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Corpo decapitado é 
encontrado em Hidrolândia
O corpo e o local passarão por perícia para obter mais elementos para a apuração do caso. Ainda não há confirmação sobre 
um possível envolvimento entre este crime e o outro caso de decapitação ocorrido no último dia 17 de janeiro em Goiânia. p2
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da cadeia p2
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presidência p7

Agressor de cachorro não se apresenta 
à justiça e família é ameaçada
O autor do vídeo que mostra agressão a um cachorro em Divinópolis 
(MG) havia dito que se apresentaria à Polícia Civil (PC) ontem. p3

Diário Do EstaDo

LudmiLLa se prepara 
para carreira 

internacionaL p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 22 de Janeiro de 2019cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

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

comercial@diariodoestadogo.com.br  

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

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

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Corpo decapitado é 
encontrado em Hidrolândia

UM corpo sem 
cabeça foi 
encontrado 

na manhã de ontem, no setor 
Grande Goiânia, em Hidrolân-
dia. De acordo com a Polícia Civil 
(PC), ainda não há informações 
sobre a identidade da vítima.

Moradores que passavam 
pela região se assustaram com 
o cadáver no chão e acionaram 

uma equipe da Polícia Militar. 
Os agentes isolaram o local 
até a chegada das polícias 
Técnico-Científica, Civil e do 
Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a PC, o 
corpo e o local passarão por 
perícia para obter mais ele-
mentos para a apuração do 
caso. Ainda não há confirma-
ção sobre um possível envol-

vimento entre este crime e 
o outro caso de decapitação 
ocorrido no último dia 17 de 
janeiro em Goiânia.

Caso semelhante 
Este é o segundo caso 

de decapitação registrado 
na região metropolitana de 
Goiânia nos últimos quatro 
dias. No dia 13 de janeiro, 

uma cabeça sem o corpo 
foi achada na calçada da 
Av. Perimetral Norte, em 
frente ao Shopping Passeio 
das Águas, Goiânia. Confor-
me informações da PC, a 
cabeça foi encontrada por 
um pedestre com cortes na 
testa e a sigla ‘TD2’.

Na tarde da última quar-
ta-feira (17), um corpo sem 

cabeça foi achado boiando 
no Rio Meia Ponte, no Se-
tor Negrão de Lima. Pessoas 
que passavam pelo local vi-
ram o cadáver e acionaram 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros. A Polícia Civil 
ainda não confirmou se a 
cabeça encontrada próximo 
ao shopping pertence ao 
corpo localizado no rio.
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Motoristas 
de aplicativos 
protestam por 
mais segurança 
e contra 
taxa extra

Motoristas de aplicati-
vos de transporte realizam 
desde o início da manhã 
de ontem, protesto contra 
a cobrança de uma nova 
taxa pela Prefeitura de Goi-
ânia e por mais segurança 
aos profissionais dos apps.  

Agendada desde a se-
mana passada pelas re-
des sociais, a paralisação 
ganhou um reforço após 
a morte de Vanusa da 
Cunha, encontrada morta 
no último domingo, em 
Aparecida de Goiânia.  

A concentração de 
motoristas saiu do es-
tádio Serra Dourada e 
seguiu para o Paço Mu-
nicipal. Em seguida a car-
reata seguiu para a Praça 
Cívica, com buzinaço que 
seguiu pela Avenida 85, já 
no início da tarde. 

Os motoristas alegam 
que já pagam uma taxa 
específica por corrida e 
por isso consideram a 
nova taxa abusiva. 

Em nota, a Uber dis-
se que “sempre esteve e 
continua à disposição das 
autoridades de Goiânia 
para colaborar com a im-
plantação de uma regula-
ção municipal moderna 
para o transporte remu-
nerado privado individual 
de passageiros, atividade 
já regulamentada em âm-
bito nacional pela Lei Fe-
deral 13.640/18”. 

