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Lula é condenado em
ação do Sítio de Atibaia
A juíza federal Gabriela Hardt, da Operação Lava Jato, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses
de prisão por, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. p4

Servidores
de Pirenópolis
são presos
suspeitos de
fraude e desvio
de recurso p2
(62) 3010-4014

Homem é preso suspeito de abusar de
enteada durante quatro anos, em Inhumas

Vale se recusa a assinar termo com
ações emergenciais para Brumadinho

Um homem de 27 anos foi preso acusado de abusar sexualmente da
enteada, além de ameaçá-la de morte caso contasse aos familiares. p2

A mineradora se recusou a assinar Termo de Ajuste Preliminar Extrajudicial proposto pelo Ministério Público com ações emergenciais. p3
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Previsão é que chuva continue
durante a semana em Goiânia
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Fies vai oferecer
100 mil vagas
a juro zero
para alunos
de baixa renda

Reprodução

D

epois de um janeiro
com muito sol e calor, a chuva finalmente cai em Goiânia. Segundo o
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período
chuvoso deve continuar até
o início da próxima semana.
A previsão é de que a primeira quinzena de fevereiro seja mais chuvosa e com
temperaturas mais amenas
em relação ao mesmo período do mês passado. A queda
de temperatura já pôde ser
observada durante a madru-

gada de ontem, quando foi
registrada uma máxima de
30ºC e mínima de 19.5ºC.
“As chuvas começaram
devido à chegada de mais
umidade no estado, que resulta em mais nuvens no céu.
Essa combinação de umidade
com calor geralmente resulta
em pancadas de chuva com
ventos fortes. É importante
que os goianos estejam preparados para pancadas de
chuva a qualquer momento”,
explica a chefe do Inmet GO/
TO, Elizabete Alves Ferreira.

Servidores de Pirenópolis
são presos suspeitos de
fraude e desvio de recurso
A Polícia Civil deflagrou na
manhã de ontem uma operação contra fraude a licitação
e desvio de recursos públicos
em Pirenópolis. São cumpridos oito mandados de prisão
e 13 de busca e apreensão.
Segundo
informações,
entre os detidos estão o secretário de Administração e
Governo, o secretário de Infraestrutura e Trânsito, além
de controlador interno, assessor jurídico, assessor especial

e empresários de Goiânia.
Os detidos estão sendo
encaminhados para a Delegacia Estadual de Investigações
Criminais (Deic), em Goiânia,
que coordena a operação.
A Polícia Civil informou
que os crimes de fraude a licitação e desvio de recursos
públicos ocorriam através
de empresa contratada pela
administração
municipal
atual para prestação de serviço de limpeza urbana.
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De acordo com Elizabete,
os goianienses podem esperar
dias chuvosos típicos de verão para o resto da semana. A
abertura de sol deixara o início
das tardes quentes, mas a temperatura deve cair no final do
dia, com a chegada da chuva.
“Não há previsão de estiagem para a primeira quinzena de fevereiro. Goiânia
pode ficar dois dias ou até
mesmo três sem registrar
chuva, mas logo volta a chover. Expectativa é de que o
cenário de janeiro não se re-

pita no mês atual”, declara.
A chuva que começou a
cair no início da noite desta
terça-feira só parou por volta de 10h desta quarta-feira.
Segundo o Inmet, durante
o período choveu o correspondente a 41.8 milímetros.
A Defesa Civil informa que,
por mais que a chuva tenha
alagado vários pontos da
capital, não foram registradas ocorrências. O dia deve
continuar nublado com instabilidade, podendo chover
a qualquer momento.

Segundo o
Inmet, durante
a última noite
choveu mais de
41 milímetros
na capital. Defesa Civil orienta
cidadãos a buscarem abrigo e
evitem as vias
durante a chuva

Homem é preso suspeito de abusar de
enteada durante quatro anos, em Inhumas
Na tarde de ontem,
um homem de 27 anos
foi preso pela Polícia Civil acusado de abusar
sexualmente da enteada, além de ameaçá-la
de morte caso contasse
aos familiares sobre as
práticas. De acordo com
a Polícia, os abusos começaram quando a menina tinha quatro anos e
só cessaram quando ela
tinha oito anos, entre
2012 e 2016. Hoje a menina tem 11 anos e o caso

aconteceu em Inhumas.
O registro foi feito no estado do Mato Grosso (MT),
onde a família passava férias,
e posteriormente encaminhado para Inhumas. Durante
uma viagem, em outubro passado, a criança teria contado
para o pai e para a madrasta
sobre os abusos. “Os laudos
comprovam que a vítima foi
abusada”, afirma o delegado responsável pelo caso,
Miguel Mota Leite Filho.
“A criança revelou que o padrasto a obrigava fazer sexo oral

