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Polícia encontra plantação 
com 12 toneladas de maconha 
O Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar encontrou mais de 9 mil pés de maconha na região de Niquelândia, 
na região Norte do Estado. A plantação foi encontrada em local de difícil acesso e estava distribuída pela propriedade rural. p2
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PM descobre plantação 
com 9 mil pés de maconha 
em Niquelândia

O Comando de Operações 
de Divisas (COD) da Polícia Mili-
tar encontrou mais de 9 mil pés 
de maconha na região de Nique-
lândia, na região Norte do Esta-
do. A plantação foi encontrada 
em local de difícil acesso e esta-
va distribuída em diversos pon-
tos de uma propriedade rural. 

As diligências da PM duraram 
quatro dias. O local também ser-
via como laboratório para que a 
droga fosse processada e prensa-
da.  No total, foram apreendidas 
12 toneladas de entorpecentes, 
entre pés de maconha, droga 
processada e outros volumes.
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1º Hackathon Inovações para a UFG 
oferece prêmios de até R$ 10 mil 

Estudantes de gradua-
ção ou pós-graduação 
da Universidade Fe-

deral de Goiás (UFG), com 
interesse em design, progra-
mação ou liderança em qual-
quer área do conhecimento, 
podem impulsionar suas 
ideias no desafio 1º Hacka-
ton Inovações para a UFG, 
será realizado de 28 a 30 de 
junho no Centro de Aulas 
D, na Praça Universitária, 
em Goiânia. Os estudantes 
vão concorrer a um total de 

R$ 10 mil reais em prêmios, 
sendo R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 
2 mil, respectivamente para 
os três primeiros colocados. 

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até a próxi-
ma terça (4/6),  exclusivamen-
te pelo formulário eletrônico 
disponível no portal: http://
www.cei.ufg.br. No  edia 14 de 
junho,  serão conhecidos  os 
80 selecionados que viverão 
essa grande experiência.

É uma maratona de pro-
gramação multidisciplinar e 

colaborativa, em que alunos 
da instituição competem en-
tre si, desenvolvendo solu-
ções inovadoras para desafios 
como planejamento a médio 
e longo prazo, definição de 
metas, indicadores de desem-
penho, gestão estratégica de 
recursos humanos, estrutu-
rais e econômicos, ocupação 
de tempo e espaço físico.

No dia 28, cada aluno de-
fenderá individualmente a 
sua ideia, e as melhores se-
rão  escolhidas por votação 

entre os participantes. Em 
seguida, as equipes serão 
formadas pelos facilitadores.

O 1º. Hackathon prosse-
gue nos dias 29 e 30 de junho 
com as fases de programação, 
design, validação e seleção 
dos vencedores.Cada equipe 
apresentará sua solução para 
um banca de especialistas da 
UFG. As 3 equipes que  melhor 
pontuarem,  de acordo com 
os critérios de funcionalidade, 
efetividade, viabilidade e cria-
tividade, serão as vencedoras.

A iniciativa é da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação  e de-
senvolvida por meio do Centro 
de Empreendedorismo e Incu-
bação da UFG, programa volta-
do para a formação empreen-
dedora e desenvolvimento de 
negócios inovadores.

No portal do CEI, você en-
contra, além do formulário de 
inscrição, o regulamento, as 
datas e toda a programação. 
Então, não perca tempo. Faça 
logo sua inscrição, e fique na 
torcida para ser selecionado.
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Estudantes 
protestam 
contra corte 
na educação 
em Goiânia

Estudantes secunda-
ristas, universitários e 
professores participaram 
ontem da manifestação 
em Goiânia contra o corte 
de 30% nos orçamentos 
das universidades públicas 
promovidos pelo Ministé-
rio da Educação (MEC).  Os 
manifestantes se concen-
traram na Praça Universi-
tária, no Setor Universitá-
rio. No final da tarde, eles 
saíram em passeata pela 
Avenida 10, passando pela 
Praça Cívica e Avenida Goi-
ás. O ato será encerrado na 
Praça do Bandeirante, no 
Centro. Também participa-
ram do ato representantes 
de entidades sindicais e 
movimentos sociais. 

