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Preço do diesel ‘não resolve 
100%’ , diz caminhoneiros
Uma das lideranças dos transportadores autônomos, o caminhoneiro Wallace Costa da Silva, conhecido como Chorão, disse que a 
mudança na política de preços do diesel é um sinal de que o governo está se mobilizando, mas não resolve todos os problemas. p3
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Ex-padrasto suspeito de atirar em
criança de dois anos, é encontrando
No último domingo, uma criança de dois anos  em Aparecida 
de Goiânia, levou um tiro no tórax na casa de seu ex-padrasto. p2
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PM implanta projeto Guardião 
Ambiental Mirim em Aparecida

A Escola Municipal Serra 
das Areias, em Apa-
recida de Goiânia, 

recebe amanhã, às 10 horas, 
a aula inaugural do Projeto 
Guardião Ambiental Mirim, 
promovido pelo  Comando de 
Policiamento Ambiental (CPA) 
da Polícia Militar. Um dos prin-
cipais objetivos é sensibilizar 
crianças e adolescentes sobre 
a importância da preservação 
do meio ambiente. 

No total, 32 alunos. com 
idade entre oito e 12 anos, 
vão participar do projeto, 

por meio de parceria com a 
Prefeitura Municipal. Para 
ingressar no programa, os 
estudantes também preci-
sam ter frequência escolar 
regular e bom comporta-
mento em sala de aula.

“Trabalhamos com foco 
em cidadania, formação dis-
ciplinar e conceitos de civis-
mo, agregando conceitos de 
fauna, flora e educação am-
biental. Nosso objetivo é for-
mar uma sociedade susten-
tável”, afirma o comandante 
de Policiamento Ambiental, 

coronel Francisco Jubé.  Por 
meio do programa, os parti-
cipantes vão receber 50 ho-
ras / aulas teóricas e práticas 
sobre conservação e preser-
vação dos recursos naturais. 

Nelas, são ministradas 
noções básicas de questões 
sobre água, solo, fauna, flo-
ra, reciclagem, legislações 
ambientais e disciplina mili-
tar. A ideia é fazer com que 
os estudantes adotem novos 
hábitos e sejam multiplica-
dores de transformações de 
comportamento na socie-

dade. Além disso, o projeto 
também contribui com a me-
lhoria pedagógica dos parti-
cipantes dentro das escolas. 

“O meio ambiente é um 
tema que precisa ser discuti-
do em todos os âmbitos, in-
clusive na segurança pública. 
Estamos fazendo nossa parte 
para preservar a natureza. 
Sem dúvidas, por meio deste 
projeto, também é possível 
prevenir crimes, especialmen-
te os de cunho ambiental. 
Esse trabalho preventivo tem 
sido amplamente defendido e 

estimulado pelo governador 
Ronaldo Caiado”, avalia o se-
cretário de Segurança Pública, 
Rodney Miranda. 

Mais de mil guardiões 
ambientais mirins já foram 
formados em todo o Estado. 
Atualmente, também estão 
em andamento turmas em 
Trindade e Córrego do Ouro. 
Outros municípios já solici-
taram parceria para implan-
tação da iniciativa. O CPA 
também já estuda uma nova 
vertente de ações do progra-
ma em parques de Goiânia. 

Reprodução

Mortes por 
álcool têm 
alta entre 
pessoas 
com mais 
de 55 anos

O número de interna-
ções e mortes de pesso-
as com mais de 55 anos 
relacionadas ao consu-
mo de bebidas alcoólicas 
apresentou crescimento 
de 6,9% e 6,7%, respecti-
vamente, no ano de 2016, 
em comparação a dados 
de 2010, segundo uma 
análise inédita sobre o 
tema realizada pelo Centro 
de Informações sobre Saú-
de e Álcool (Cisa).

