Larissa Manoela
leva namorado
de papelão em
festa de 18 anos
p8

Diário do Estado
Goiânia, Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2019 - Ano 12 nº 1966 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Goiânia terá transporte público
por aplicativo a partir de R$2,50
Goiânia receberá a partir do dia 11 de fevereiro o CityBus 2.0, primeiro transporte público acionado por aplicativo de celular da América Latina. O aplicativo estará disponível para download nos sistemas Android e iOS e o preço mínimo da tarifa será de R$ 2,50. p2
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Sobe para 99 o número de mortos e
há 259 desaparecidos em Brumadinho
A Defesa Civil atualizou em 99 o número de vítimas do rompimento
da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho. p3
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Goiânia terá transporte público
por aplicativo a partir de R$2,50
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G

oiânia receberá a
partir do dia 11 de
fevereiro o CityBus
2.0, primeiro transporte público acionado por aplicativo
de celular da América Latina. O aplicativo estará disponível para download nos
sistemas Android e iOS e o
preço mínimo da tarifa será
de R$ 2,50. A novidade foi

lançada nesta quarta-feira
(30/1), no seminário Mobinova que discutiu soluções
e iniciativas interativas para
os deslocamentos urbanos
e mobilidade de forma geral.
Inicialmente, o sistema vai
atender a região classificada
como “centro expandido”,
que engloba 9 bairros centrais
de Goiânia, como os setores

Central, Sul, Jardim Goiás,
Universitário, Leste Vila Nova,
Bueno, Oeste, Nova Suíça e
Bela Vista. Com o CityBus 2.0,
o passageiro poderá monitorar a localização do veículo,
acessar a identificação do
motorista, a placa do ônibus e
avaliar como foi a viagem. As
formas de pagamento serão
cartão de crédito e dinheiro.

O download do aplicativo poderá ser feito a partir
do dia 10 de fevereiro. Após
o cadastro, os passageiros
devem solicitar a viagem,
indicando destino e número
de passageiros. O aplicativo
indicará um ponto em que o
usuário precisa se deslocar
para pegar o micro-ônibus.
De acordo com a empre-

sa que trouxe essa tecnologia
para Goiânia, a HP Transportes Coletivos, serão 14 micro-ônibus com ar condicionado e
que acomodam 14 passageiros
rodando pelas ruas da capital.
O sistema que já está em operação em mais de 50 cidades
pelo mundo terá capacidade
para atendimento de até 3.500
viagens por dia, das 6h às 23h.

Serviço está
previsto para
começa a
funcionar
no dia 11
de fevereiro

Polícia prende suspeito
de matar ciclista às margens
da BR-153, em Anápolis
Apontado como autor do
latrocínio que vitimou o ciclista Humberto Viana Maranhão,
de 31 anos, em novembro do
ano passado, um homem de
23 anos foi preso em Anápolis
na terça-feira. O crime foi registrado enquanto a vítima pedalava às margens da BR-153, no
perímetro urbano de Anápolis.
O mandado de prisão
temporária foi cumprido pela

Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de
Anápolis. Conforme informado pela divisão de homicídios
da cidade, o suspeito foi reconhecido por testemunhas.
Ainda segundo a polícia, outros elementos estão sendo
colhidos para a conclusão
da investigação, que deverá
ocorrer nos próximos dias.
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Operação é realizada para
fiscalizar barragem em Crixás
A

Reprodução

barragem de rejeitos
de ouro, localizada
em Crixás, a 322 km
de Goiânia está sob fiscalização de órgãos estaduais em
uma força-tarefa na tarde de
ontem. A secretária Estadual
de Meio Ambiente de Goiás
(Secima), Andréia Vulcanis,
junto a representantes do
Corpo de Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de Goiás, do Bombeiros e Defesa Civil tem
realizado vistorias no local.
Na visita estão sendo analisados pontos como presença
ou ausência de vazamento,
acomodação do solo, funcionamento de equipamentos e
possibilidade de deslizamentos. A escolha por Crixás foi
devido à proximidade do perímetro urbano, segundo a assessoria de imprensa Secima.
“Devido ao tipo de rejeito destinado a ela, que é o
ouro”, afirma a assessoria.
Contudo, o órgão não soube
precisar porque motivos o
ouro seria prioritário para a
fiscalização. “Não que haja
algum problema”, finaliza.
Segundo relatório apre-