nele. Os abusos teriam ocorrido
na residência da família. Desempregado, o homem ficava em
casa com a menina enquanto a
mãe trabalhava”, diz Mota. O
delegado declara que o homem
negou todas as acusações.
Segundo Mota, a mãe da
menina tentou se separar do
homem, mas ele a ameaçou.
“Ela disse que ele a agrediu, então foi instaurado um inquérito
para apurar essa suposta violência doméstica”. O homem
foi preso na casa a qual morava
junto com a mãe da criança.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
vai ofertar 100 mil vagas
na modalidade juro zero
e 450 mil na modalidade
P-Fies. Os números foram
divulgados há pouco pelo
Ministério da Educação
(MEC). As inscrições para
o programa começam
hoje e vão até o dia 14.
O Fies a juro zero é voltado para alunos cuja renda familiar bruta mensal
por pessoa não ultrapasse
três salários mínimos. Já
o P-Fies, para estudantes
cuja renda familiar bruta
mensal por pessoa não exceda cinco salários mínimos.
O financiamento mínimo na modalidade juro
zero é de 50% do curso escolhido, desde que o limite
financiável não passe de
R$ 42.983,70 por semestre. Essa condição passou a
valer a partir da edição do
segundo semestre de 2018.
Podem participar os
estudantes que fizeram o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), a partir da
edição de 2010, e obtiveram média das notas nas
provas igual ou superior a
450. Além disso não podem ter zerado a redação.
Os bolsista parciais
do Programa Universidade para Todos (ProUni), ou seja, aqueles que
têm bolsa de 50% da
mensalidade, poderão
participar do processo
seletivo do Fies e financiar
a parte da mensalidade
não coberta pela bolsa.
O Fies oferece financiamento para cobrir os
custos das mensalidades
de instituições privadas de
ensino superior. Na página do Fies está disponível
uma sessão de perguntas e
respostas para tirar as dúvidas, como como será feito
o pagamento do financiamento, quais as taxas que
serão cobradas e quais os
benefícios concedidos.
O resultado da pré-seleção referente ao
processo seletivo do primeiro semestre de 2019
para as modalidade Fies
e P-Fies será divulgado
no dia 25 de fevereiro.
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Vale se recusa a assinar termo com
ações emergenciais para Brumadinho
A

mineradora Vale se recusou a assinar ontem,
Termo de Ajuste Preliminar Extrajudicial proposto
pelo Ministério Público com
ações emergenciais a serem
implementadas por conta do
rompimento da barragem
da mineradora em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A empresa alegou precisar
de tempo para análise técnica
das medidas, conforme informações do promotor André
Sterling Prado, que faz parte
da força-tarefa que investiga
a ruptura da estrutura. A audiência em que o termo seria
assinado ocorreu nesta tarde
na 6.ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias da
Comarca de Belo Horizonte. Uma nova audiência foi
marcada para quinta-feira,
14, segundo o promotor.
A empresa, conforme
Sterling, recebeu o termo
nesta terça, 5. “Foi um prazo curto, realmente, mas nós
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não admitimos negociação.
A negociação tem que ser em
pequenos ajustes, pequenos
detalhes. A Vale não tem que
questionar isso agora. A Vale
tem que simplesmente pagar o que ela causou numa
questão emergencial”, disse o representante do MP.

Entre os pontos previstos no termo, que tem 40
cláusulas, está a obrigação
da empresa em recompor
a arrecadação tributária do
Estado de Minas e da prefeitura de Brumadinho pelos
próximos três anos, no mínimo, por conta do impacto

financeiro nos cofres públicos a ser registrado com
rompimento da barragem
da empresa no município.
O valor do repasse será calculado com base na média
da arrecadação apurada nos
últimos 12 meses e independe “de redução de atividade

econômica”. A proposta integra a cláusula 13 de um total
de 40 reunidas no termo.
Outra cláusula estabelece que a empresa apresente
em prazo “improrrogável”
de 60 dias, “plano de manejo e remoção de rejeitos”
que abranja toda a área atingida pela lama que vazou
da barragem. Nesta terça,
5, os rejeitos, que avançam
pelo Rio Paraopeba, atingiu
a região de Pará de Minas,
a cerca de 80 quilômetros
de Brumadinho. Pelo termo,
a empresa ficará obrigada a
fornecer água para população humana e animais “até
o restabelecimento da situação anterior”. Para o promotor Sterling, a Vale precisa
entender a importância da
aceitação do documento.
“Se na próxima semana
esse documento não estiver
aceito e construído, acho que
aí vai estar caracterizada postura da Vale como empresa
que não quer ressarcir os cri-