A empresa lembrou 
também que entregou, 
em novembro de 2017,  
documentação neces-
sária e apresentou, for-
malmente, pedido de 
credenciamento como 
Operadora de Tecnologia 
para a Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transpor-
te e Mobilidade. Na oca-
sião, também solicitou 
esclarecimentos sobre di-
versos pontos do Decreto 
Municipal 2.890/17.

Detento é morto a pauladas 
na cadeia de Senador Canedo

Polícia recupera carga de cosméticos roubada

Uma briga entre presidi-
ários terminou com um de-
tento morto neste domingo, 
na cadeia pública de Senador 
Canedo. O caso foi registrado 
no Grupo de Investigação de 
Homicídios (GIH) do município.

De acordo com a Polícia Civil 
(PC), o corpo de Thiago Ramos 
Albuquerque foi encontrado 
no corredor das celas da Ala B 
caído no chão e com ferimen-
tos provocados por pauladas. 
O autor do crime, André Luiz 

de Almeida Jesus, foi contido 
pelos agentes e colocado em 
uma cela separada. Segundo a 
corporação, a motivação seria 
uma briga provocada por uma 
rixa antiga entre os presos.

O corpo do detento foi peri-
ciado e encaminhado para o IML 
de Aparecida de Goiânia. Em 
nota, a DGAP informa que foram 
instaurados procedimentos ad-
ministrativos disciplinar referen-
te a autoria e responsabilidade 
da morte do reeducando.

A Polícia Militar recu-
perou na tarde de ontem 
uma carga de cosméticos 
que havia sido roubada, 
no Setor Parque Oeste 
Industrial, em Goiânia. A 
mercadoria está avaliada 
em R$ 200 mil. 

O roubo da carreta 
ocorreu nessa segunda, 
na BR-060, quando o 
condutor seguia no sen-
tido Guapó. Após a co-
municação do crime, a 
PM intensificou o patru-
lhamento e conseguiu 

localizar o veículo e a car-
ga. Foi feito contato com o 
gerente da transportadora, 

que compareceu no local 
e recebeu o veículo junta-
mente com a carga.
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Corredor do Eixo Anhanguera 
recebe operação tapa buracos

Em parceria com a Re-
demob Consórcio, a 
Metrobus realiza uma 

operação tapa-buracos no 
corredor do Eixo Anhanguera. 
O objetivo é que ao menos os 
buracos existentes ao longo 
das plataformas sejam tampa-
dos até o fim da semana.

Paulo Cezar Reis, diretor-
-presidente da Metrobus, 
garante que esse é o primei-
ro passo para uma solução 
edfinitiva envolvendo a in-
fraestrutura asfáltica. 

“É uma ação paliativa e, no 
momento, faremos a recupe-
ração das vias nas platafor-
mas, pois não há como o mo-
torista desviar destes buracos. 
Esperamos que um convênio 
seja firmado em breve, para 
que toda a avenida seja reca-
peada. Estamos trabalhando 
neste sentido”, concluiu.

Reprodução

Agressor 
de cachorro 
não se apresenta 
à Polícia e família 
é ameaçada

Preso disse não se lembrar 
se matou motorista

Governo de Goiás entrega 
73 novos ônibus escolares 
para 60 municípios

O autor do vídeo que mos-
tra agressão a um cachorro 
em Divinópolis (MG) havia 
dito que se apresentaria à 
Polícia Civil (PC) ontem. En-
tretanto, ele não apareceu. A 
família de Carlos Adriano diz 
estar sendo ameaçada por 
pessoas que vão até a casa 
procurando pelo rapaz.

Em vídeo divulgado nas re-
des sociais, o homem assume 
a autoria da agressão ao ani-
mal, pede desculpas dizendo 
que foi uma brincadeira de mal 
gosto, e se justifica dizendo 
que o cachorro estava doente 
e por isso teria que ser sacrifi-
cado de qualquer forma. Ele 
diz ainda que o caso foi em se-
tembro, mas só agora viralizou 
na web, gerando comoção.

