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Tragédia de Brumadinho espalha 
medo ao redor de outras barragens
A ameaça potencial às comunidades localizadas ao redor de barragens de mineração se tornou palpável após a tragédia de Bruma-
dinho mostrar que a lama dos rejeitos de minério de ferro tem força para varrer bairros inteiros, deixando um rastro de morte. p3

Bolsonaro 
tem menor 

base no 
Congresso 

desde Collor
p7

Jovem é preso 
com bebida 
na escola p3 

PMs trocam 
tiros em briga 
de transito p2

Luísa Sonza tem fotonua publicada 
em rede social após invasão
A cantora Luísa Sonza, teve uma foto íntima, em que aparece nua, pu-
blicada no recurso Storie do Instagram na manhã deste domingo. p8
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Claudia leitte 
vai ser mamãe p8   



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 4 de Fevereiro 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

Morre Sabrina Bittencourt, ativista que 
liderou denúncias contra João de Deus
A ativista Sabrina Bit-

tencourt, que cole-
tou denúncias contra 

o médium João de Deus e 
criou o movimento Combate 
ao Abuso no Meio Espiritual 
(Coame), morreu por volta 
das 21 horas deste sábado, 
em Barcelona, na Espanha. 
Ativistas dizem que causa 
da morte foi suicídio.

A morte foi confirmada 
pelo filho Gabriel Baum e 
por Maria do Carmo Santos, 
presidente do grupo Vítimas 
Unidas, criado por mulheres 
abusadas pelo ex-médico Ro-
ger Abdelmassih, com quem 
Sabrina lutava para coletar 
provas e reunir vítimas para 
denunciar crimes sexuais.

No início da tarde deste 
sábado, o Estado falou por 
WhatsApp com a ativista, 
que disse, enquanto dava 
detalhes sobre as denúncias 
em curso: “Estou tratando 
um linfoma e não vejo meus 
filhos para poder ajudar 
todo mundo”. Na conversa, 
ela disse ainda que estaria 
sendo perseguida.

Em nota, assinada pela 
presidente Maria do Car-
mo, o grupo Vítimas Unidas 
disse: “A ativista cometeu 
suicídio e deixou uma carta 
de despedida relatando os 
porquês de tirar sua própria 
vida. Pedimos a todos que 
não tentem entrar em con-
tato com nenhum integrante 
da família, preservando-os 
de perguntas que sejam do-
lorosas neste momento tão 
difícil. Dois dos três filhos de 
Sabrina ainda não sabem do 
ocorrido e o pai, Rafael Ve-

lasco, está tentando pro-
tegê-los. Ainda não temos 
informações sobre o local 
do velório, nem mesmo 
onde ela será enterrada”.

“A luta de Sabrina jamais 
será esquecida e continua-
remos, com a mesma garra, 
defendendo as minorias, 
principalmente as mulhe-
res que são vítimas diárias 
do machismo”, informou o 
movimento. O filho Gabriel 
Baum confirmou a morte 
da mãe em uma rede social. 
“Ela não queria ser morta 

pelas quadrilhas nem pelo 
câncer. Minha mãe lutou até 
o final. Ela não desistiu. Ela 
só se libertou do inferno que 
estava vivendo”, disse.

Denúncias Sabrina esteve 
envolvida na coleta de de-
núncias de vítimas de João 
Teixeira de Faria, acusado de 
abusos sexuais e preso des-
de de dezembro. Na manhã 
deste sábado, Sabrina che-
gou a se manifestar sobre a 
prisão do filho do médium, 
Sandro Teixeira de Faria. A 
Justiça recebeu denúncia do 

Ministério Público de Goi-
ás (MP-GO) contra ele por 
coação no curso do proces-
so e corrupção ativa e de-
terminou sua prisão.

“Confirmo que Sandro 
Teixeira tem ameaçado nos-
sas testemunhas, coagido, 
entrado na casa das pesso-
as, proíbe que falem comigo, 
Maria do Carmos Santos e 
Vana Lopes, do Grupo Vítimas 
Unidas. Estamos protegendo 
várias destas vítimas e teste-
munhas”, disse ela. Durante a 
repercussão do caso João de 

Deus, Sabrina disse ter rece-
bido ao menos 185 denúncias 
contra 13 líderes espirituais 
brasileiros desde setembro.