O objetivo do levan-
tamento é oferecer sub-
sídios para a criação de 
políticas públicas apro-
priadas para o perfil do 
País e conscientizar a po-
pulação sobre o uso abu-
sivo de álcool. Iniciado em 
maio de 2018, o trabalho 
tem como base dados pu-
blicados por entidades na-
cionais e internacionais, 
como o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Ministério da 
Saúde e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

A avaliação do gru-
po com mais de 55 anos 
surpreendeu os pesqui-
sadores. “Esse é um dos 
resultados inesperados 
do relatório que fizemos. 
Não começamos a traba-
lhar com os idosos como 
um problema forte, mas, 
quando fomos ver, eles 
são um grupo de pessoas 
com um problema grave, 
sem ter políticas públicas 
para eles e sem treina-
mento específico de re-
cursos humanos”, afirma 
o médico psiquiatra Ar-
thur Guerra, presidente 
executivo do Cisa.

Enquanto houve redu-
ção no número de inter-
nações e mortes parcial 
ou totalmente atribuíveis 
ao álcool em todas as fai-
xas etárias abaixo dos 54 
anos, foi registrado um 
crescimento entre as pes-
soas mais velhas. Em 2010, 
31,06% dos pacientes inter-
nados por alguma situação 
relacionada com a bebida 
tinham mais de 55 anos. 
Em 2016, o porcentual pas-
sou para 37,96. No caso de 
óbitos, o índice saltou de 
55,81% para 62,52%.

Ex-padrasto suspeito de atirar em 
criança de dois anos, é encontrando

No último domingo 
(24), uma criança de dois 
anos  em Aparecida de 
Goiânia, levou um tiro no 
tórax na casa de seu ex-
-padrasto. A mãe do ga-
roto, em primeira versão, 
contou que a criança havia 
sido baleada em um bar. 
Mais tarde, ela acabou 
revelando que na verda-
de o tiro teria acontecido 
na casa do seu ex-marido, 
onde supostamente seus 
filhos teriam achado a 
arma, e o irmão da criança 
de cinco anos, teria dispa-
rado acidentalmente.

Mas a polícia começou 
a suspeitar do ex-padrasto, 
quando o pai de uma das 
crianças, afirmou em um de-
poimento a Polícia Civil, que 
o filho de cinco anos havia 
contado que no momento 
do acidente, ele estava dor-
mindo e acordou assustado 
com o som de disparo. O ex-
-marido da mãe dos meninos 
estava desaparecido desde 
domingo, após o ocorrido.

Conforme as investigações 
avançaram, a mãe das crianças 
foi apreendida, suspeita de re-
ceptação. Segundo a delegada 
Ilda Helbingen, foram encontra-

dos vários objetos na casa, onde 
ela não soube dizer a origem 
destes produtos. O ex-padrasto, 
que estava foragido também 
foi encontrando na madrugada 
desta terça-feira (26).

O suspeito de 23 anos foi 
encontrado em uma chácara, 
dentro de um lago, onde ten-
tou fugir da polícia. O jovem 
que ainda não tem mandado 
de prisão, foi levado para a 
Central de Flagrantes da Po-
lícia Civil, e foi liberado após 
o registro do Termo Circuns-
tanciado, e da audiência ser 
marcada no Poder Judiciário. 
O garoto segue internado.
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Preço do diesel ‘não resolve 
100%’ , diz caminhoneiros
Uma das lideranças 

dos transportadores 
autônomos, o cami-

nhoneiro Wallace Costa da 
Silva, conhecido como Cho-
rão, disse ontem, que a mu-
dança na política de preços 
do diesel é um sinal de que 
o governo está se mobilizan-
do, mas não resolve todos os 
problemas da categoria.

Segundo ele, a criação de 
um mecanismo para segurar a 
alta do diesel é apenas uma das 
reivindicações dos caminhonei-
ros, que estiveram na semana 
passada com o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
A principal preocupação, diz, é 
com o descumprimento da ta-
bela de fretes implantada em 
2018. “Queremos uma medida 
rápida para aumentar a fiscali-
zação”, diz ele. “Com relação 
ao diesel, que está subindo 
como subia antes [da greve], 
tem que arrumar um meca-
nismo para segurar os aumen-
tos”, completou. Chorão re-
conhece que a categoria está 
insatisfeita, mas diz ser contra 
paralisação neste momento.