Os estudantes gritavam 
palavras de ordem e em-
punhavam bandeiras faixas 
e cartazes. A presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação do Esta-
do de Goiás (Sintego), Bia 
de Lima, a manifestação 
foi totalmente pacífica. Se-
gundo ela, cerca de 20 mil 
pessoas participaram da 
manifestação na capital. Ela 
questiona a postura do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
chamou os estudantes que 
foram às ruas, no último 
dia 15,  de “idiotas úteis”. 

Segundo ela, o inves-
timento em educação é 
fundamental para o desen-
volvimento da sociedade.  
“A educação abre portas, 
aponta o futuro e melhora 
a sociedade”, afirma Bia. 

Outras pautas também 
foram lembradas durante 
os protestos, como o alto 
número de feminicídios, 
o combate ao racismo e à 
homofobia. Representan-
tes de entidades sindicais 
aproveitaram a oportu-
nidade para protestar 
contra a Reforma da Pre-
vidência. As centrais sindi-
cais preparam uma greve 
geral para o dia 14 de ju-
nho em todo o país.  

A Assessoria de Co-
municação da Polícia 
Militar informou que a 
corporação não realizou 
estimativa de público nas 
manifestações ocorridas 
nesta quinta-feira.

Incêndio de grande proporção atinge 
empresa de reciclagem em Aparecida

Equipes do Corpo de 
Bombeiros controlam um 
incêndio de grande propor-
ção em uma empresa de 
reciclagem, no Setor Santa 
Luzia, em Aparecida de Goi-
ânia, na noite de ontem. A 
corporação confirmou 
uma morte e cinco pes-
soas feridas, que já foram 
levadas para o hospital. 

A empresa fica bem 
próxima a casa de show 
Atlanta Music Hall. Segun-
do os bombeiros, o fogo já 
foi confinado, o que signi-
fica que não há risco de 
propagação das chamas.

Viaturas de combate a 

incêndio, busca e salvamento, 
resgate e a auto escada foram 
empenhadas na operação. Ao 
todo trabalham na operação 
49 bombeiros em 19 viaturas.

Um vídeo enviado via 
whatsApp mostra o momento 
em que ocorre explosões. Al-
gumas pessoas aparecem no 
vídeo bem próximas ao fogo.
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Local 
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Pirenópolis recebe festival de 
cervejas artesanais em junho
A cidade de Pirenó-

polis recebe, de 20 
a 22 de junho, mais 

uma edição do PiriBier. O 
evento contará com mais 
de 200 rótulos de cervejas 
de Goiás, do Distrito Fede-
ral, do Brasil e de outros 
países distribuídos em es-
tandes na Arena PiriBier.

Os expositores já confir-
mados são: NuhBeer (Uber-
lândia); Oktos (Gyn); EIOU 
(Pirenópolis); Santa Dica 
(Pirenópolis); Klaro (Gyn); 
Cervejaria Stanley (SP); 
Colombina (Gyn); Toma na 
Kombi (DF); Louvada (MT); 
3 Picos (GYn); Fábrica 75 
(Gyn); Elca (Gyn); Corina 
(DF); Delleon (Gyn); Lola 
(GYn), Stadt (DF); Cervejaria 
Ayres (DF); Go trade (GYN) 
e FIU FIU (GYN- dinks).

A 9ª edição do festival 
contará também com pales-
tras de três apresentadores 
do programa de televisão 
“Mestre Cervejeiro Eisen-
bahn”:  Juliano Mendes, 
criador e fundador da Eisen-
bahn e hoje presidente de 
honra da marca; Bia Amo-
rim, sommelier de cervejas, 
gastrônoma, beer influen-
cer e editora da revista de 

gastronomia Farofa Magazi-
ne; e Sady Homrich, bateris-
ta e sócio da Banda Nenhum 
de Nós, sommelier e um dos 
maiores nomes da cerveja 
artesanal no Brasil.