Sabrina começou a reu-
nir os relatos após mulheres 
relatarem supostos abusos 
cometidos pelo guru Sri 
Prem Baba. Em contato com 
supostas vítimas do guru, Sa-
brina teria percebido que as 
mulheres estariam sofrendo 
ameaças, o que a motivou a 
criar um movimento organi-
zado de denúncias. Em um 
mês, foram 103 relatos.
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Mochila 
deve ter 
no máximo 
10% do peso 
corporal, afirma 
especialista

Para a maioria das 
crianças as férias chega-
ram ao fim. A volta às au-
las é um período em que 
os pais precisam pensar 
na compra do material 
escolar, uniformes, na 
adaptação a uma nova 
rotina, nova escola ou 
até mesmo em uma nova 
turma. Entretanto, exis-
te um aspecto da vida 
escolar que nem todos 
os pais se preocupam: a 
mochila escolar!

De acordo com a fi-
sioterapeuta, Walkíria 
Brunetti, especialista em 
RPG e Pilates, a maioria 
das crianças e adolescen-
tes carrega mais peso do 
deveria. “Podemos di-
zer que a média de uma 
mochila escolar de uma 
criança de sete anos é de 
cinco quilos ou mais. O 
ideal é carregar até 10% 
do peso corporal. Um 
exemplo: uma criança 
que pesa por volta de 30 
a 40 quilos, poderia car-
regar no máximo 3 kg”.

 
Ameaça à 
saúde da coluna
O ato de carregar mo-

chilas pesadas prejudica 
a coluna e a região dos 
ombros. Isso pode levar 
a quadros de dores im-
portantes. Outro ponto 
é que subidas, descidas, 
escadas e outros terrenos 
acidentados exigem uma 
postura mais ereta.

“Com a mochila nas 
costas, a tendência é pro-
jetar o corpo para frente, 
forçando a coluna. Sem 
contar quando a mochila 
é carregada em apenas 
um ombro, descompen-
sando totalmente a pos-
tura”, comenta Walkíria.

“Além das dores, se 
este hábito for constan-
te ao longo ano pode 
alterar a curvatura da 
coluna, causando cifose, 
lordose e piorando qua-
dros de escoliose. Ao 
carregar de um lado só 
do corpo, pode também 
levar a um importante de-
salinhamento do eixo cor-
poral”, diz a especialista.

Sete pessoas ficam 
feridas em acidente no 
centro de Caldas Novas 

PMs trocam tiros após briga no trânsito em Goiânia

Sete pessoas ficaram 
feridas em um grave aci-
dente envolvendo dois ve-
ículos de passeio no cen-
tro da cidade de Caldas 
Novas. A colisão foi regis-
trada na noite de sábado, 
por volta das 23h20.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, uma das 
vítimas ficou presa às 

ferragens. Os bombei-
ros utilizaram equipa-
mentos de desencarce-
ramento na ocorrência.

“Após atendimento pré-
-hospitalar,  as vítimas fo-
ram levadas para o Unida-
de de Pronto Atendimento 
de Caldas Novas. Todas 
conscientes”, informou o 
Corpo de Bombeiros. 

Uma discussão no 
trânsito por pouco não 
terminou em tragédia 
na noite deste sábado, 
no Jardim América, em 
Goiânia. Sem saber que 
eram colegas de corpo-
ração, dois policiais mi-
litares trocaram tiros no 
meio da rua, ocasião em 
que um deles acabou 
baleado na perna.

Segundo a ocorrência 
registrada pela Polícia 
Militar, a confusão acon-
teceu na Rua C-25, por 
volta das 20h30. Após se 

desentenderem no trânsito, 
o cabo Cléber Alves Rodri-
gues, e o soldado Maurício 
Estevan Machado pararam 
os veículos que dirigiram, e 
começaram a discutir.