Nos últimos dias, começa-
ram a surgir rumores sobre 

a realização de uma greve 
como a de 2018, que parou 
o país por duas semanas. Há 
uma semana, o presidente 
Jair Bolsonaro foi às redes 
sociais anunciar a cobran-

ça por medidas para segu-
rar a alta dos combustíveis. 
Em 2019, o preço do die-
sel vendido pela Petrobras 
já acumula alta de 18,5%, 
acompanhando a escalada 

das cotações internacionais 
do petróleo. Segundo espe-
cialistas, a estatal poderia 
ter feito aumentos maiores, 
mas optou por operar com 
defasagem em relação ao 

mercado internacional.
Nesta terça, a empresa 

anunciou que os reajustes 
no preço do diesel terão um 
prazo mínimo de 15 dias, 
alterando política de preços 

implementada em julho de 
2017, que autorizava a área 
comercial da companhia a 
praticar reajustes diários.

A Petrobras argumenta que 
a nova política aumenta a pre-
visibilidade para o consumidor 
e não traz prejuízos, ao prever 
o uso de mecanismos finan-
ceiros de proteção, conhe-
cidos como hedge. A estatal 
anunciou ainda estudos para 
o lançamento de cartão que 
permitirá a compra de diesel a 
preço fixo em postos da BR.”[A 
medida] é legal, não resolve 
100%”, diz Chorão. Na reunião 
com Lorenzoni, ele diz ter ou-
vido do governo que medidas 
serão tomadas para atender 
os pleitos. Sua posição contra 
a greve tem lhe rendido críti-
cas em redes sociais.

Os caminhoneiros autô-
nomos propõem a criação 
de uma cooperativa para 
conectá-los diretamente às 
empresas que contratam os 
transportes, eliminando a 
necessidade de intermedi-
ários no processo. Segundo 
Chorão, a ideia está sendo 
discutida também com o Mi-
nistério da Agricultura.

Thomaz Silva

Adolescente 
é apreendida 
com 10 kg de 
pasta base 
de cocaína 

Campanha de vacinação contra 
Influenza será de 10 de abril a 31 de maio

Goiás é o Estado do 
Centro-Oeste que mais gerou 
empregos em fevereiro

Uma adolescente foi 
apreendida na manhã de 
ontem, na BR-153, em 
Goiânia, transportando 10 
quilos de pasta base de co-
caína. A menina de 16 anos 
estava em um ônibus que 
fazia a rota entre Goiânia e 
Juazeiro (CE). O veículo foi 
parado pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) durante 
abordagem de rotina. 

A PRF informou que a 
menina, que é casada, cos-
tureira e mora em Goiâ-
nia, receberia R$ 1 mil pelo 
transporte do entorpecente, 
que lhe foi entregue por um 
desconhecido no terminal 
rodoviário de Goiânia. A dro-
ga iria para Juazeiro. 

O material ilícito foi en-
contrado após ser feita revis-
ta no bagageiro superior, em 
mochilas da adolescente. A 
garota foi apreendida e con-
duzida à Delegacia de Apura-
ção de Atos Infracionais.

O Estado de Goiás teve 
saldo positivo de 5.997 
empregos com carteira 
assinada em fevereiro de 
2019, um crescimento de 
0,49% em relação ao mês 
anterior, segundo dados di-
vulgados pelo Cadastro de 
Geral de Empregos, na úl-
tima segunda-feira, dia 25. 
O resultado positivo deixou 
Goiás em primeiro lugar no 
Centro-Oeste em criação de 
empregos formais, no mês 
de fevereiro, seguido por 
Mato Grosso do Sul (3511), 
Distrito Federal (3229) e 
Mato Grosso (1579).

Os municípios goianos 
que mais geraram novos 
postos de trabalho, em fe-
vereiro, foram Goiânia, com 
1583 novas vagas, Anápolis, 
730 e Aparecida de Goiânia, 
383. No interior do Estado, 
as cidades de Itumbiara, com 
315 vagas, Valparaíso com 
250 e Morrinhos com 133 
vagas, também contribuíram 
para a variação positiva.