Além de apreciar boas 
cervejas, no PiriBier o pú-
blico pode aproveitar a 
programação musical. Esse 
ano o evento traz bandas 
de destaque regional e na-
cional, como Venosa, que 
abrirá o festival no dia 20, 
a banda paulista Playmo-
hits, que tocará no dia 21 
o melhor da música dos 
anos 80 e, no dia 22, quem 
encerrará a festa é a Bre-
akdown, com um tributo 
aos gigantes do rock. Todas 
as noites o DJ Victor Basí-
lio promete ainda agitar o 
público com muita música 
eletrônica, funk e rock.

Os ingressos já podem 
ser comprados no site: 
baladapp.com.br/a/piri-
bier/1248. E na compra 
do ingresso o participante 
tem direito a uma caneca 
de acrílico com alça e uma 
pulseira, que te permite en-
trar e sair da Arena PiriBier 
quantas vezes quiser na 
data do ingresso adquirido.
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Presa 
técnica de 
enfermagem 
suspeita de 
sequestrar 
bebê em
Goiânia

Mutirão da Prefeitura de Goiânia chega 
à região Leste neste fim de semana

Dia D de vacinação contra 
a gripe no shopping

A Polícia Civil prendeu, 
ontem, uma técnica de en-
fermagem suspeita de rou-
bar uma criança na Mater-
nidade Nascer Cidadão, em 
Goiânia. Segundo informa-
ções, a tia da mulher tam-
bém foi detida, por ter par-
ticipado do crime. 

O bebê sequestrado nas-
ceu na última sexta-feira 
(24), e a mãe havia manifes-
tado interesse em entregá-
-lo para adoção. Segundo 
funcionários do hospital, a 
fiação do sistema de moni-
toramento da unidade foi 
cortada e, por esse motivo, 
não há registros do circuito 
de câmeras de segurança. 

Durante as diligências, a 
polícia conseguiu localizar as 
suspeitas do crime e resgatar a 
criança. As duas mulheres de-
vem ser autuadas pelo crime de 
subtração de menor incapaz.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia (SMS-GO) 
realiza neste sábado (1º) o 
segundo dia “D” da campa-
nha de vacinação contra a In-
fluenza no Passeio das Águas 
Shopping, em Goiânia. Pes-
soas que pertencem ao gru-
po prioritário podem rece-
ber a vacina gratuitamente, 
das 10h às 19h, em um pos-
to de imunização, que estará 
montado no corredor da loja 
Riachuelo. A ação tem como 
objetivo ampliar o acesso da 
vacina à população, já que 
Goiânia está com a cobertu-
ra abaixo da expectativa.

A campanha começou 
no dia 10 de abril e o últi-
mo balanço da SMS-GO 
mostra que até o dia 28 de 
maio, 76,56% do público-
-alvo da capital goianiense 
haviam sido imunizados, 
o que representa 344.204 
pessoas, enquanto a meta 
é de 459.567. A gerente 
de Imunização, Polyana 
Braga, alerta que 105.363 
pessoas ainda devem ser 
imunizadas. “O objetivo da 

vacinação é reduzir as com-
plicações, as internações e 
a mortalidade decorrentes 
das infecções pelo vírus da 
influenza, na população 
alvo”, explica Polyana.

O posto contará com 
uma equipe de enferma-
gem, que fará a triagem e 
a imunização conforme as 
indicações e normativas 
estabelecidas pelo Mi-
nistério da Saúde. Devem 
ser vacinados os idosos, 
crianças entre seis meses 
e cinco anos, grávidas em 
qualquer período gesta-
cional, puérperas (mulhe-
res com até 45 dias após 
o parto), trabalhadores 
de saúde (mediante com-
provação), militares (me-
diante comprovação), 
funcionários do sistema 
prisional (mediante com-
provação), professores 
das redes públicas e pri-
vadas (mediante compro-
vação) e pacientes com 
doenças crônicas (que 
devem levar um relatório 
ou prescrição médica).

A Prefeitura de Goiânia 
realiza neste fim de sema-
na, dias 1º e 2 de junho, 
uma edição do Mutirão na 
região Leste da capital. Na 
oportunidade, 42 bairros 
receberão serviços de 
infraestrutura, urbaniza-
ção, limpeza e requali-
ficação de  unidades de 
saúde e de educação.  