Durante o bate boca, ain-
da conforme o relato da PM, 
o cabo Cléber desceu do seu 
carro com um revólver na 
mão, e efetuou um disparo 
que atingiu a porta do veí-
culo Ônix em que estava o 
soldado Estevan, que reagiu, 
e com uma pistola calibre 
Ponto 40, também atirou al-
gumas vezes. No confronto, 

o cabo Cléber acabou ferido 
duas vezes na perna, e caiu.

Só depois disso é que os 
dois policiais descobriram 
que pertenciam à mesma 
corporação. Socorrido pelos 
Bombeiros, o cabo Cléber foi 
encaminhado ao Hugo, onde, 
segundo nota encaminhada 
pela assessoria de imprensa 
da unidade na manhã deste 
domingo, permanece inter-
nado na enfermaria, cons-
ciente, e respirando de forma 
espontânea, após ter sido 
operado na noite de ontem 
pela equipe de ortopedia.
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Tragédia de Brumadinho espalha 
medo ao redor de outras barragens
A ameaça potencial às 

comunidades localiza-
das ao redor de barra-

gens de mineração se tornou 
palpável após a tragédia de 
Brumadinho mostrar que a 
lama dos rejeitos de miné-
rio de ferro tem força para 
varrer bairros inteiros, dei-
xando um rastro de morte.

Na cidade histórica mi-
neira de Congonhas, a co-
munidade Gualter Monteiro 
- residencial formado há três 
décadas, com 2 mil habitan-
tes - é vista pela prefeitura 
como um risco iminente. 
Considerando bairros vizi-
nhos, o total de vulneráveis 
a uma das maiores barra-
gens da América Latina seria 
de 10 mil pessoas. Dados da 
Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) mostram que 
a situação de comunidades 
próximas à mina Casa de Pe-
dra, da CSN Mineração, está 
longe de ser caso isolado.

O relatório mais recente 
do órgão aponta que 73 bar-
ragens do País são de risco 
médio ou alto - ou seja, exi-
gem atenção maior do que 
a Casa de Pedra, classifica-
da como de baixo risco pela 
agência reguladora, a exem-

plo do que ocorria com a da 
Vale em Brumadinho.

Uma pergunta que cos-
tuma surgir quando bairros 
inteiros ficam à mercê de um 
desastre é: será que essas 
pessoas não tinham noção 
do perigo? Embora a mina 
da CSN exista há bastante 
tempo, moradores de Gual-
ter Monteiro dizem que, na 

época em que receberam 
a doação de terrenos da 
Prefeitura, no fim dos anos 
1980, a operação era bem 
menor. Os lotes no “bai-
xadão” eram apenas uma 
chance de ter casa própria.

Sair ou ficar
O dilema de Congonhas 

é replicado em outras re-

giões de Minas Gerais. Um 
dos principais municípios 
da Grande BH, Nova Lima 
tem 90 mil habitantes e 
concentra 26 barragens. 
Nas últimas duas semanas, 
a tensão em bairros da ci-
dade que são considerados 
áreas de risco também au-
mentou - a comunidade do 
Galo Velho, formada em 

parte por áreas de invasão, 
está localizada nas proximida-
des de uma planta de proces-
samento de ouro da multina-
cional Anglo Gold Ashanti.

Não muito longe da casa 
de Olga Pires dos Reis, de 77 
anos, a mineradora instalou 
em 2018 sirenes destinadas 
a alertar moradores sobre 
eventuais incidentes - a em-

presa explica que se trata de 
uma medida para cumprir 
uma recente mudança na 
legislação. A Anglo Gold tam-
bém está rodando as resi-
dências da comunidade para 
realizar um cadastro dos mo-
radores, mas nega a infor-
mação que circula no bair-
ro de que planeje remover 
parte das famílias que vivem 
perto de suas barragens.

