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Cabeça humana é encontrada 
em Aparecida de Goiânia
Uma cabeça humana foi encontrada em estado de decomposição na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropoli-
tana da capital, na tarde de ontem. A Polícia Civil informou que tem uma equipe a caminho do local para averiguar a situação. p3
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Brinquedos do Parque Mutirama, 
em Goiânia, são vistoriados

Uma equipe contratada 
para fazer os laudos 
técnicos dos brinque-

dos do Parque Mutirama está 
em Goiânia nesta semana 
para realizar novas aferições 
das 27 atrações do parque 
de diversões. Os trabalhos 
foram iniciados nesta segun-
da-feira (21) e serão concluí-
dos na quarta-feira (23).

“Assim que o laudo for re-
passado à Prefeitura de Goiânia 
será possível definir a data de 

reabertura do parque”, afirmou 
o presidente da Agência Muni-
cipal de Turismo, Eventos e La-
zer (Agetul), Ronaldo Vieira.

Em entrevista coletiva à 
imprensa na manhã desta ter-
ça-feira (22), o titular da Age-
tul lembrou que todo o tra-
balho de reforma da unidade 
de lazer tem como princípio a 
segurança dos brinquedos.

“Por isso, estamos rece-
bendo os técnicos, que em 
laudo nos apontou as de-

mandas de serviços e ade-
quações dos brinquedos que 
precisariam ser realizadas”, 
citou Ronaldo Vieira, acres-
centando que o parque so-
licitou com antecedência a 
visita dos técnicos para apre-
sentar os procedimentos 
que estão sendo adotados. 
“Das 27 atrações, 16 já estão 
totalmente prontas”.

Representantes do Con-
selho Regional  de Engenha-
ria e Agronomia de Goiás 

(Crea-GO) também acom-
panham o andamento dos 
serviços desenvolvidos no 
Parque Mutirama e a rea-
bertura será definida com o 
laudo concluído. “Todos os 
brinquedos estão sendo vis-
toriados por engenheiros e 
acompanhados pelo Crea”, 
conclui o presidente da Age-
tul afirmando que ao reabrir 
o parque, a população con-
tará com atrações com total 
integridade e segurança.

Reprodução

Reprodução

Homem 
suspeito de 
matar vizinho 
é preso em 
Caldas Novas

A Polícia Civil (PC) cum-
priu mandato de prisão 
temporária na tarde desta 
terça-feira (22) contra Wan-
derson Evaristo Silva, de 24 
anos. Ele teria matado o 
vizinho, João Eudes Teixeira 
de Souza, 41, no Conjunto 
de Chácaras do Setor Serri-
nha, em Caldas Novas.

De acordo com a PC, o 
autor do homicídio e a víti-
ma eram vizinhos de cerca 
e tiveram uma discussão 
sobre invasão de proprie-
dade. Em depoimento, o 
suspeito afirmou que a ví-
tima havia danificado um 
pé de fava (espécie de grão 
semelhante ao feijão) que 
estava em sua propriedade. 
Em contrapartida, João te-
ria acusado Wanderson de 
permitir que um cachorro 
entrasse no quintal dele e 
destruísse as plantas de lá.

“Esses foram os únicos 
motivos apontados pelo 
suspeito, justificando a 
ação”, conta o delegado 
responsável pelo caso, 
Wllisses Valentim. Ele diz 
ainda que, dois dias após o 
ocorrido, Wanderson, que 
estava foragido, contratou 
um advogado, se apre-
sentou na Delegacia e deu 
uma versão sobre o que 
teria acontecido e motiva-
ção do crime. “Entretanto 
reunimos elementos que 
contradizem a versão dada 
por ele”, afirma o delegado.

Em nota, a PC informa 
que o suspeito teria dis-
parado três tiros contra 
João Eudes com uma es-
pingarda. As balas atingi-
ram o toráx, o pescoço e 
o braço esquerdo da víti-
ma, que morreu no local. 
A arma ainda não foi locali-
zada. “Ele disse que a per-
deu no momento da fuga, 
o que não acreditamos 
muito”, conta o responsá-
vel pela investigação.