Além dos mais de 
120 serviços oferecidos 
pela prefeitura, incluindo 
atendimentos nas áreas 
de cidadania, finanças, 
orientações judiciais e 
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emissão de documentos, 
esta edição será marcada 
pela oferta de empregos. Em 
parceria com o Sine Munici-
pal, o Grupo Oi vai disponibi-
lizar 800 vagas para cidadãos 
interessados em atuar como 
atendente de telemarketing. 

Para o prefeito Iris Re-
zende, que abre o evento 
oficialmente na manhã de 
sábado, o Mutirão repre-
senta a união do espírito 
participativo e solidário das 
pessoas em prol de solu-
ções coletivas. “O Mutirão é 
extremamente importante 

para Goiânia, pois a pre-
feitura volta à atenção 
para os bairros. Os tra-
balhos são mais dinâmi-
cos e a população pode 
ter acesso a serviços de 
saúde e orientações em 
diversas áreas com rapi-
dez e qualidade”, afirma. 

Os estandes estarão 
montados na Rua Cre-
mona, com Rua Firenze, 
no Jardim Abapurú. Os 
atendimentos serão rea-
lizados no sábado das 8h 
às 17h e no domingo das 
08h ao meio-dia. 
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Queda no PIB industrial 
no 1º tri é a maior desde 
o 4º tri de 2016, diz IBGE
A queda de 0,7% no 

Produto Interno 
Bruto (PIB) da in-

dústria no primeiro tri-
mestre de 2019 ante o 
quarto trimestre de 2018 
foi o pior desempenho 
desde o quarto trimestre 
de 2016, quando houve 
recuo de 1,8% frente ao 
terceiro trimestre daquele 
ano, informou nesta quin-
ta-feira (30/5), o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A queda de 1,1% na 
comparação com o primei-
ro trimestre de 2018 foi 
a maior desde o segundo 
trimestre de 2017, quan-
do a perda foi de 2,2% no 
PIB industrial. O destaque 
negativo no primeiro tri-
mestre deste ano foi a in-
dústria extrativa, atingida 
diretamente pelo rompi-
mento de uma barragem 
de rejeitos de mineração 
da Vale em Brumadinho 

(MG), em janeiro.
O PIB da indústria extra-

tiva encolheu 6,3% na pas-
sagem do quarto trimes-
tre de 2018 para os três 
primeiros deste ano. Foi 
o pior desempenho nessa 
ótica de comparação des-
de o quarto trimestre de 
2008. Naquela ocasião, 
auge da crise financeira 
internacional que eclodiu 
em setembro de 2008, o 
PIB da indústria extrativa 
recuou os mesmos 6,3% 
ante o terceiro trimestre 
daquele ano.

“Atrelado a isso, a 
extração de petróleo e 
gás também caiu, mas o 
desempenho da minera-
ção foi pior”, disse a ge-
rente da Coordenadoria 
de Contas Nacionais do 
IBGE, Claudia Dionisio. 
Na comparação com o 
primeiro trimestre de 
2018, o PIB da indústria 
extrativa recuou 3,0%, 

pior desempenho desde 
o segundo trimestre de 
2016, quando a queda foi 
de 3,9% ante os três pri-
meiros meses daquele ano.

Outros 
segmentos
Segundo o IBGE, a 

construção recuou 2,0% 
no primeiro trimestre de 
2019 ante o quarto de 
2018 e teve retração de 
2,2% ante o primeiro tri-
mestre de 2018, enquan-
to o setor de transporte e 
armazenamento encolheu 
0,6% na primeira compa-
ração e avançou 0,2% na 
segunda comparação.