Depois da tragédia do 
último dia 25, Olga diz que 
voltou a se preocupar sobre 
a posição vulnerável da casa 
em que vive há 60 anos - e 
onde deu à luz seis de seus 
dez filhos. “Tenho mui-
to medo. Se alguma coisa 
acontecer aqui, seríamos os 
primeiros a ser atingidos.” 
Porém, como boa parte da 
família se instalou em ter-
renos próximos, a dona de 
casa acabou por desistir da 
mudança para continuar 
perto de quatro de seus ir-
mãos, dos filhos e dos ne-
tos que moram no bairro do 
Galo. Na dúvida entre sair e 
ficar, a família aprofundou 
raízes: no momento Cátia, 
uma das filhas de Olga, cons-
trói sua casa própria atrás 
da residência da mãe.
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Jovem é preso 
por levar bebida 
para escola 
e distribuí-la 
aos colegas 
em Anápolis

Colégio de período integral oferece 
vagas na região sudoeste de Goiânia

Mais de 70 animais são 
resgatados em Brumadinho 
após rompimento de barragem

Um jovem de 18 anos foi 
preso, na sexta-feira, por, supos-
tamente, ter levado e distribuído 
vodka para colegas no Colégio 
Estadual Virgínio Santillo, em 
Anápolis. De acordo com a Polícia 
Militar (PM), o caso só foi desco-
berto depois de uma denúncia 
anônima, realizada após um 
dos alunos ter se embriagado.

Segundo a PM, o rapaz, que 
também estuda na unidade, 
levou a bebida dentro de uma 
garrafa d’água. Após ingerir a 
bebida, um dos colegas passou 
mal e precisou ser amparado 
por funcionários da escola. 
Com a confusão, o responsável 
tentou esconder a garrafa, mas 
acabou sendo identificado.

Por ser maior de idade, o sus-
peito, cujo nome não foi revela-
do, foi encaminhado à Central de 
Flagrantes, onde foi autuado por 
corrução de menores. Posterior-
mente ele foi conduzido para a 
1º Distrito Policial de Anápolis.

A Brigada Animal se-
gue com o trabalho de 
resgate dos animais que 
foram atingidos pelo 
rompimento da barragem 
em Brumadinho, Minas 
Gerais. Até a última con-
tagem, atualizada na sex-
ta-feira, houve 73 salva-
mentos de aves, répteis, 
equinos, bovinos, felinos 
e caninos. A equipe, com-
posta por veterinários, 
zootecnistas, voluntários 
e estudantes a região, 
resgatou dois patos, dois 
galos, oito galinhas, sete 
canários, cinco trinca-
-ferro, um azulão, um ti-
co-tico, um cágado e um 
touro - todos em bom 
estado de saúde.

Outros animais ainda 
exigem cuidados espe-
ciais. Dos 33 cachorros 
salvos, quatro precisam 
de cuidados intensivos, 
três semi-intensivos e 
uma está prenha. Sete ga-
tos foram resgatados, mas 
um filhotinho está em 

situação grave. Os cinco 
cavalos salvos até agora 
registraram presença de 
ectoparasitas e leves es-
coriações. O trabalho está 
sendo coordenado pelo 
Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de 
Minas Gerais (CRMV-MG).

Os animais que não 
encontrarem seus tutores 
serão encaminhados para 
adoção. Eles estão sendo 
atendidos em um hospi-
tal improvisado em uma 
fazenda da região. A Vale, 
empresa responsável pela 
barragem em Brumadi-
nho, afirma que dispo-
nibilizou um helicóptero 
especializado para auxiliar 
no resgate dos animais. 
Em nota, a companhia ex-
plica que a aeronave tem 
as mesmas funções dos 
helicópteros utilizados no 
resgate de fauna terres-
tre pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).

O Centro de Educação 
em Período Integral - Cepi 
Sudoeste está promoven-
do uma campanha de di-
vulgação de vagas para os 
1º, 2º e 3º anos do ensino 
médio. O centro é o an-
tigo Colégio Estadual do 
Setor Sudoeste. Reestru-
turado, ele oferece uma 
série de atividades extra 
curriculares pouco co-
nhecidas pela comunida

A gestora da unida-
de de ensino, Angela 
Mota, explica que o 
centro possui 250 vagas 

Reprodução

disponíveis, mas apenas 
190 alunos matriculados. 
“A questão é [o colégio] se 
tornou integral e a comu-
nidade ainda não conhece 
o nosso trabalho. Podemos 
ter 250 alunos e temos 
apenas 190 matriculados”.