Wellington
Camargo
é preso em
Goiânia por
não pagar
pensão
O cantor Wellington Camargo foi preso na terça-feira, em Goiânia, por não
pagar pensão alimentícia. Irmão da dupla sertaneja Zezé
di Camargo e Luciano, ele foi
detido pela Polícia Militar na
região do Jardim América.
Em nota, a Polícia Civil
informou que Wellington
passou pela Central de
Flagrantes e em seguida
foi encaminhado para
uma unidade prisional de
Senador Canedo.
A polícia informou ainda que, como o mandado
de prisão não tem cunho
criminal, as informações
só podem ser repassadas
pelo Tribunal de Justiça
de Goiás (TJ-GO). O órgão,
por sua vez, informou que
o caso tramita em sigilo.

Representantes da Secretaria de Meio
Ambiente,
Defesa Civil,
Comandos
Militares dos
Bombeiros e
PM Ambiental
visitam o local
sentado pela Secima nesta
terça-feira (29), as próximas
barragens goianas a serem
inspecionadas em caráter de
urgência são de Catalão, Alto
Horizonte, Niquelândia, Barro Alto, Caldas Novas, São Simão, Caçu e Rio Verde. Após
a visita, serão feitos relatórios, que devem ficar prontos
nos próximos dias. A intenção
é que sejam criados planos
de ação com medidas técnicas e operacionais aplicáveis.

Sobe para 99 o número de mortos e
há 259 desaparecidos em Brumadinho
Agencia Brasil

A Defesa Civil de Minas Gerais atualizou, no
final da tarde de ontem,
em 99 o número de vítimas do rompimento da
barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale,
em Brumadinho, nos
arredores de Belo Horizonte, identificadas pelo
Instituto Médico Legal
(IML). O último balanço
da corporação registra
259 desaparecidos.

De acordo com a Polícia
Civil, dos 99 mortos, 57 foram identificados. A orientação é que as famílias não
compareçam ao IML e, sim,
comuniquem-se via internet e redes sociais.
Segundo a Defesa Civil,
cinco dias após o desastre
causado pelo rompimento
da barragem, ainda há regiões de Brumadinho que sofrem com a falta de energia.
O tenente-coronel Flávio

Godinho, coordenador
da Defesa Civil, disse que
os trabalhos na região da
mina do Córrego do Feijão começaram por volta
das 4h da manhã.
A barragem B6, com
água, segue monitorada
24 horas por dia, segundo o órgão, sem risco de
rompimento. Um plano
de contingência, entretanto, foi elaborado de
forma preventiva.

MP-GO interdita clínica de
recuperação em Aparecida
O Ministério Público de
Goiás – MP-GO interditou
uma clínica psiquiátrica na
manhã de ontem em Aparecida de Goiânia. O fechamento aconteceu após vistoria
feita pelo órgão em conjunto
com os Conselhos Regionais
de Psicologia, Medicina, Nutrição, Enfermagem, Polícia
Civil, Vigilância Sanitária e
do Conselho Tutelar.
O promotor Reuder Cavalcante Motta foi o responsável pela visita e afirmou
que a mesma foi feita depois
que o Conselho Regional
de Psicologia - CRP recebeu
uma denúncia. A informação
levada ao conselho afirmava
que alguns internos eram
mantidos de forma involuntária. Além disso, alguns sofriam violência e tinha contato restrito com familiares.
Foram encontradas irregularidades em relação
a profissionais de saúde
que trabalham na clínica e
quanto à precariedade da
infraestrutura e da nutrição ofertada aos pacientes, assim como de segu-