A indústria de trans-
formação teve uma perda 
de 0,5% no primeiro tri-
mestre deste ano ante o 
último trimestre do ano 
anterior e recuou 1,7% 
ante o primeiro trimestre 
de 2018. Já o comércio 
teve ligeiro recuo de 0,1% 

ante o quarto trimestre 
de 2018 e cresceu 0,5% 
ante o primeiro trimestre 
do ano passado. A produ-
ção e distribuição de ele-
tricidade, gás e água au-
mentou 1,4% no primeiro 
trimestre de 2019 ante o 
quarto trimestre de 2018 
e avançou 4,7% ante o pri-
meiro trimestre de 2018.

Na comparação entre 
o primeiro trimestre de 
2019 e o quarto de 2018, 
as atividades financeiras 
avançaram 0,4%, enquan-
to as atividades imobili-
árias cresceram 0,2%. O 
ramo de informação e co-
municação teve elevação 
de 0,3%. No confronto en-
tre o primeiro trimestre de 
2019 e o mesmo período 
de 2018, o segmento de 
informação e comunica-
ção cresceu 3,8%. As ati-
vidades imobiliárias avan-
çaram 3,0% e as atividades 
financeiras subiram 0,3%.
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Cristiano Borges

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Sem stress

Sem stress 2 Saudável

Sabor

Do bem Advogado

Posse Sobremesa

Doce

Nortistas Geólogo
O coach e ex-empresário sueco 
Jonas Freeman estará hoje em 
Goiânia pela primeira vez, para 
uma apresentação única sobre 
liderança, como trabalhar com 
diversão e sem pressão e porque 
as pessoas criam a insustentabi-
lidade. Jonas é casado com uma 
brasileira, reside atualmente em 
Bali, na Indonésia.

Ele leva uma vida bem mais low profi-
le após sofrer um burnout, ou exaus-
tão por estresse. Depois disso, ele 
criou um novo paradigma de trabalho: 
o Conscious Business, ou empreende-
dorismo consciente. A apresentação 
será das 18h30 às 21h30, na Escola 
Aldeia, no Setor Bueno. A “família 
Aldeia” tem 50% de desconto na taxa 
de inscrição, que é de R$ 200.

Alici Rodrigues, proprietária do 
Botequim Mercato, apresentou on-
tem uma noite de degustação para 
convidados da sua segunda marca, 
o Mercatto Saudável, loja total-
mente online, com proposta de 
oferecer um cardápio balanceado e 
variado, com ingredientes frescos e 
saudáveis, no qual o cliente tem a 
liberdade de montar seus pratos.

O chef André Barros foi convidado pela 
Abrasel, Sebrae, Prefeitura de Macapá 
e Governo do Amapá para abrir o Brasil 
Sabor 2019. Lá, ele vai dar uma aula mi-
xando a culinária caipira e da Amazônia 
preparando o seguinte prato: Arroz de 
Suã com Açafrão da Terra, Tucupi Defu-
mado, Chicória do Norte, Camarão Pitú 
e Farofa de Cebola na manteiga com 
farinha D’água e Jambu.

O Centro de Valorização da Mulher 
(Cevam) e a creche Anjo da 
Guarda-Obra Dom Orione, ambas 
instituições assistenciais em Goiânia, 
recebem hoje, às 8h30, aproxima-
damente 600 itens doados durante 
a campanha “Qual o seu lugar no 
mundo?” promovida pela GPL Incor-
poradora no começo ano. 

O Instituto Mais Foco irá realizar, em 
Goiânia, o 1º Workshop Advogados 
dos Concursos. O evento acontecerá 
amanhã, das 9h às 18h. E contará com 
a palestra do advogado, especialista em 
causas envolvendo concursos públicos 
e servidores públicos, presidente e CEO 
do Escritório Agnaldo Bastos Advocacia 
Especializada, Agnaldo Bastos.

A presidente da Associação dos 
Procuradores do Estado de Goiás 
(APEG) Ana Paula de Guadalupe 
recebe hoje convidados, para a so-
lenidade de posse da nova Diretoria 
e Conselho Diretor da entidade. Os 
procuradores foram eleitos para o 
biênio 2019/2021. O evento aconte-
ce às 19h30, no Maison Florency.