Além do ensino integral, o 
centro oferece três refeições 
aos estudantes, conta com um 
quadro de professores qualifi-
cados, promove ações sociais 
e conta diversas aulas como 
teatro, música, preparatório 
para o Enem e até robótica.

Angela reforçou que o 

objetivo é oferecer um 
ensino completo e gratui-
to aos estudantes. “Acre-
ditamos que a formação 
dos jovens além da qua-
lidade acadêmica, deve 
incluir uma formação éti-
ca e cultural, de forma a 
desenvolver sua autono-
mia intelectual e o pensa-
mento crítico”, afirmou.

Os interessados devem 
procurar o Cepi Sudoeste, 
na Rua C 75 esquina com 
C 95 quadra 198, no Se-
tor Sudoeste. O telefo-
ne é (62) 3287 4367.
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Com corte de 21 mil cargos, governo 
quer economizar R$ 209 mi por ano
O governo pretende 

economizar R$ 209 
milhões por ano com 

o corte de 21 mil cargos co-
missionados. Segundo a Se-
cretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Eco-
nomia, o decreto com a rees-
truturação de funções e gra-
tificações técnicas em toda 
a Esplanada dos Ministérios 
será editado ainda este mês.

De acordo com a pasta, 
a iniciativa contribuirá para 
simplificar a gestão e enxugar 
a diversidade de cargos e co-
missões. O Ministério da Eco-
nomia não detalhou a distri-
buição dos cortes por órgãos 
nem por tipos de cargos, mas 
informou que pretende ex-
tinguir algumas gratificações 
de legislação muito antiga, al-
gumas que não estão sendo 
ocupadas e outras de baixo 
valor individual, que não re-
presentam função de chefia.

A mudança não necessa-
riamente significará que 21 
mil pessoas serão demitidas. 
Isso porque a maior parte dos 
cargos em comissão é ocupa-
da por servidores concursa-
dos escolhidos para chefias ou 

funções de confiança. Segun-
do o Ministério da Economia, 
o decreto pretende adequar a 
estrutura às necessidades da ad-
ministração pública e evitar, no 
futuro, a ampliação dos gastos 
com a ocupação dos cargos que 
ficaram vagos e as gratificações 
que deixaram de ser pagas.

Estatísticas
Segundo o Painel Estatís-

tico de Pessoal do Ministério 
da Economia, o governo an-
terior terminou com 99.833 
cargos comissionados, fun-
ções e gratificações técnicas. 
Desse total, o Poder Execu-
tivo Federal detinha 33.852 

(33,9%); e as fundações fe-
derais, 14.629 (14,7%). As 
autarquias federais concen-
travam a maior parte: 50.804 
(50,9%). A Secretaria Especial 
de Desburocratização não in-
formou se o corte dos cargos, 
funções e gratificações ocor-
rerá apenas no Executivo Fe-

deral ou se também abrange-
rá as fundações e autarquias.

As informações de janeiro 
ainda não estão compiladas. 
Até agora, apenas o Minis-
tério da Economia detalhou 
os cortes provocados pela 
fusão de quatro pastas das 
gestões anteriores – Fazen-

da; Planejamento; Indústria, 
Comércio Exterior e Servi-
ços; e parte do Trabalho. 
A nova estrutura enxugou 
2.987 cargos – 243 de Dire-
ção e Assessoramento Su-
perior (DAS), 389 Funções 
Comissionadas do Poder 
Executivo (FCPE), restrita a 
servidores concursados, e 
2.355 funções gratificadas.

Fusões
O maior potencial de redu-

ção de cargos comissionados 
está nos ministérios nascidos 
da união de pastas antigas. 
Além da Economia, classifica-
da como superministério, a 
nova estrutura da Esplanada 
dos Ministérios têm três pas-
tas resultantes de fusões.