rança contra incêndio.
Diante da constatação
das denúncias, a clínica foi
interditada pela Polícia Civil
e pela Vigilância Sanitária.
A delegada regional Cybelle
Tristão afirmou que foram
encontrados no local um alvará falso, além de receitas
em branco assinadas por
um médico psiquiatra.
Já a superintendente
da Vigilância Sanitária do
município, Vânia Cristina
Rodrigues, disse que foram encontradas diversas
inconformidades, como
“insalubridade da cozinha,
dos banheiros, inadequação na armazenagem de
alimentos, além de medicamentos vencidos e em
local que não possui condições de adequada acomodação e temperatura”.
A clínica contava com
cerca de 60 pacientes. Os
que têm família na região
metropolitana de Goiânia
foram buscados por eles.
Os demais serão encaminhados a outras unidades
de Aparecida de Goiânia.
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Estados podem ter teto de gastos
flexibilizado, segundo secretário
OS

estados
que
renegociaram
a dívida com a
União recentemente podem
ter o teto de gastos flexibilizado para não perder benefícios, disse nesta terça-feira o
secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Há
dois anos, o governo federal
concordou em alongar os débitos estaduais em 20 anos e
reduzir o valor das parcelas
que os governos locais pagam à União em troca de um
limite estadual de gastos.
Pela lei que instituiu a
renegociação, os estados
deveriam limitar o crescimento dos gastos locais à
inflação em 2017 e 2018. No
entanto, das 19 unidades da
Federação que aderiram ao
programa, 10 comunicaram
ao Tesouro que não conseguiram cumprir o teto de
gastos no ano passado.
De acordo com a legislação, a unidade da Federação
que descumprir o teto de
gastos não apenas perde direito ao alongamento da dívida em 20 anos, como terá de
devolver à União o desconto
recebido nas parcelas mensais. Além disso, o aumento
repentino das prestações poderia levar os estados a incorrer em calote com a União.
Em entrevista para explicar os resultados das contas
do Governo Central em 2018,

Reprodução

Mansueto Almeida disse que a
equipe econômica está aberta
a rediscutir os tetos locais de
gastos. A flexibilização das regras, no entanto, teria de passar pelo Congresso Nacional.
Uma das possibilidades é aumentar em alguns anos o cumprimento dos limites de gastos

em troca de novas medidas de
ajuste fiscal pelos estados.
“Eu acho que há um espaço para um bom diálogo. Se
eventualmente um número
muito grande [de estados]
não cumprir [o teto de gastos], como a gente pode ter
uma regra eventualmente

alternativa, desde que cumpram uma série de condicionalidades?”, declarou Almeida. “A gente pode construir
um tempo para negociar, para
ver uma solução que não leve
ao caso extremo de ter 10 estados sem condições de pagar
dívida e tendo que pagar um

extra”, disse o secretário.
Atualmente, sete estados declararam situação de
calamidade financeira. Em
2016, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul
tinham decretado a medida.
Apenas neste mês, Roraima,
Rio Grande do Norte, Mato

Grosso e Goiás seguiram o
exemplo. Aprovados pelas
Assembleias Legislativas locais, os decretos de calamidade financeira dão mais
liberdade aos governadores para remanejarem
verbas locais, mas não
garante ajuda federal.