Um inquérito pela prática 
de maus tratos já foi instau-
rado pela PC. Carlos Adriano 
pode ser enquadrado no ar-
tigo 32 da lei de crimes am-
bientes. A pena prevista para 
estes casos pode chegar a 1 
ano e 4 meses de prisão.

O governador Ronaldo 
Caiado participou, nesta 
segunda-feira, do início 
do ano letivo na cidade de 
Ouro Verde de Goiás, onde 
visitou o Colégio Estadual 
Roque Romeu Ramos.

Acompanhado da se-
cretária de Educação, Fá-
tima Gavioli, da primeira-
-dama Gracinha Caiado e 
do prefeito da cidade, Jai-
me Ricardo, o governador 
foi recebido pelo diretor 
da unidade, João Ramos, 
onde realizou a entre-
ga de um novo veículo 
para transporte escolar e 
utensílios para utilização 
na cantina da escola.

Ronaldo Caiado e 
Fátima Gavioli também 
entregaram os veículos 
para transporte escolar 
a outros municípios do 
Estado: Anicuns rece-
beu três unidades, dois 
veículos para Alexânia e 
uma unidade para Hei-
toraí, Inhumas, Itagua-

ru, Jaraguá e Jesupólis.
Durante esta segun-

da, serão entregues um 
total de 73 ônibus do 
transporte escolar a 60 
municípios do Estado. 
Eles fazem parte do lote 
de 99 veículos a serem 
entregues após regula-
mentação documental.

Homenagem
Caiado foi homenage-

ado com título de cidadão 
Ouroverdense e exaltou a 
importância da educação 
no resgate da cidadania 
e na garantia de um futu-
ro promissor aos jovens 
estudantes. “A educação 
revoluciona. É realmen-
te a mola propulsora do 
Estado, e nós estamos 
diante de um verdadeiro 
tesouro, que são nossas 
crianças”, disse. A unida-
de atende cerca de 270 
alunos, matriculados do 
8º ano do ensino funda-
mental ao Ensino Médio.

A Polícia Militar pren-
deu o empresário artís-
tico Parsilon Lopes dos 
Santos, de 45 anos, na 
tarde de ontem. Ele é 
suspeito na morte da téc-
nica de enfermagem Va-
nuza Cunha Ferreira, de 
36 anos. Ela fazia serviço 
extra como motorista por 
aplicativo, e foi vista pela 
última vez às 4h30 por 
uma dupla de cantores 
que ele se apresentava 
como empresário, dando 
o nome de “Camargo”.

A prisão foi feita pela 
equipe da 39ª Companhia 
Independente de Policia-
mento Militar (CIPM), no 
Setor Bela Vista, em Apa-
recida de Goiânia. Aos po-
liciais, o suspeito disse que 
estava muito bêbado e não 
se lembrava o que havia 
acontecido. Ele não negou 
ter matado Vanuza e foi 
preso andando na rua.

CASO
Vanuza foi dada como 

desaparecida depois de 

Reprodução

não atender, nem responder 
mensagens da filha e da com-
panheira. Ela era técnica de 
enfermagem no Hospital de 
Urgências de Goiânia Gover-
nador Otávio Lage (Hugol). 
O carro da mulher, um Fox 
vermelho, foi encontrado na 

manhã do sábado (19) e 
o corpo dela, no final da 
tarde de domingo (21). A 
última viagem de Vanuza 
foi fora do aplicativo de 
transporte que ela traba-
lhava: fez o serviço parti-
cular para um conhecido.