O Ministério da Justiça in-
corporou a pasta de Seguran-
ça Pública e a secretaria do 
Ministério do Trabalho que 
cuidava dos registros sindi-
cais. O Ministério da Cidada-
nia reuniu as antigas pastas 
de Desenvolvimento Social, 
Cultura e Esporte. O Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional nasceu da junção dos 
antigos ministérios das Cida-
des e da Integração Nacional.

Marcello Casal Jr



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

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
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------

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

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

-------------------------------
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Bolsonaro tem menor base 
no Congresso desde Collor
O Congresso que tomou 

posse nesta sexta-
-feira, dia 1º, reúne o 

menor número de parlamen-
tares declaradamente gover-
nistas dos últimos 24 anos. Na 
Câmara, a base oficial de Jair 
Bolsonaro representa 22% das 
cadeiras, enquanto no Senado 
não passa de 8% - levando-se 
em conta as coligações oficiais 
e os apoios já anunciados. 
Somados às características 
pluripartidárias do atual Le-
gislativo, os índices revelam 
ao menos uma dificuldade 
matemática para o gover-
no em temas essenciais 
para o seu sucesso, como 
a reforma da Previdência.

Para aprová-la, Bolsonaro 
terá de ampliar esse patamar 
em duas vezes e mudar a es-
tratégia propagada na eleição 
de não negociar com partidos. 
Este alerta foi feito pelo de-
putado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ) após sua reeleição para 
mais um mandato à frente da 
Câmara. Ele criticou a articu-
lação política do governo e, 
referindo-se à reforma da Pre-
vidência, disse que “no curto” 
não há votos suficientes para 
aprovar o projeto em plenário.

“A nova forma de Bolsona-
ro trabalhar pode não gerar 
308 votos no curto prazo”, 
disse ele. Mexer na idade mí-
nima exigida para a aposen-
tadoria no País, entre outras 
alterações projetadas, exigirá 
do governo uma articulação 
política capaz de reunir os 308 
votos na Câmara e outros 49 
no Senado em duas votações 
cada. Hoje, levando em conta 
sua base oficial, Bolsonaro tem 
112 e oito, respectivamente.

O índice de apoio é quase a 
metade do registrado por Luiz 
Inácio Lula da Silva em seu pri-
meiro mandato, até então o 
menor desde que as eleições 
passaram a ser gerais. Naque-
le ano, o petista iniciou sua 
gestão com 207 deputados 
e 31 senadores em sua base. 
O recorde positivo no perío-
do foi de Dilma Rousseff.

‘Antissistema’ A estratégia 
de campanha de Bolsonaro ex-
plica os números enxutos. Ele 
optou por um voo solo, sem 
coligações - a única foi fechada 
com o PRTB do vice-presiden-
te, Hamilton Mourão. Depois 
disso, ainda manteve o discur-
so “antissistema” e montou 
seu ministério negociando di-
retamente com os indicados 
ou suas bancadas, e não com 
seus partidos. O resultado dis-
so é que siglas com filiados no 
governo não se consideram 
base, caso do DEM e Novo.

E, depois da vitória em se-
gundo turno, apenas o PR se 
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

A importância do profissional 
corretor de imóveis 

A hora de negociar um imóvel, muitas vezes o 
proprietário fica na dúvida se deve contratar um 
corretor de imóveis ou vender por conta própria. Há 
quem acredite que dispensando este profissional da 
corretagem estará economizando. O que, em muitos 
casos, ocorre totalmente o oposto.

O corretor de imóveis é o responsável por 
intermediar toda a relação comercial de um imóvel 
entre vendedor e comprador, avaliando corretamente a 
propriedade a ser vendida ou alugada e disponibilizando 
todas as informações necessárias aos clientes 
interessados.

Avaliar, divulgar, atender e negociar. Tudo isso exige 
conhecimento e experiência quando se trata de vender 
ou alugar um imóvel.

O SINDIMÓVEIS-GO adverte que antes de 
contratar um corretor de imóveis, é de extrema 
importância verificar se o profissional em questão está 
inscri to em seu conselho de classe, o órgão 
regulamentador da profissão, e se a identificação está 
em dia. O melhor é entrar em contato com o conselho de 
sua região antes de fazer qualquer acordo com um 
profissional desconhecido.