Setor de serviços
O setor de serviços 

continua sendo o maior 
responsável pela criação 
de novos postos de traba-
lho em Goiás, no segundo 
mês do ano foram criados 
4.022 empregos, sendo 
que as áreas mais expres-
sivas desse setor foram o 
comércio e a administra-
ção de imóveis (1730); e 
o ensino (1170). A agrope-
cuária também teve uma 
expansão significativa dos 
postos de trabalho em fe-
vereiro, fechando o mês 
com saldo de 1270 vagas.

Em 2019
Levando em considera-

ção os dois primeiros me-
ses do ano, Goiás já abriu 
10.255 novos empregos 
formais, sendo os seto-
res de serviços (6.052), 
agropecuária (3.030) e in-
dústria de transformação 
(1.987) os que mais con-
trataram no ano de 2019.

A campanha de vaci-
nação contra a Influenza 
será realizada em todo o 
país de 10 de abril a 31 de 
maio. Em Goiás, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES-GO) está concluindo 
as ações para realizar a 
ação em território goia-
no. A meta é imunizar 
90% de um contingente 
composto por 1.830.408 
pessoas que integram os 
grupos prioritários.

Definido pelo Ministé-
rio da Saúde, o cronogra-

Rodrigo Nunes

ma de vacinação conta com 
a definição de períodos para 
cada grupo prioritário (veja 
quadro abaixo). O objetivo 
é aperfeiçoar o atendimento 
e evitar a formação de gran-
des filas. O “Dia D” da cam-
panha, no qual podem ser 
vacinados os componentes 
de todos os grupos, será no 
dia 4 de maio.

A gerente de Imunização 
e Rede de Frio da superin-
tendência de Vigilância em 
Saúde da SES-GO, Clarice 
Carvalho dos Santos, desta-

ca que a Influenza é uma 
infecção viral aguda que 
afeta o sistema respira-
tório e é altamente trans-
missível. “A vacina reduz 
as internações, as com-
plicações e mortes de-
correntes das infecções 
pelo vírus da Influenza”, 
diz, ao incentivar as pes-
soas a se vacinarem. 

A vacina oferecida pelo 
Ministério da Saúde em to-
dos os Estados é a trivalen-
te, que protege contra os 
vírus A/H1N1, A/H3N2 e B.
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Apple lança seu proprio 
concorrente a Netflix 
Com o mercado de 

smartphones ma-
duro, vender novos 

iPhones é cada vez mais 
difícil. Mas com uma base 
de centenas de milhões de 
consumidores fiéis, a Apple 
aposta na oferta de novos 
serviços para aumentar o 
faturamento. Nesta segun-
da-feira, a companhia apre-
sentou uma plataforma de 
streaming de vídeos, outra de 
videogames, levou as bancas 
de revistas para dentro do ce-
lular e lançou até um cartão 
de crédito. De titânio.

- Por décadas, a Apple 
vem produzindo hardwa-
res de primeira classe. E 
também serviços de pri-
meira classe - afirmou o 
diretor executivo da com-
panhia, Tim Cook. - Hoje, 
estamos expandindo ainda 
mais os nossos serviços.

Para dar início ao Apple 
TV+, a companhia investiu 
pesado na contratação de 
estrelas de Hollywood para 
a produção de conteúdo ori-
ginal. O diretor Steven Spiel-
berg está produzindo a série 
“Amazing Stories”; o trio Jen-

nifer Aniston, Reese Withers-
poon e Steve Carrell estrelam 
o “The Morning Show”; J. J. 
Abrams está no projeto “Lit-
tle Voice”, com a cantora Sara 
Bareilles; além da estrela 
americana Oprah Winfrey.

- A plataforma da Apple 
me permite fazer o que faço 
de forma totalmente nova. 
Leva tudo o que eu sei seobre 
conectar pessoas para o pró-
ximo nível, porque eles estão 
em um bilhão de bolsos - brin-
cou Oprah. - Estou orgulhosa 
e honrada de fazer parte desta 

nova plataforma que permite 
conectar com milhões de pes-
soas ao redor do mundo.