Redemob 
e Metrobus 
firmaram 
parceria 
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Patrimônio dos 26 mais ricos do mundo 
equivale ao da metade mais pobre
AS 26 pessoas mais 

ricas do mundo 
detêm a mesma 

riqueza dos 3,8 bilhões mais 
pobres, que correspondem 
a 50% da humanidade. Os 
dados, referentes a 2018, fa-
zem parte do relatório global 
da organização não governa-
mental Oxfam, lançado nesta 
segunda-feira, às vésperas do 
Fórum Econômico Mundial, 
que se inicia hoje em Davos, 
na Suíça. Os números indicam 
que a riqueza está ainda mais 
concentrada, pois, em 2017, 
os mais ricos somavam 43.

A fortuna dos bilionários 
aumentou 12% em 2018, o 
equivalente a US$ 900 bi-
lhões, ou US$ 2,5 bilhões 
por dia. A metade mais po-
bre do planeta, por outro 
lado, teve seu patrimônio di-
minuído em 11% no mesmo 
período. Além disso, desde 
a crise econômica iniciada 
em 2007, o número de bi-
lionários dobrou no mundo, 
passando de 1.125 em 2008 
para 2.208 no ano passado. 
O relatório indica ainda que 
os homens têm 50% mais do 
total de riqueza do mundo 
do que as mulheres.

Intitulado Bem Público 
ou Riqueza Privada?, o do-
cumento chama atenção 
para a necessidade de in-
vestimentos em serviços 
públicos, com destaque 
para educação e saúde, 
como forma de diminuir as 
desigualdades no mundo. 
“Como metade do plane-
ta vive com menos de US$ 
5,50 por dia, qualquer tipo 
de despesa médica empurra 
essas pessoas para a pobre-
za. Garantia de serviço pú-
blico de saúde é a garantia 
estável e sustentada para 
quem está na base da pirâ-
mide”, exemplificou Rafael 
Georges, coordenador de 
campanha da Oxfam Brasil.

 Taxação 
Como forma de redistri-

buição de riquezas, o rela-
tório propõe uma taxação 
de 0,5% sobre a renda de 
bilionários que fazem parte 
do 1% mais rico do mundo. 
Segundo a organização, os 
recursos arrecadados seriam 
suficientes para incluir 262 
milhões de crianças que es-
tão fora da escola atualmen-
te e também providenciar 

serviços de saúde que pode-
riam salvar a vida de mais de 
3 milhões de pessoas.

“A retomada [do cresci-
mento econômico], ao longo 
dos últimos dez anos, favore-
ceu o topo da pirâmide, não 
foi redistributiva, foi concen-
tradora. O sistema tributário 
tem um papel central nessa 
concentração, na medida 
em que reduz as alíquotas 
máximas para quem é mui-

to rico. Esse movimento 
ocorreu em todo o mundo”, 
avaliou o coordenador.

 A Oxfam avalia que os 
governos contribuem para o 
aumento das desigualdades 
ao não taxarem os muito ricos 
e as grandes corporações e ao 
não investirem de forma apro-
priada em saúde e educação. 
Segundo a organização, no 
Brasil, os 10% mais pobres 
da sociedade pagam mais im-

postos proporcionalmente do 
que os 10% mais ricos, o mes-
mo ocorre no Reino Unido.

“Diferentemente dos pa-
íses desenvolvidos, o Brasil 
é um país que apoia muito 
a sua carga tributária nos 
impostos indiretos, e isso 
acaba pesando mais no 
bolso da classe média e dos 
mais pobres. Todo mundo 
que compra o mesmo pro-
duto, paga a mesma carga. 
O ideal seria equilibrar isso, 
jogar mais a tributação 
para renda e patrimônio e 
diminuir a carga do consu-
mo”, propôs Georges. 

A organização destaca 
que, entre os países da Or-
ganização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o Brasil 
é o que menos tributa ren-
da e patrimônio. Enquanto 
no Brasil a cada R$ 1 que é 
arrecadado, R$ 0,22 vêm de 
impostos sobre a renda e do 
patrimônio, na média dos 
países essa parcela equiva-
le a R$ 0,40 para cada R$ 1 
pago em tributos. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
59,4% da arrecadação vêm 
de impostos sobre a renda e 
o patrimônio da população.