Corretor de Imóveis, 

faça parte do seu 

sindicato!

Corretor de Imóveis venha fazer parte 
do seu sindicato!

É importante a sua participação junto 
às ações da entidade.
Traga sugestões para a entidade, participe.

O sindicato está sempre associado à 
noção de defesa com justiça de uma 
determinada  coletividade.

E para nós da diretoria, a peça chave 
para o segmento imobiliário e para o 
sindicato  é o corretor de imóveis, pois 
ninguém melhor do que o profissional para 
dizer quais as dificuldades e os problemas 
que a categoria enfrenta.

Conheça o seu sindicato, venha fazer 
parte! Sindicato forte , categoria respeitada.
 Usufrua  dos benefícios.

 Confira em nosso site: www. 
sindimoveis-go.org.br todas as 

vantagens!

Sindimóveis itinerante
  

A partir do mês de março a nova diretoria do SINDIMÓVEIS-GO realizará o SINDIMÓVEIS 
ITINERANTE. A finalidade é  divulgar a entidade, ou seja mostrar para o corretor de imóveis de Goiânia e 
cidades do interior do Estado de Goiás a importância da associação, os benefícios que o sindicato 
oferece para o associado e saber das reivindicações dos profissionais em suas respectivas regiões.

O SINDIMÓVEIS está a disposição, caso tenham interesse em  agendar  a visita  entrar em contato  
através do fone: (62) 99137-8709

chegar a uma base conside-
rada “consistente” de 256 
deputados e 37 senadores.

“Quem tem identidade pro-
gramática similar dará apoio, 
mas desde que o governo te-
nha capacidade de coordena-
ção política e um mínimo de 
calibragem nas reformas, sem 
prejudicar um ou outro setor. 
Bolsonaro terá dificuldades se 
contaminar suas propostas 
com a agenda cultural que 
defende”, diz Antônio Augus-
to de Queiroz, consultor e 
analista político do Diap.

Anunciado como líder do 
governo na Câmara, o major 
Vitor Hugo (PSL-GO) já afirmou 
ao jornal O Estado de S. Paulo 
que o trabalho de aproxima-
ção dos líderes partidários está 
em curso. “Tenho conversado 
com os líderes, mas eu não 
tenho entrado no mérito de 
nenhuma questão até para 
não contaminar a discussão 
porque neste momento esta-
mos formando a base. Então, 
pergunto se tem alguma difi-
culdade de acompanhar a gen-
te de forma geral nas pautas 
econômicas. E com os líderes 
com os quais eu conversei não 
houve nenhuma resistência.”

uniu ao bloco governista. Esse 
cenário demanda, segundo 
analistas/ , uma mudança de 
estratégia entre o discurso 
eleitoral e a prática de go-
verno. “Um governo que sai 
de um patamar de apoio tão 
pequeno precisa, sim, se pre-
ocupar em negociar com os 
partidos, que têm interesse 
no Executivo”, diz o cientista 
político e pesquisador da Uni-

nove Humberto Dantas.
“Mas isso não tem sido fei-

to até agora e o histórico que 
temos mostra que nenhum 
governo obtém sucesso des-
sa forma.” Professor da FGV-
-SP, o cientista político Marco 
Antonio Teixeira lembra que 
Dilma, apesar da esmagadora 
maioria que reuniu em 2014, 
não conseguiu evitar o impea-
chment dois anos depois. “Se 

Bolsonaro vencer a primeira 
batalha no Congresso, que 
pode ou não ser a reforma da 
Previdência, tem mais chance 
de fazer um governo de suces-
so. O ponto de partida é ruim 
pra ele, certamente, mas 
isso pode e tende a mudar.”