Wanderson, que ale-
gou ter efetuado os dis-
paros por legítima defe-
sa, está preso na cadeia 
local, à disposição da Jus-
tiça. Nos próximos dias, 
os vizinhos, que estavam 
com medo de depor devi-
do o suspeito ainda estar 
solto, irão prestar depoi-
mentos sobre o caso.

Polícia prende grupo suspeito 
de explodir caixas eletrônicos Bombeiros combatem incêndio em 

depósito da Prefeitura de Goiânia
A Polícia Civil, em par-

ceria com a Polícia Militar, 
prendeu 11 suspeitos de 
integrar uma associação 
criminosa especializada em 
expolir caixas eletrônicos 
em Goiás, crime também 
conhecido como “novo can-
gaço”. Um adolescente foi 
apreendido na ação. 

Segundo investigações, 
detalhadas durante entrevis-
ta coletiva ontem, a organi-
zação criminosa já explodiu 

caixas eletrônicos em diver-
sos municípios, como Goia-
nésia, Morrinhos e Nova Cri-
xás. A quadrilha preparava 
mais pelo menos três opera-
ções nos próximos dias. 

Além da prisão dos sus-
peitos, a polícia apreendeu 
um carro que foi usado em 
algumas ações, três artefatos 
explosivos caseiros, tipo me-
talom, alavancas e outras fer-
ramentas, além de uma arma 
de fogo calibre restrito .40.

O Corpo de Bom-
beiros Militar do Esta-
do de Goiás combate-
ram um incêndio no 
final da tarde desta 
terça-feira, em um de-
pósito de veículos da 
Secretaria Municipal 
de Trânsito (SMT) lo-
calizado na rua Pacova, 
Setor Santa Genoveva. 
Ninguém ficou ferido.

Data de 
reabertura 
será do 
parque
definida 
após laudos 
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Cabeça humana em estado 
de decomposição é encontrada
Uma cabeça humana 

foi encontrada em 
estado de decompo-

sição na Vila Brasília, em Apa-
recida de Goiânia, na Região 
Metropolitana da capital, na 
tarde de ontem. A Polícia Ci-
vil informou que tem uma 
equipe a caminho do local 
para averiguar a situação.

Conforme dados prelimi-
nares enviados à corporação, 
a cabeça foi achada dentro de 
uma empresa de concreto na 
região. A Polícia Civil ainda não 
tem detalhes sobre a identida-
de da vítima ou a situação em 
que o membro foi achado.

Outros casos
Essa é a segunda cabe-

ça humana encontrada em 
menos de dez dias na Região 
Metropolitana. A primeira foi 
achada na calçada de um sho-
pping em Goiânia e tinha uma 
sigla escrita na testa. A vítima 
já foi identificada pela família.

Um corpo sem cabeça 
foi encontrado em uma rua 
de Hidrolândia, também na 
Região Metropolitana da ca-
pital. Outro corpo na mesma 
situação foi recuperado de 
um córrego na capital.

Eduardo Silva

Homem leva 
cerca de 20 
tiros e sobrevive 
em Aparecida 
de Goiânia

PM e PC de Goiás desbaratam quadrilha 
especializada em explosão de caixas eletrônicosHomem é preso em Caldas 

Novas por manter namorada 
em cárcere privado 

Um homem de 28 
anos foi atingido por 
vários tiros, nesta terça-
-feira, e saiu andando do 
veículo que estava, após 
o atentado. O fato acon-
teceu no Bairro Cardoso, 
em Aparecida de Goiânia. 
Testemunhas contaram 
que ouviram mais de 20 
tiros. Em vídeos, ele apa-
rece conversando ao tele-
fone e andando, mesmo 
todo ensanguentado.

O homem foi levado 
inicialmente por popula-
res à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Buri-
ti. Em um vídeo a vítima 
solicitou: “Gente, será 
que não tem jeito de 
vocês me levarem para 
algum lugar?”