 Aumento 
da concentração
Georges avalia que dois 

fatores explicam, em parte, 
a concentração de riqueza 
no mundo: a guerra fiscal in-
ternacional e a existência de 
paraísos fiscais. “Existe uma 
dificuldade dos sistemas po-
líticos, seja nacional ou inter-
nacional, de implantar medi-
das sérias de redistribuição. 
Em particular na questão 
tributária existe uma corrida 
para trás”, apontou. Para o 
coordenador da Oxfam Bra-
sil, a guerra fiscal internacio-
nal – similar ao que ocorre 
entre os estados brasileiros 
em relação ao ICMS – “joga 
contra” a possibilidade de 
redistribuição de riquezas.

Outra parte, segundo ele, 
é explicada pela existência de 
paraísos fiscais. “Enquanto tiver 
países onde não se cobra ne-
nhum tipo de tributo e se ofe-
recem garantias de sigilo e de 
ocultamento de propriedade e 
de patrimônio, vai ter incentivo 
para que ninguém queira redis-
tribuição de seu patrimônio e 
sua renda. A economia sempre 
vai ter uma válvula de escape 
que vai preservar uma espécie 
de elite global”, avaliou.

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
-------------------------------
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$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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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
-------------------------------
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
-------------------------------

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
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
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Renan diz que não tem intenção 
de ser presidente do Senado
O senador Renan Ca-

lheiros (MDB-AL) dis-
se, em sua conta no 

Twitter, que não tem inten-
ção de ser novamente presi-
dente do Senado Federal. “Os 
alagoanos me reelegeram 
para ser um bom senador, 
não presidente”, afirmou.

“Já fui várias vezes presi-
dente do Senado, em momen-
tos também difíceis. A decisão 
caberá à bancada, e temos 
outros nomes”, escreveu Re-
nan, que já presidiu a casa por 
quatro vezes. Apesar da fala, 
Renan tem potencial para ser 
reconduzido à presidência.

Ele trava uma disputa interna 
no MDB com a senadora sul-
-mato-grossense Simone Tebet. 
Outros senadores, como o eleito 
Major Olímpio (PSL-SP), resistem 
a Renan e já demonstram apoio 
à candidatura de Tebet. Além de 
Renan e Simone, os outros candi-
datos na disputa são Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), Esperidião Amin 
(PP-SC), Álvaro Dias (Podemos-PR) 
e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Reprodução

“Sem problemas”, diz Mourão sobre 1º dia como presidente
Em seu primeiro dia como 

presidente em exercício, o ge-
neral Hamilton Mourão bus-
cou neste domingo  manter a 
rotina habitual, inclusive des-
pachando no seu gabinete na 
vice-presidência, no anexo do 
Palácio do Planalto. Ele che-
gou às 9h10, bem-humorado, 
brincou com os jornalistas 
que o aguardavam e come-
morou a vitória do Flamengo 
sobre o Bangu por 2 x1.

“Bom dia. Só queria di-
zer o seguinte: extrema 
satisfação que o Flamengo 
venceu ontem e o Botafogo 
perdeu”, disse Mourão, an-
tes de entrar no prédio.

O único compromisso 
previsto na agenda na par-
te da manhã foi às 10h, 
Mourão recebeu Miguel 
Angelo da Gama Bentes 
para discutir projetos de 
mineração estratégica.

Após o almoço, Mourão 
afirmou que o tempo de ser-
viço prestado pelos militares 
na ativa deve aumentar, a 
partir da reforma da Previ-
dência. Questionado se o pe-
ríodo de contribuição passa-
ria de 30 anos para 35 anos, 
Mourão afirmou: “Em tese, é 
isso aí, com uma tabela para 
quem já está no serviço, um 
tempo de transição”.

À tarde, o presidente 
em exercício teve encon-
tros com os embaixadores 
da Alemanha, Georg Wits-

chel, e Tailândia, Susarak 
Suparat, com os quais tra-
tou sobre questões climá-
ticas e reformas.