Para, comemorar o Dia do Hambúrguer, 
a rede de restaurantes Paris 6 promove a 
“Semana do Hambúrguer” e traz, como 
cortesia para quem consumir um dos seis 
burguers do menu, a mais nova criação 
da marca, o Grand Gateau de Doce de 
Leite Havanna®. A promoção vale para 
todas as unidades do Brasil até 4 de junho 
(exceto sexta e sábado à noite).

A cantora Maíra Lemos fez on-
tem um pocket show durante 
o lançamento da coleção Casa 
Raiz, na Ventura Casa.

O apresentador Marcos 
Maracanã festejou nova 
idade no último dia 29. A 
coluna parabeniza o talentoso 
comunicador.

O cabeleireiro e maquiador Kim 
Santiago está atendendo em 
novo endereço: Rua C-38, Qd. 
40, Lt. 12, no Jardim América.

Garantir aquele presente para a 
pessoa amada é um momento 
especial no Dia dos Namorados. 
Além de comprar a lembrança 
ideal para celebrar a data com 
muito amor, os clientes do 
Passeio das Águas Shopping 
também ganham um delicio-
so brinde da Cacau Show na 
promoção “Todo Amor é Doce”. 
De hoje a 12 de junho a cada R$ 
300,00 em compras o clien-
te leva na hora, no comprou 
ganhou, uma caixa de trufas 
laCreme da Cacau Show.

Com muito carimbó, brega e 
reggae, a Monkey Goiânia dá as 
boas-vindas à Invasão Nortista na 
noite de hoje, com apresentação 
de Bodo Valorizado e Jamrock, 
às 20h. A discotecagem fica por 
conta do produtor João Lucas.

Até o dia 2 de junho, o Shopping 
Cerrado recebe mostra em homena-
gem ao Dia do Geólogo, comemo-
rada ontem dia 30. A exposição é 
organizada pelo Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, órgão vinculado 
ao Ministério de Minas e Energias. 

O coach e ex-empresário sueco Jonas Freeman estará hoje em 
Goiânia falando sobre o empreendedorismo consciente, na Escola Aldeia

Os empresários Marcos Mineo (à esquerda) e Rogério Queiroz 
(direita) foram anfitriões da Gran Life Health Conference, rea-
lizada no estande do Gran Life Medical Complex, em Anápolis. 
Ele receberam Frei Lucas Izaqueu, da Igreja Sant’Ana

ZONA FRANCA

O chef André Barros par-
ticipa hoje do Brasil Sabor 
2019, em Macapá (AP)
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PSDB lançará candidatos às prefeituras 
das capitais de todos os Estados
Durante o 1º Encontro 

dos presidentes do 
PSDB das Capitais re-

alizado nesta semana em São 
Paulo, ficou acertado que o 
partido lançará candidatos a 
prefeito nas capitais de todos 
os estados. Os líderes também 
destacaram que são contrários 
a qualquer tentativa de fusão 
da sigla com outra legenda. 

O presidente do PSDB 
Goiânia, Eurípedes Jerôni-
mo, participou do evento. 
“Todos os presidentes dei-
xaram claro que são contra 
mudanças na bandeira de 
luta do partido, que tem 
como base a democracia, a 
disciplina e a consolidação 
dos direitos individuais e co-
letivos”, afirma Eurípedes.

Um dos principais obje-
tivos do encontro foi definir 
ações para aproximar o par-
tido da população. “Fazemos 
parte de uma das legendas 
mais fortes do País. Temos um 
legado de grandes realizações 

em todos os municípios brasi-
leiros”, destacou o presidente 
do Diretório Municipal do 
PSDB de São Paulo, Fernando 
Alfredo, durante o encontro. 

A reunião resultou, ainda, 
em uma carta aberta, que será 
entregue ao Diretório Nacional. 
Nela, os presidentes do PSDB 
nas capitais destacam a necessi-

dade de que a legenda promova 
um processo de reoxigenação 
de suas bases. O documento 
também defende que o partido 
apresente soluções para os de-

safios enfrentados pelo País
“Nosso partido foi funda-

mental para a consolidação 
da democracia, da estabili-
dade econômica e da criação 

de uma rede social que tirou 
milhões de brasileiros da mi-
séria. Contudo, precisamos 
apresentar soluções para os 
problemas enfrentados no sé-
culo XXI. Cada vez mais as pes-
soas estão desacreditadas com 
a democracia e seus atores, os 
políticos”, diz trecho do texto.