Prioridades Consideradas 
prioridades, a aprovação da 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) da Previdência 

e o pacote anticorrupção em 
elaboração pelo ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, servirão 
como termômetro para a re-
lação do governo Bolsonaro 
com o Legislativo. Apesar de 
não começar com uma base 
ampla de apoio, Bolsonaro 
deve se beneficiar de algu-
mas das características prin-
cipais do Legislativo, como a 
taxa recorde de renovação na 
Câmara em 20 anos: 47,3%.

A expectativa é de que 
os novatos tenham postura 
mais liberal em temas econô-
micos de interesse de Bolso-
naro, votando favoravelmen-
te à reforma previdência e 
tributária e aos projetos de 
privatizações e concessões. 
De acordo com projeção feita 
pelo Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap), o governo pode 

-------------------------------
ALUGUEL

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

-------------------------------
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Luísa Sonza tem foto 
nua publicada em rede 
social após invasão

A cantora Luísa Sonza, 
20, teve uma foto íntima, 
em que aparece nua, pu-
blicada no recurso Storie 
do Instagram na manhã 
deste domingo. Após 
ser alertada por amigos 
e internautas, a artista 
apagou a imagem e afir-
mou que teve problemas 
para acessar sua conta na 
noite anterior. Luísa Son-
za também disse quem 
quem vazou a foto “não 
a atingiu como gostaria.”

“Acordei com todo 
mundo me ligando de-
sesperadamente. Eu não 
estava entendendo. […] 
Alguém postou, alguém 
que tem a minha senha”, 
disse a cantora sobre a 
imagem em uma série 
de vídeos publicados 
também no Storie – na 
ferramenta, as publica-
ções do usuário desapa-
recem após 24 horas.

“Ontem eu estava 
tentando entrar no Insta-
gram porque eu tinha já 
perdido a minha senha. 

Inclusive pedi para minha 
empresária, tenho print. Eu 
acho que alguém pegou a 
minha senha e postou, eu 
não entendi”, afirmou.

Luísa Sonza também afir-
mou que a foto, feita na noite 
anterior, foi enviada ao mari-
do, o humorista Whindersson 
Nunes – ela está em Salvador 
para cumprir agenda de shows.

Tranquila, a cantora ainda 
afirmou que o responsável pela 
invasão não a abalou como 
gostaria, e que avalia agora 
que medidas deve tomar.

“Não sei por que alguém 
fez isso, mas quem fez não 
me atingiu tanto quanto 
queria me atingir. […] Não sei 
como a pessoa teve acesso, 
vai saber se não é alguém da 
minha equipe”, disse.  “Bom 
pelo menos eu sou uma pes-
soa que talvez possa ajudar 
outras pessoas com isso. […] 
É isso, peço desculpas, mas 
quem fez isso não me aba-
lou tanto quanto queria me 
abalar. É só mais um peito, 
todo mundo tem isso daí”, 
completou Luísa Sonza.

Claudia Leitte 
anuncia gravidez 
no Faustão
Uma grande surpre-

sa foi revelada no 
Domingão do Faus-

tão no início de noite deste 
domingo. Um foi o anúncio 
feito pela cantora Claudia 
Leitte em primeira mão no 
programa, surpreendendo 
e gerando grade repercus-
são. Faustão falava sobre a 
família da cantora, o mari-
do e os dois filhos homens, 
enquanto Claudia estava 
com um sorriso enorme.

“Porque você não resolve 
e adota ou faz uma menina? 
E não é que perguntaram 
para ela e está para chegar 
uma menina”, disse o apre-
sentador. “Está garantido 
já, mas continuamos pra-
ticando, porque a menina 
está aqui dentro”, revelou 
a cantora, que afirmou que 
já está no terceiro mês de 
gestação. “É uma menina 
carnavalesca”, brincou. 

Além do sexo do bebê, o 
nome também foi revelado, 
a criança se chamará Bela. 
O apresentador perguntou 
como ficará a agente de 
Claudia para o Carnaval. 
“Meu corpo é preparado 
para isso, eu levo uma vida 
de atleta e me sinto pron-
ta”, garantiu a artista. 
Logo depois da revelação 
ao vivo, um vídeo mos-
trando o momento em 
que a família descobria o 
sexo do bebê, foi postado 
no Instagram de Claudia.
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