Para aumentar o poten-
cial de assinantes, a Apple 
fechou parceria com concor-
rentes para levar o aplicati-
vo Apple TV para as smart-
TVs. Donos de televisores 
Samsung, Sony, LG e Vizio 
poderão fazer o download 
do programa, eliminando a 
necessidade de pareamento 
com o iPhone ou iPad. O ser-
viço será lançado no último 
trimestre do ano, mas os va-

lores não foram divulgados.
Com o Apple News+, os 

assinantes pagarão men-
salidade de US$ 9,99 para 
ter acesso a mais de 300 
revistas, além dos jornais 
“Los Angeles Times” e “Wall 
Street Journal”. O serviço já 
está disponível nos EUA e no 
Canadá, com uma oferta adi-
cional de revistas canaden-
ses e do jornal “The Star”. 
Austrália e Canadá recebe-
rão o serviço ainda neste 
ano, mas não há informa-
ções sobre outros mercados.

Reprodução
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Criançada

Saudável
Para festa

Exposição

Saudável 2
Congresso

Mãos
Congresso 2

Premiação

Menopausa Aniversário
Hoje é o último dia de conferir 
o circuito “Detetives do Prédio 
Azul”, no Shopping Cerrado. Des-
tinada a crianças de 4 a 10 anos, 
a atração conta com cinco áreas 
diferentes baseadas nos cenários 
da série homônima do Gloob. A 
entrada é gratuita para o público.

O Projeto Villa Saudável conta 
como a feira de produtos 
orgânicos, naturais e funcio-
nais que acontece das 17h às 
21h. A programação de hoje, 
continua às 18h, com oficina 
de culinária kids, onde pais e 
filhos irão aprender sobre cul-
tivo saudável para cozinha. 

No dia 2 de abril, acontece a 
2ª Edição do Bride Food and 
Drink, exposição de alimentos e 
bebidas destinados a casamen-
tos e eventos sociais, organiza-
da pelo Casamento Gourmet, 
leia-se chef Tati Mendes e Lozi 
Eventos, sob o comando de 
Alexandre Lozi e Camila Gurgel, 
no Espaço Memoratto.

O Passeio das Águas Shop-
ping recebe até 14 de abril, a 
exposição Autógrafos – Grandes 
Escritores Goianos. Serão apre-
sentados ao público de forma 
gratuita 30 livros autografados 
pelos maiores escritores de 
Goiás, como Bernardo Élis, o 
único goiano que foi membro da 
Academia Brasileira de Letras.

Enquanto às 19h, acontece no 
Cantinho Pet um bate papo com 
a veterinária Helena Felga com 
o tema “A importância do con-
trole de carrapatos em cães”. 
Já às 20h, será ministrada uma 
oficina culinária para adultos 
com aula de salada de inverno e 
molhos funcionais, com a nutri-
cionista Carol Siqueira.

O Desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Dr.º Ricardo 
Dip, irá compor a mesa na soleni-
dade de abertura do 2º Congres-
so Goiano de Registro Civil, no dia 
26 de abril a partir das 19h. 

A enfermeira do Serviço de 
Controle de Infecção Hospi-
talar (SCIH) do HDT, Kássia 
Cecília Piretti, ministrará uma 
palestra na Associação dos 
Hospitais do Estado de Goiás 
(AHEG), na tarde de amanhã 
e abordará a higienização das 
mãos no serviço hospitalar.

Já no dia seguinte (27/04), às 
09h ministrará palestra com o 
tema: filosofia remuneratória das 
atividades registrais. O evento 
acontece no auditório do K Hotel 
e irá abordar temas atuais ligados 
aos serviços cartorários,  realizado 
pela  Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais de Estado de 
Goiás (Arpen – GO) e organizado 
pela Anna Barros Eventos.

A Monkey Goiânia realizará hoje 
o evento “Karaokê Monkey”, com 
entrada gratuita para o público. O 
evento terá início às 20 horas. 

A FGR Urbanismo lança o Jardins 
Itália na região sul da capital, 
próximo ao Centro cultural Oscar 
Niemeyer e região dos Jardins, já 
com 100% dos lotes vendidos.

O Bretas aposta na venda de 38 
toneladas de chocolate nesta 
páscoa. A rede vai oferecer cem  
tipos de ovos de páscoa a preços 
variam entre R$ 4,99 e R$ 70. 

