Nacional de Presidentes 
do Sicredi. A abertura do fórum foi 
com a palestra sobre o Cenário Eco-
nômico Brasileiro, ministrada pelo 
economista Ricardo Amorim. 

São esperados em torno de 600 
congressistas de várias partes do 
Brasil e do mundo. Para o presiden-
te da SBCPO, dr. Roberto Limongi, o 
objetivo é difundir conhecimentos 
e aprimorar o ensino e a pesquisa 
científica neste ano em que são 
comemorados 45 anos de história 
da Oculoplástica brasileira.

No sábado (23), no Passeio das 
Águas Shopping aconteceram 
alguns momentos desagradá-
veis para o público presente. No 
McDonnald´s, faltou energia e 
tudo parou de funcionar causando 
uma enorme fila no atendimento. 
Enquanto, que no Giraffa’s, um 
pedido de um simples sanduíche 
demorava até 1 hora para sair. O 
pior é o descaso com o cliente.

Quem será que sai da casa do 
BBB amanhã? Carolina, Elana ou 
Paula? Essa eliminação vai ser 
muito importante para o jogo.

O professor Elson Amorim 
ministra aulas de dança – forró, 
bolero e sertanejo – toda se-
gunda e quarta, na Nova Edição. 
Informações: (62) 98237-4601.

A goiana Haila Santuá foi sele-
cionada neste domingo (24) para 
participar da nova temporada do 
Masterchef 2019, na Band.

O advogado Diego Amaral tomou 
posse como Presidente da 
Comissão de Direito Imobiliário 
e Urbanístico da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil de Goiás para a 
gestão 2019/21. É o 2º mandato 
consecutivo de Diego à frente 
da Comissão temática. Além 
dele, a advogada Ana Carolina 
Ribeiro Barbosa ficará a frente da 
Comissão de Direito Previdenci-
ário. Outros advogados também 
empossaram em suas respectivas 
funções nas outras 80 comissões 
existentes da OAB goiana.

Quando se precisa da AMMA ninguém 
atende ao telefone para denunciar na 
madrugada um som altíssimo num 
boteco de esquina, em frente a Casas 
Bahia, no final da Av. 85, no Serrinha.

O Balanço Geral Goiás, apre-
sentado por Oloares Ferreira, 
ganha o novo quadro ‘Olho 
no Olho’, apresentado por 
Rosenwal Ferreira.

As amigas Patricia Novaes, Silvia Jesus, Thais Luquesi e Tayna Guimarães 
participaram do Rally da Mulher 2019, promovido no Passeio das Águas Shoppping

O empresário Marcelo Abrão recebeu as atrizes Heloísa 
Périssé e Maria Clara Gueiros no seu Restaurante Árabe, 
onde almoçaram durante passagem pela cidade, com o 
espetáculo Loloucas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

ZONA FRANCA

O terapeuta Alessandro 
Campos ministrou mais um 
curso de Access Bars, no 
espaço Verdenovo

Marcos Corrêa



------------------------------- 
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
-------------------------------
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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
-------------------------------
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 TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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Reprodução

Jojo Todynho 
emagrece 12 kg e diz 
que vai operar seios

A funkeira Jojo Todynho, 
22, usou as redes sociais 
para postar foto em que 
exibe 12 kg a menos e avi-
sar aos fãs que vai operar 
seios. Garantiu, no entan-
to, que as mamas seguirão 
do mesmo tamanho.

“Vou explicar para vo-
cês o que vou fazer no 
peito. As pessoas já estão 
dizendo que vou tirar. Eu 
não vou tirar. Sabe o que 
é isso, aqui? É pele. Eu 
vou tirar pele e levantar 
o peito”, disse a cantora.

“Não vou tirar o ta-
manho, ele vai continu-
ar. Meu peito é natural, 
como já mostrei a vocês. 
Mas conforme vou per-
dendo peso, vai apare-

cendo a pele e não vou ficar 
com ele batendo no chão”, 
complementou Jojo. 

“Vou ficar com o meu pei-
tão”, garantiu Jojo Todynho. 
Ela explicou ainda que está 
fazendo reeducação alimentar 
porque está com gordura no fí-
gado e, por isso, tem que ema-
grecer. “Eu tenho que me cui-
dar e, automaticamente, estou 
emagrecendo”, destacou.

A cantora postou ainda 
um vídeo com o seu médico 
falando sobre a cirurgia. “Li-
guei logo pelada para ele”, 
disse a cantora ao contar que 
o especialista já fez uma pré-
-consulta antes de ir ao con-
sultório. “Gente, vocês vão 
ver como eu vou ficar com o 
meu peitão”, finalizou.

Shazam! arrecada 
US$3,3 milhões em 
pré-estreias nos EUA

Shazam! promete ser 
mais um sucesso 
para a DC, após a es-

treia de Mulher-Maravilha. 
Com 97% de aprovação no 
Rotten Tomatoes, agrega-
dor de críticas da Internet, 
o filme também fez bonito 
em suas pré-estreias.

De acordo com o site 

Deadline, neste domingo, 
dia 24, as pré-estreias de 
Shazam faturaram US$3,3 
milhões, ultrapassando a 
arrecadação de Como Trei-
nar Seu Dragão 3 e até de 
Aquaman, também da DC, 
que lucrou US$2,9 milhões.

Apesar de pré-estreias 
não serem, exatamente, 

um indício de faturamen-
to da estreia, claramente 
mostram o interesse do 
público para Shazam!

Em Shazam!, Zachary Levi 
é o herói titular, enquanto 
Asher Angel vive seu alter-
-ego infantil, Billy Batson. O 
elenco traz ainda Jack Dylan 
Grazer (It: A Coisa), Djimon 

Hounsou (Diamante de San-
gue) e Mark Strong (Kings-
man: Serviço Secreto).

David F. Sandberg 
(Quando as Luzes se Apa-
gam) dirige o filme, que 
promete um tom mais leve 
e bem-humorado. Shazam! 
estreia nos cinemas brasi-
leiros em 4 de abril.

Reprodução

“Não vou tirar o tamanho,
ele vai continuar. Meu peito é 
natural, como já mostrei a vocês”, 
garantiu a funkeira, que retirará 
pele para levantar as mamas
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