O homem foi enca-
minhado ao Hugo. Ele 
está consciente e con-
versa. Segundo o bo-
letim médico o estado 
clínico é regular.

Um homem de 26 anos 
foi preso em Caldas Novas, 
nesta terça-feira, pela prá-
tica dos crimes de lesão 
corporal e cárcere privado 
praticados no âmbito da 
lei Maria da Penha contra 
a própria namorada, iden-
tificada como Liliany. 

Segundo a Polícia Civil, 
Eduardo Henrique Fernan-
des prendeu a namorada 
em um casa e a agrediu 
diversas vezes. A vítima 
teria se aproveitado de um 
momento de distração do 
agressor e fugido, momen-
to que foi perseguida. 

Ainda de acordo com a 

polícia, Liliany foi alcançada 
por Eduardo e voltou a ser 
agredida no meio da rua. A ví-
tima foi socorrida por pesso-
as que passavam pelo local.

Bastante ferida, princi-
palmente no rosto e nos 
braços, a jovem detalhou 
aos policiais como foram 
os dias em que ficou presa 
na casa com o agressor. 

Eduardo Henrique Fer-
nandes foi preso preven-
tivamente e encaminha-
do ao presídio de Caldas 
Novas, onde se encontra 
à disposição da Justiça. Se 
condenado, poderá pegar 
até seis meses de reclusão. 

Em trabalho conjunto en-
tre policiais civis e militares,  
nove homens e três mulhe-
res foram presos suspeitos 
de integrar uma quadrilha 
especializada em explodir 
caixas eletrônicos em bancos 
de Goiás. De acordo com as 
investigações, o grupo, que é 
comandado por dois deten-
tos, atacou quatro agências 
bancárias nos últimos me-
ses e já se preparava para 
uma nova ação no próximo 
final de semana em São 
Luís de Montes Belos.

Alexandre Dias Ferreira 
Júnior, o “Brady”, que cumpre 
pena no Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia, e 
Rodrigo Santos de Oliveira, 
o “Neblina”, que está preso 
na cadeia de Morrinhos, são 
apontados como os líderes 
do bando. “De dentro da ca-
deia, eles decidem qual agên-
cia será atacada, e quais crimi-
nosos devem ser contratados 
para as ações”, relatou o 
delegado Samuel Moura, 
chefe do Grupo Antirrou-
bos a Bancos (GAB) da De-
legacia Estadual de Investi-
vações Criminais (Deic).

Reprodução

As mulheres que foram pre-
sas durante a operação, segundo 
o comandante da Rotam, tenen-
te coronel Benito Franco, eram 
as responsáveis pela logística, 
transporte de armas e explosi-
vos da quadrilha. “Eram elas que 
tiravam fotos dos bancos e dos 
caixas eletrônicos e também re-
passavam informações sobre os 
horários em que a PM costuma-
va passar pelas agências durante 
a noite”, descreveu.

De acordo com a polícia, 
os criminosos atacaram agên-
cias bancárias em novembro e 
dezembro passado em Morri-
nhos, em duas oportunidades, 
e também em Goianésia. A úl-
tima investida do bando, con-
forme apontam as investiga-
ções, foi praticada no domingo 
passado em Pires do Rio, oca-
sião em que três integrantes 
do bando foram presos por 
militares do Comando de Ope-
rações de Divisas (COD).

Com os 12 presos durante 
a operação, agentes do GAB da 
Deic e militares da Rotam apre-
enderam três explosivos já pron-
tos para serem colocados em 
caixas eletrônicos, uma pistola 
de uso restrito, calibre Ponto 40, 

e um veículo. Os dois suspei-
tos de liderar a quadrilha que 
já estão presos tiveram no-
vas prisões decretadas.

O próximo passo agora, 
segundo o Secretário de Se-
gurança Pública, Rodney Mi-
randa, é descapitalizar a qua-
drilha. “Pediremos à Justiça 
que todos os membros terão 
suas contas vistoriadas e, caso 
possuam alguma quantia ou 
bens que não consigam expli-
car a origem, iremos solicitar 
o confisco imediato”, afirmou.