O presidente Eurípedes Je-
rônimo reafirmou, durante a 
reunião, que a legenda já está 
se organizando para as eleições 
do próximo ano, em Goiânia. 
“Ainda não é o momento de 
discutir nomes, mas já é certo 
que teremos candidato pró-
prio a prefeito. Vamos iniciar 
encontros em todas as regiões 
da nossa cidade para discutir os 
problemas e, em seguida, apre-
sentar soluções”, explicou.

Segundo ele, o partido 
também apresentará uma 
chapa competitiva para a 
Câmara Municipal. “Chegare-
mos ao período eleitoral pron-
tos para atender os anseios da 
população”, garantiu.

Reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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
------------------------------- 

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------

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

-------------------------------
CLASSI AMOR

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

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

O Teatro Goiânia divul-
ga a agenda de eventos do 
mês de junho. A progra-
mação será aberta, neste 
sábado (1º), com o tradi-
cional Show do Esqueleto, 
promovido por alunos de 
Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 
O espetáculo terá duas 
apresentações, às 19 e às 
21h30, e o ingresso custa 
R$ 25, mais um quilo de 
alimento não perecível.

O Show do Esqueleto 
é realizado anualmente e 
conta com temáticas varia-
das em cada edição, com o 

propósito de promover uma 
peça teatral com quadros crí-
ticos, musicais, sarcásticos e 
humorísticos no que se diz 
respeito ao curso de medicina 
e à sociedade como um todo 

Outras atrações também 
estão na agenda do teatro 
que traz concerto de clássicos, 
show de humor com Nilton 
Pinto e Tom Carvalho, espe-
táculos cênicos e de dança, 
montagens infantis e produ-
ções nacionais, como a peça 
Os últimos Dias de Paulo de 
Tarso, da Cia. de Sucessos, 
que estará em cartaz no espa-
ço cultural no dia 8 de junho.

Harry Potter ganhará 
quatro novos livros digitais 
sobre saga de bruxos

Há mais de duas dé-
cadas, a escritora J. 
K. Rowling publicava 

o primeiro livro da saga Har-
ry Potter, que se tornou um 
fenômeno mundial. Agora, 
os fãs do bruxo mais famoso 
do mundo já podem come-
morar: o site Pottermore, 
principal veículo com infor-
mações sobre a saga, anun-
ciou o lançamento de quatro 
novos livros.

Os livros digitais irão 
abordar as lições que Harry e 

seus amigos aprenderam em 
Hogwarts. “Esses e-books 
foram adaptados do audio-
book livro para ouvir Harry 
Potter: A History of Magic e 
são uma oportunidade de 
absorver os personagens e 
os curiosos incidentes da 
real história da magia de 
uma maneira mais compac-
ta - perfeitos para o trem ou 
qualquer meio de transporte 
‘trouxa’ não-bruxo que você 
preferir”, diz a descrição do 
site.

Os títulos dos livros são: 
Harry Potter: A Journey 
Through Charms and De-
fence Against the Dark Arts 
(Uma jornada através dos 
feitiços e da defesa contra 
as artes das trevas, em tra-
dução literal), Harry Potter: 
A Journey Through Potions 
and Herbology (Uma jor-
nada através de poções e 
herbologia), Harry Potter: A 
Journey Through Divination 
and Astronomy (Uma jorna-
da através da adivinhação e 

astronomia) e Harry Potter: 
A Journey Through Care of 
Magical Creatures (Uma jor-
nada através do cuidado de 
criaturas mágicas).

Os dois primeiros livros 
serão publicados em 27 de 
junho, enquanto os dois re-
manescentes ainda não pos-
suem data de lançamento. 
Os e-books estarão disponí-
veis para compra pela Ama-
zon, Apple e Kobo, nos idio-
mas inglês, francês, italiano 
e alemão.
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