No final da tarde, Mou-
rão se reuniu com o coronel 
Hélcio Bruno de Almeida 
cujo currículo o descreve 
como especialista em de-
fesa e segurança com aten-
ção no combate ao terroris-
mo. Depois, se encontrou 
com dois generais.

Mourão deixou o Planalto 
por volta de 18h40, manten-
do o bom humor. Questiona-
do por repórteres sobre seu 
dia, reagiu: “No news, good 
news [sem notícia, boa no-
tícia] Zero. Sem problemas.” 

Agência Brasil
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Goiânia recebe pela primeira vez o show Jorge e Mateus Único

‘Bird Box’ é visto 
por 80 milhões de 
assinantes da Netflix 

Jorge e Mateus voltam a se 
apresentar em Goiânia este ano. 
A dupla sobe ao palco no estado 
onde tudo começou com o show 
intitulado ‘Único’ no dia 17 de 
fevereiro. O projeto, que passou 
por Cuiabá e por Recife em 2018, 
apresenta um show com os 
maiores sucessos dos mais de 13 
anos de carreira em uma espécie 
de linha do tempo, começando 
lá em 2005 até o último trabalho 
produzido no ano passado.

“Esse projeto foi pensado 
exatamente para relembrar-

mos canções que fizeram mui-
to sucesso e marcaram a nossa 
carreira, mas que hoje não es-
tão mais no repertório do nosso 
dia a dia”, conta Jorge.

As canções que serão exe-
cutadas na apresentação fo-
ram escolhidas pelos próprios 
fãs em uma enquete nas re-
des sociais de Jorge e Mateus. 
Hits como ‘Pode Chorar’, ‘Voa 
Beija-Flor’, “Amo Noite e Dia” 
e “Se Eu Chorar” estão entre 
os preferidos. Para Mateus, 
cantar em Goiânia é muito es-

pecial. “Foi onde tudo come-
çou. Cantar em Goiânia nos 
faz relembrar do nosso início, 
de toda nossa discografia, nos 
faz refletir sobre tudo o que 
passamos. Estamos muito an-

siosos para esse encontro”.
O show será realizado no 

estacionamento do estádio 
Serra Dourada. Novas informa-
ções serão divulgados em bre-
ve nos canais oficiais da dupla.

Mais de 80 milhões de 
assinantes assistiram ao 
thriller Bird Box em suas 
quatro primeiras sema-
nas, informou a Netflix 
na última semana.

Mas a gigante de 
streaming não divulgou 
nenhum dado de visuali-
zação sobre Roma, título 
cotado para o Oscar.

Bird Box, foi lança-
do em 21 dezembro e 
é protagonizado por 
Sandra Bullock. O thril-

ler se passa em uma so-
ciedade pós-apocalíptica 
onde sobreviventes preci-
sam usar vendas.

Ludmilla se prepara para 
carreira internacional

Após o sucesso estron-
doso de Anitta fora 
do Brasil, outra prata 

da casa se prepara para uma 
carreira internacional. Lud-
milla está em estúdio com 
o produtor uruguaio Cabre-

ra (Loka, Simone e Simaria; 
Baldin de Gelo, Claudia Leit-
te; Sapequinha, Lexa) traba-
lhando em um projeto inédi-
to que levará o funk carioca 
para o mundo. As informa-
ções são do portal Popline.

Ludmilla já tem uma can-
ção gravada: Reina de la Fave-
la, uma versão em espanhol 
de Rainha da Favela. A faixa 
terá a participação de um 
artista latino ainda não divul-
gado. Haverá ainda canções 

gravadas em português. Não 
que Ludmilla seja desconhe-
cida no mercado internacio-
nal. A cantora já fez shows na 
Europa e na África. As músi-
cas deverão ser lançadas ain-
da neste semestre.
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Sandra 
Bullock 
protagoniza 
filme de 
suspense