Presente à apresenta-
ção, o Governador Ronal-
do Caiado (DEM) elogiou a 
atuação em conjunto das 
polícias. “Vim aqui para 
demonstrar minha grati-
dão a estes valorosos pro-
fissionais, que trabalham 
sabendo que o número de 
policiais em nosso estado 
está longe do ideal, mas 
que, com inteligência e es-
forço, estão superando este 
obstáculo, e fazendo a dife-
rença, trazendo segurança 
à população, e, nesse caso 
em específico, se anteci-
pando, e impedindo que 
novos crimes aconteçam”.
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Em Davos, Bolsonaro defende maior 
abertura comercial e reforma da OMC
O presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro, 
defendeu uma maior 

abertura comercial do Brasil e 
a reforma da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) em seu 
curto discurso - cerca de seis 
minutos - no primeiro dia do 
Fórum Econômico Mundial em 
Davos, na Suíça, ontem.

“Buscaremos integrar o Bra-
sil ao mundo também por meio 
de uma defesa ativa da reforma 
da OMC, com a finalidade de 
eliminar práticas desleais de 
comércio e garantir segurança 
jurídica das trocas comerciais 
internacionais”, afirmou.

Bolsonaro não mencionou 
explicitamente nomes de re-
formas no discurso, mas res-
saltou que pretende diminuir 
a carga tributária, simplificar 
as normas com o objetivo de 
“facilitar a vida de quem de-
seja produzir, empreender, 
investir e gerar empregos” 
no Brasil. “Tenham certeza de 
que, até o final do meu man-
dato, nossa equipe econô-
mica, liderada pelo ministro 
Paulo Guedes, nos colocará 
no ranking dos 50 melhores 
países para se fazer negócios.”

Estabilidade 
macroeconômica
Ainda aos investidores e 

políticos presentes em Davos, 
Bolsonaro garantiu que vai 

trabalhar pela estabilidade ma-
croeconômica do Brasil e pro-
meteu respeitar os contratos, 
privatizar e equilibrar as contas 
públicas. No comércio interna-
cional, Bolsonaro destacou que 
o Brasil é uma economia relati-
vamente fechada e que seu go-
verno tem como compromisso 
“mudar essa condição”.

“Nossas relações inter-

nacionais serão dinamizadas 
pelo ministro Ernesto Araújo, 
implementando uma política 
na qual o viés ideológico dei-
xará de existir”, disse ele.

“Para isso, buscaremos inte-
grar o Brasil ao mundo, por meio 
da incorporação das melhores 
práticas internacionais, como 
aquelas que são adotadas e pro-
movidas pela OCDE”, completou.

Parlamento
O presidente Jair Bolso-

naro afirmou também que 
espera ter dos membros do 
parlamento o apoio ao com-
bate à corrupção e à lavagem 
de dinheiro. Ao ressaltar mais 
uma vez que a equipe de mi-
nistros foi indicada de forma 
técnica, Bolsonaro disse que 
o governo dele depende do 

parlamento. “Precisamos, 
sim, do Parlamento brasi-
leiro e confiamos que eles 
darão respaldo no combate 
à corrupção e à lavagem de 
dinheiro”, disse o presidente.

Família e direitos 
humanos
Ao final do discurso, 

Bolsonaro prometeu que 

vai defender a família e os 
“verdadeiros” direitos hu-
manos, além de proteger o 
direito à vida e à proprie-
dade privada e “promover 
uma educação que prepare 
a juventude para os desa-
fios da quarta revolução 
industrial”. “Vamos resga-
tar nossos valores e abrir 
nossa economia.”

Reprodução

O governo federal vai 
ampliar o poder de fogo do 
INSS para identificar frau-
des em benefícios, o que 
deve potencializar a eco-
nomia que será obtida com 
a medida provisória (MP) 
editada na semana passada 
para combater essas irregu-

laridades, disse ao Estadão/
Broadcast o secretário de 
Previdência do Ministério da 
Economia, Leonardo Rolim.