‘Se embaixada mudar, pode haver boicote árabe’, diz Khaled Hanafi
O presidente da União
das Câmaras Árabes, Khaled
Hanafi, disse que, se a embaixada brasileira em Israel
for transferida para Jerusalém, haverá boicotes a todos
os produtos do País por consumidores árabes e os empregos brasileiros sofrerão.
O recado foi dado na terça
em reuniões com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, e a ministra da
Agricultura, Teresa Cristina.
Representante das indústrias e de empresários da
Liga Árabe, Hanafi veio ao
Brasil depois de, na semana
passada, a Arábia Saudita
ter vetado a importação de
frango de cinco frigoríficos
brasileiros. “As pessoas nos
países árabes não se sentirão confortáveis com a mudança na embaixada, especialmente os consumidores,
e isso pode prejudicar os
negócios na região. Uma vez
que eles recebam essas in-

formações, ninguém poderá
controlar a reação”, disse.
Se em um primeiro momento o governo brasileiro
tentou desvincular o veto
aos frigoríficos brasileiros
da questão diplomática, o
discurso do presidente da
entidade árabe demonstra
o contrário. Ele disse que
“até agora” o embargo aos
produtos brasileiros é feito
por questões técnicas e que
não há problemas generalizados. “Temo que essas
ações técnicas possam mudar a percepção e a atitude dos consumidores. Não
estamos falando apenas
de frango, mas de todos os
produtos brasileiros.”
A ideia da transferência
da Embaixada do Brasil de
Tel-Aviv para Jerusalém, levantada pelo presidente Jair
Bolsonaro durante a campanha presidencial, causou
muita polêmica e preocupação, especialmente entre os

exportadores de carnes brasileiros, que têm no mundo
árabe um importante mercado. A mudança implica
reconhecimento pelo Brasil
de Jerusalém como capital
de Israel. Porém, os palestinos já reivindicam Jerusalém
Oriental como capital de um
futuro Estado palestino.

Boicote

Para Hanafi, o simples
anúncio de que a embaixada
será transferida, mesmo que
não concretizado, pode desencadear um boicote que,
uma vez iniciado, dificilmente será contido. “Tivemos
experiências com assuntos
semelhantes e hoje, com as
mídias sociais, isso pode levar
as pessoas a reagirem. Alguns
produtos foram retirados do
mercado por causa de coisas
como essa, mesmo produtos
muito conhecidos”, disse, evitando citar países e produtos.
Já houve boicotes de pa-

íses árabes a marcas como
Coca-Cola e McDonalds no
passado. Nas reuniões com
as autoridades brasileiras,
os árabes acenaram com o
aumento de investimento e
do comércio bilateral. Hanafi levou ao governo brasileiro proposta de construir
centros de estocagem e distribuição das exportações
brasileiras em portos estratégicos em países árabes.
A ideia é criar uma espécie de hub para a distribuição de produtos do Brasil
entre esses países. Também
há o intuito de manufaturar
os produtos na região, como
soja e cana-de-açúcar. “Temos de manter e aumentar
os negócios entre o Brasil e
os países árabes.”
Hanafi disse que há um
potencial grande de aumento
do comércio entre os países
árabes e o Brasil, assim como
de investimentos e parcerias estratégicas. “A ideia de

transferir a embaixada não
afeta só os negócios existentes, mas também os em po-

tencial. Estamos falando de
bilhões de dólares e milhares
de empregos no Brasil.”
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8

F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
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tomático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
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ALUGUEL

------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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
------------------------------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 Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------LOTE de 500 m² na rua
1039 Setor Marista. Tratar 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/ banheiro e lavanderia, garagem 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 cozinha americana e banheiro
a frente livre p/ construção da casa grande. Fica
na Rua Jovino Borges.
Tratar no (62) 981304240
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------

Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

Serviços
-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, 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 prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
------------------------------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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Larissa Manoela leva
namorado de papelão
em festa de 18 anos

Reprodução

P

ouco mais de um mês
após completar os
18 anos, a atriz Larissa Manoela finalmente
festejou a maioridade com
festão realizado na noite de
ontem, em São Paulo. Sem
poder contar com a presença do namorado, o ator Leonardo Cidade, ela encomendou da produção do evento
um totem dele. Leo Cidade
alegou compromissos profissionais no Marrocos e por
isso não pode ir à festa.