O Instituto Brasileiro de Hospi-
talidade Empresarial entregou 
o Prêmio IBHE de Hospitalidade 
ao Outback Steakhouse Brasil, 
reconhecendo o alto padrão 
do serviço oferecido pelos 
restaurantes da marca e a 
excelência do atendimento. O 
prêmio é resultado de uma pes-
quisa eletrônica realizada pelo 
Instituto. Além do restaurante 
de temática australiana, outras 
cinco empresas receberam o 
prêmio: Fleury, Nubank, Porto 
Seguro, Einstein e Apple.

A ginecologista e obstetra 
Roberta Roriz ministra hoje, às 
19h, a palestra “Menopausa: 
Desafios e Cuidados”, no Sesc 
Centro. O evento é gratuito e 
aberto à comunidade. 

O marqueteiro e colunista 
Delson Carlos comemora nova 
idade neste sábado (13), com 
uma deliciosa feijoada e show 
com a dupla Eddy & Brunno, 
no Oliveira’s Place.

O empresário Guilherme Moreira e a 
jornalista Juliana Carnevalli receberam 
imprensa e formadores de opinião, na última 
segunda-feira (24), durante apresentação 
do almoço no restaurante Bienna

Rochelly Costa estava 
entre os convidados

Ana Cláudia Rocha e Handerson Pancieri 
também estavam no restaurante

ZONA FRANCA

Tereza Ribeiro foi degustar 
as carnes exóticas



------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------- 

CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Reprodução

Gabriel Jesus desencanta 
e Brasil vence República 
Checa de virada

A seleção brasileira ter-
minou com vitória o giro 
amistoso que realizou on-
tem na Europa, em Praga, 
onde ganhou de virada da 
República Checa por 3 a 1, 
num jogo em que teve um 
péssimo primeiro tempo, 
mas que fez uma boa exi-
bição da etapa final. Um 
fator positivo para a equi-
pe, que no último sábado 
sofreu até para concluir 
contra o gol do Panamá 
no empate por 1 a 1, fo-
ram os gols dos dois cen-
troavantes do time.

Roberto Firmino mar-
cou o primeiro da sele-
ção contra os checos e 
Gabriel Jesus, que entrou 
durante a partida, fez os 
outros dois. Mas bom 

futebol mesmo nestas duas 
partidas, a equipe só jogou 
no segundo tempo do amis-
toso com os checos, quando 
foi ofensiva, teve boa movi-
mentação e variação de jo-
gadas. De toda forma, Tite 
pôde fazer observações que 
serão importantes para for-
mar o grupo que disputará 
no meio do ano a Copa Amé-
rica. Tite convocará os 23 
jogadores que defenderão 
o Brasil na Copa América no 
dia 17 de maio.

Os jogadores se apresen-
tam no dia 20 para um perí-
odo de treinos, inicialmente 
na Granja Comary, em Te-
resópolis. A seleção estreia 
na competição no dia 14 de 
junho, às 21h30, contra a Bo-
lívia, no Morumbi.

Pôster de ‘Vingadores: 
Ultimato’ confirma 
retorno da Valquíria

Reprodução

Ultimato inclui Robert Dow-
ney Jr, Chris Evans, Chris He-
msworth, Scarlett Johans-
son, Jeremy Renner, Mark 
Ruffalo, Paul Rudd, Don 
Cheadle, Tessa Thompson, 
Bradley Cooper, Brie Larson, 
Karen Gillan, Josh Brolin, 
Gwyneth Paltrow, Jon Favre-
au e Tessa Thompson.

Anthony e Joe Russo 
(Vingadores: Guerra Infinita) 
retornam para a direção do 
novo filme. Vingadores: Ul-
timato estreia no dia 25 de 
abril nos cinemas brasileiros.

Após o lançamento de 
32 novos cartazes dos 
personagens de Vin-

gadores: Ultimato, um deles 
confirmou o retorno de uma 
personagem ausente no fil-
me anterior: Valquíria.

Interpretada por Tessa 
Thompson em Thor: Rag-
narok, a guerreira se mos-
trou uma das grandes alia-
das do Deus do Trovão nas 
telas, mas ainda não foram 
revelados detalhes de sua 
participação em Ultimato.

O elenco confirmado de 