O texto dá ao INSS acesso 
às bases de dados da Receita 
Federal, do SUS e do FGTS, e 
o cruzamento dessas infor-
mações ajudará a apontar 

outros benefícios com indí-
cios de irregularidade para 
além dos 3 milhões que já 
estão no radar da equipe 
econômica e que passarão 
por um extenso pente-fino. 
Os prognósticos do governo 
indicam a possibilidade de 
16% desses benefícios se-

rem cancelados, mas Rolim 
acredita que o índice pode 
ser facilmente superado. Por 
isso, a economia obtida com 
a MP deve ultrapassar os R$ 
9,8 bilhões anuais.

Além disso, a estimati-
va não inclui os valores de 
benefícios pagos indevida-

mente, porque eram frau-
dados ou foram desembol-
sados por liminar judicial já 
revertida, e que o governo 
pretende recuperar. Para o 
secretário, a medida mostra 
que o governo está fazendo 
o dever de casa antes de 
propor uma reforma da Pre-
vidência, mas “nem de lon-
ge vai resolver o problema”.

“O desafio não vai ser 
resolvido só com combate à 
fraude. Vai ajudar, mas não é 
só isso”, diz Rolim, que par-
ticipa das discussões sobre 
a proposta de reforma que 
será levada ao Congresso. 
Ele evitou dar detalhes, afir-
mando que tudo precisa ser 
validado com o presidente 
Jair Bolsonaro.

Revisões
O programa de revisão 

dos benefícios ocorrerá até o 
fim de 2020, mas a MP prevê 
a possibilidade de extensão 
até 2022. “Acredito que o es-
toque a gente zera antes (do 
fim de 2020), mas ninguém 
sabe o que virá dos novos 

cruzamentos de dados”, diz 
Rolim. “O INSS analisa em 
média 135 mil processos por 
ano. Precisaríamos quase 
três décadas, sem o bônus, 
para analisar esses proces-
sos - e pagando muitos be-
nefícios indevidos. Fora os 
que vão continuar aparecen-
do todo ano”, afirma.

A partir dos dados não 
sigilosos das declarações 
de Imposto de Renda, será 
possível identificar, por 
exemplo, se algum benefi-
ciário do BPC (pago a ido-
sos e pessoas com defici-
ência de baixa renda) tem 
imóvel em seu nome: “Se 
uma pessoa que recebe 
BPC tem em seu nome um 
imóvel de R$ 1 milhão, já 
acende a luz vermelha.”

O governo já tem iden-
tificados casos de pessoas 
que acumulam o BPC com 
uma renda formal de R$ 8 
mil mensais, que têm apo-
sentadoria por invalidez e 
trabalham, ou ainda que são 
empresários e ao mesmo 
tempo segurados especiais.

INSS vai ganhar mais poder para detectar fraudes em benefícios



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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 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 – 
(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
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Comunicação de Bolsonaro 
será coordenada por militares
A comunicação do gover-

no do presidente Jair 
Bolsonaro será coorde-

nada por militares vindos do 
Exército. A administração fede-
ral organiza uma reestruturação 
da Secretaria Especial de Comu-
nicação (Secom) que deverá ser 
formalizada em fevereiro. As 
mudanças ocorrem após re-
cuos do presidente verificados 
nos primeiros dias de governo 
e desencontros de informações 
entre integrantes do governo.

O general de divisão Otávio 
Santana do Rêgo Barros (foto) 
foi nomeado na última sexta-
-feira para o cargo de porta-
-voz da Presidência. Além 
dele, o governo prepara a 
nomeação de outros militares 
para cargos estratégicos de 
comunicação. Para auxiliar na 
função de chancelar a comu-
nicação de Bolsonaro, Rêgo 
Barros trouxe para o governo 
o coronel Flávio Peregrino, 
que chefiou a Agência Verde-

-Oliva (órgão de comunicação 
do Exército) durante a gestão 
do porta-voz no Centro de Co-
municação Social do Exército.