“Foi uma forma de brincar com esse momento já
que eu queria tanto que ele
estivesse aqui. A gente está
se falando o tempo todo,
ele participou de todo processo comigo. Estou muito
feliz. Ele falou ‘não acredito
que fez isso’ e eu disse que
ele não podia faltar”, afirmou a aniversariante.
O tema da festa era “Fredom”, liberdade em inglês.
Ao chegarem na festa os convidados já foram presentea-

dos com canudos ecológicos.
Os elencos das novelas
“Cúmplices de um Resgate”
e “As aventuras de Poliana”
compareceu em peso. Também marcaram presença o
humorista Tom Cavalcante e
a família, além da apresentadora Lívia Andrade. Quem
fez o som da festança foi o DJ
Alok, que acaba de voltar de
lua de mel nas Maldivas. Ele
afirmou que vai doar o valor
do cachê para uma organização não governamental.

Larissa disse não encarar a
maioridade como a retirada
de um peso nas costas. “É o
marco de mais uma fase que
estou passando. As pessoas
estão acostumadas a me ver
crescendo, desde o início da
carreira estou na mídia, me
acompanham. Sou humana,
todo mundo cresce e tem
suas fases. Sou madura,
posso mostrar esse lado. As
pessoas estão me assistindo. Todas as minhas fases
estão registradas [na TV]”.

Diário do Estado
Reprodução

Amizade entre Nego do Borel
e Anitta está abalada após
polêmica com Marilac
A amizade entre Nego
do Borel e Anitta está bem
abalada após a participação do funkeiro no ensaio
do Bloco das Poderosas,
em que foi vaiado pelo
público da cantora pelos
comentários transfóbicos
que fez para Luisa Marilac.
Anitta foi duramente criticada por ter convidado
Nego para subir ao palco,
no último dia 20.
O UOL apurou que Nego
do Borel não gostou nadinha da postura da amiga e
mandou mensagem para a
cantora dizendo ter ficado
chateado com as declarações públicas dela. No dia
seguinte da apresentação,
Anitta disse que vinha
tendo conversas sobre o
tema com Nego do Borel,
mas que ele não a estava
ouvindo. Na interpretação
dele, o posicionamento da
amiga e parceira musical
teria prejudicado ainda
mais sua carreira.
Uma pessoa próxima
a Nego do Borel contou à
reportagem que Anitta ficou arrasada quando leu
a mensagem e chegou a
chorar. “Ela ficou decepcionada. Anitta fez muito
pelo Nego, o considerava
um irmão. Se tem algo
que ela faz é ajudar os
amigos, e ele não soube
reconhecer e ainda teve a
coragem de dizer que ela
o prejudicou. Anitta está
brava e não quer papo

com ele. Não merecia o que
o Nego falou para ela. Ela
foi a única que ficou ao lado
dele”, afirmou a fonte.
Um dia após o ensaio do
Bloco das Poderosas com
Nego, os fãs criticaram muito
Anitta e chegaram a invadir o
perfil de Madonna no Instagram exigindo que a diva pop
cancelasse qualquer trabalho
com a brasileira. Em dezembro
de 2018, Madonna e Anitta
publicaram fotos juntas em estúdio, sugerindo uma parceria.
Inconformada com as
críticas, Anitta foi se explicar nas redes sociais e afirmou, entre outras palavras,
que “cansou de avisar para
o funkeiro que não se faz
piada com gênero e cor de
pele” e que não acreditava
que o amigo era “uma pessoa
ruim”, e sim “sem noção”.
Apesar da relação abalada, Nego e Anitta ainda
se seguem no Instagram. A
fonte informou que o cantor
estaria arrasado com toda a
repercussão e à procura de
uma igreja evangélica.
O UOL procurou a assessoria de Nego do Borel, que
negou que o funkeiro tenha
rompido a amizade com a
cantora. “Acho que tem gente querendo fazer render
esse assunto. Nego e Anitta
são amigos e nada mudou
entre eles”, garantiu o assessor. Também procurada pela
reportagem, a assessoria de
imprensa de Anitta ainda
não quis se pronunciar.