Um coronel do Exército, que 
ainda não teve a nomeação di-
vulgada, deverá ser escolhido 
para ser o “número 2” de Rêgo 
Barros no cargo. O tenente-
-coronel Alexandre Lara, por 
sua vez, assumirá a Secretaria 
de Imprensa. O órgão é respon-
sável por credenciar jornalistas, 
distribuir noticiário referente 
às atividades do presidente, 
preparar resumos de notícias 
publicadas na imprensa e orga-
nizar a coletânea dos pronun-
ciamentos. Atualmente, Lara 
é porta-voz do vice-presidente 
Hamilton Mourão, que exer-
ce o cargo de presidente em 
exercício durante a viagem de 
Jair Bolsonaro a Davos, e foi as-
sessor do ex-ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI), Sérgio Etchegoyen, 
no governo Michel Temer.

Reprodução

Queiroz confirma indicação de mãe e esposa de suspeito de liderar milícia
Ex-assessor de Flávio 

Bolsonaro, Fabrício Quei-
roz confirmou em nota en-
viada agora há pouco por 
meio de sua defesa que foi 
ele mesmo quem indicou 
a contratação da mãe e da 
esposa do ex-capitão do 
Bope Adriano Magalhães 
da Nóbrega para o gabinete 
do então deputado estadu-
al na Assembleia Legislati-
va do Rio. O ex-capitão do 
Bope é um dos principais 
alvos da Operação Intocá-
veis, deflagrada na manhã 
desta terça-feira cedo pelo 
MPRJ e Polícia Civil.

Segundo as autoridades, 
Nóbrega é um dos líderes da 
milícia que atua na comuni-
dade de Rio das Pedras, na 
zona oeste. Ele também é 
suspeito de integrar o grupo 
de extermínio chamado de 
Escritório do Crime. A Alerj 
confirmou que a mãe do PM, 
Raimunda Veras Magalhães, 
e a mulher dele, Danielle 
Mendonça da Costa da Nó-
brega, trabalharam no gabi-
nete de Flávio Bolsonaro até 
novembro do ano passado. 
Ambas ganhavam um salário 
de R$ 6.490,35 mensais.

Em nota, Flávio Bolsonaro 
informou que a contratação 
das duas seria da responsa-
bilidade de Queiroz. Nota as-
sinada pelo advogado Paulo 
Márcio Ennes Klein, que tra-
balha na defesa de Queiroz, 

informa que o seu cliente “é 
ex-policial militar e conhe-
ceu o sr. Adriano na época 
em que ambos trabalhavam 
no 18º Batalhão da Polícia 
Militar e, após a nomeação 
dele como assessor do ex-
-deputado estadual, solici-
tou ao gabinete moção para 
o sr. Adriano, bem como a 
nomeação dele para traba-
lhar no referido gabinete, 
em razão dos elevados índi-
ces de êxito na condução das 
ocorrências policiais regis-
tradas, até então, na equipe 
em que trabalhava na PM.”

A nota continua: “Ade-
mais, vale frisar que o sr. 
Fabrício solicitou a nome-
ação da esposa e mãe do 
sr. Adriano para exercerem 
atividade de assessoria no 
gabinete em que trabalhava, 
uma vez que se solidarizou 
com a família que passava 
por grande dificuldade pois à 
época ele estava injustamen-
te preso, em razão de um 
auto de resistência que foi, 
posteriormente, tipificado 
como homicídio, caso este 
que já foi julgado e todos os 
envolvidos devidamente ino-
centados.” A defesa de Quei-
roz reafirma que ele não tem 
envolvimento com a milícia, 
que jamais esteve hospe-
dado em Rio das Pedras, e 
que nunca soube do envol-
vimento de Nóbrega com 
qualquer atividade ilícita.

Reprodução
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Cantor Xexéu se apresenta no Teatro Sesi, em Goiânia

Cristiano Ronaldo confessa 
fraude fiscal, paga multa de 
R$ 81,2 milhões e vai embora

O Teatro Sesi receberá na 
próxima terça-feira o cantor, 
compositor, sambista, carna-
valesco e humorista Xexéu, 
no projeto ‘Terça no Teatro’. A 
apresentação será a partir das 
20 horas e o ingresso poderá 
ser trocado por 2 quilos de ali-
mentos ou 1 livro literário.

O show contará com a 
participação dos artistas Tom 
Chris, Maria Eugênia, Luiz Au-
gusto, Amauri Garcia e Pádua. 

 
Serviço
Terça no Teatro
Dia: 29 de janeiro 
Horário: 20 horas
Classificação 
etária: Livre
Ingressos: Doação 
de 2 kg de alimentos 
ou 1 livro literário

Cristiano Ronaldo com-
pareceu a um tribunal de 
Madri ontem, se declarou 
culpado de fraude fiscal, 
foi condenado a 23 me-
ses de prisão - que não irá 
cumprir - e aceitou pagar 
uma multa de US$ 21,6 
milhões (cerca de R$ 81,2 
milhões). Em 2017, um 
promotor acusou o ata-
cante português de qua-
tro acusações de fraude 
fiscal de 2011 a 2014 no 
valor de US$ 16,7 milhões 
(R$ 62,7 milhões).

O jogador foi acusado de 
usar empresas de fachada 
fora da Espanha para escon-
der renda obtida com os direi-
tos de imagem. Acompanha-
do de advogados, seguranças 
e da companheira Georgina 
Rodríguez, o atacante da Ju-
ventus esteve todo o tempo 
sorridente e distribuiu autó-
grafos para os fãs durante o 
julgamento. “Tudo certo”, 
limitou-se a dizer o astro dian-

te de centenas de jornalistas.
O tribunal rejeitou o pedido 

de Cristiano Ronaldo para en-
trar no prédio diretamente pelo 
estacionamento por razões de 
segurança e, desta forma, evitar 
o assédio da imprensa. Segun-
do o advogado José António 
Choclán, a pena de dois anos de 
prisão será revertida em multa 
no valor de R$ 1,6 milhão.

Funcionários do tribunal 
disseram que Ronaldo não fez 
nenhum comentário enquanto 
esteve no tribunal para assinar 
o acordo, o que durou apenas 
cerca de cinco minutos. Sepa-
radamente, Cristiano Ronaldo 
está enfrentando uma alegação 
de estupro nos Estados Unidos.

Kathryn Mayorga entrou 
com uma ação civil em Nevada, 
em setembro, alegando que 
o jogador a estuprou em um 
quarto de hotel em Las Vegas, 
em 2009. A polícia local reabriu 
investigação. O jogador admite 
ter tido relação sexual com o 
consentimento da mulher.

Luisa Sonza explica por 
que cancelou parceria 
com Nego do Borel

A cantora Luisa Sonza 
falou sobre o can-
celamento de uma 

música que faria em par-
ceria com o funkeiro Nego 
do Borel em entrevista ao 
canal de Matheus Mazza-
fera nesta segunda-feira.

Questionada pelo apre-
sentador se o cancelamen-

to teria a ver com o episó-
dio envolvendo o cantor e 
a transexual Luisa Marilac, 
a cantora confirmou. “Ob-
viamente, eu não concordo 
com algumas atitudes que 
ele teve. Isso não ia de acor-
do com meus ideais e com as 
minhas ideias”, explicou.

Na ocasião, Nego respon-

deu de forma considerada 
transfóbica a um comentário 
de Luisa: “Você é um homem 
gato, parabéns”. “Onde você 
está vendo um homem aqui, 
Nego? De coração, gosto 
muito do seu trabalho, acho 
um homem lindo. Seu co-
mentário me deixou passa-
da”, respondeu Luisa Marilac.

Posteriormente, o cantor 
pediu desculpas. “Ele reco-
nheceu, acho que isso vai 
ajudar ele a rever, entender 
que isso é um assunto sério. 
Mas é isso, tento ser sempre 
transparente e gosto de ter 
coerência nas minhas ideias. 
Quanto maior a união, me-
lhor”, concluiu Luisa Sonza.
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