mes que ela tem cometido”.
Em nota, a mineradora afirmou que “mantém contato
com as autoridades de Minas
Gerais com o objetivo de buscar soluções consensuais de
forma a dar maior celeridade
à indenização dos atingidos.”
Na cláusula de número 6
do termo, fica estabelecido
que a empresa “obriga-se
a adotar todas as medidas
necessárias para o estancamento total do carreamento
de volume de rejeitos e lama
que ainda continuam a vazar
das barragens rompidas, inclusive a construir e operar
estruturas emergencias de
contenção de sedimentos e/
ou tratamento sistemas de
tratamento in situ de água e
dos rejeitos que vazaram das
barragens da Mina Córrego
do Feijão, de forma a minimizar o impacto associado à
continuidade do transporte
dos sedimentos para o Rio
Paraopeba, seus afluentes
ou outros cursos d´água”.

Número de mortos em Brumadinho chega a 150, 182 estão desaparecidos
O número de mortos
após o rompimento de
uma barragem de rejeitos
da mineradora Vale em
Brumadinho, Minas Gerais, subiu para 150, conforme balanço divulgado
ontem pela Defesa Civil do
estado. Desse total, 134 vítimas foram identificadas e
16 permanecem sem identificação até o momento.
Ainda de acordo com a
atualização, 182 pessoas continuam desaparecidas, sendo 55 funcionários da Vale e
127 terceirizados e membros
da comunidade. A tragédia
deixou, ao todo, 103 desabrigados. Três pessoas permanecem hospitalizadas.

Prisões

A Polícia Militar de Minas
Gerais informou que, desde
o rompimento da barragem,
seis prisões foram efetuadas na região, sendo duas
por utilização indevida de
drone. Em um desses casos,
a corporação destacou que
o uso desse tipo de equipamento colocou em risco aeronaves utilizadas nos trabalhos de busca e resgate.
Ainda de acordo com a
polícia, duas pessoas foram presas por tentativa
de saque e duas por tentativa de estelionato.
A corporação reforçou
que, neste momento, não
há necessidade de envio

de doações e pediu que a
população fique atenta a
indivíduos que acabam se
aproveitando da tragédia
para angariar vantagem.

Coleta de DNA

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que,
hoje, equipes do Instituto
Médico Legal (IML) vão recolher amostras de DNA e
exames odontológicos de
vítimas do rompimento da
barragem. A coleta será
feita na Estação do Conhecimento, das 9h às 17h.
De acordo com a corporação, dos 134 corpos
identificados, 124 já foram
liberados e entregues às

famílias. A polícia informou
ter realizado, até o momento, 522 coletas de amostras
para exame de DNA.

Boatos

Em entrevista coletiva, o
porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara,
classificou de “boato falacioso” a informação de que
a operação no município
mineiro estaria perto de ser
encerrada. Segundo Aihara, os trabalhos demandam
muito tempo, e ainda não
há prazo estabelecido para
que sejam encerrados.
A maior parte dos corpos
resgatados pela corporação

nas últimas 24 horas, de acordo com o tenente, foi encontrada no estacionamento, na
estação de tratamento químico e nos arredores do vestiário da Vale. Aihara destacou
que, neste momento, é necessário fazer uma escavação
bastante profunda, por meio
de maquinário pesado, para
ter acesso às vítimas.

Chuva

O porta-voz do Corpo de
Bombeiros destacou que há
previsão de chuva em Bru-

madinho, nos próximos sete
a dez dias, o que pode dificultar os trabalhos na região
onde a barragem se rompeu.
Aihara disse que a precipitação demanda modificações
nas áreas de busca por conta
da movimentação e da nova
acomodação dos rejeitos.
Ele informou ainda que
uma reunião com o comando-geral da corporação deve definir os rumos
da operação nos próximos
dias. As buscas no Rio Paraopeba serão mantidas.
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Lula é condenado a 12 anos e 11 meses
de prisão em ação do Sítio de Atibaia
A

juíza federal Gabriela
Hardt, da Operação
Lava Jato, condenou
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a 12 anos e 11
meses de prisão por, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na ação
penal que envolve o sítio
Santa Bárbara, em Atibaia.
O petista foi sentenciado
por receber R$ 1 milhão em
propinas referentes às reformas do imóvel, que está
em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula
e ex-prefeito de Campinas,
Jacó Bittar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras
OAS, Odebrecht e Schahin.
A Lava Jato afirma que
o sítio passou por três reformas: uma sob comando
do pecuarista José Carlos
Bumlai, no valor de R$ 150
mil, outra da Odebrecht, de
R$ 700 mil e uma terceira
reforma na cozinha, pela
OAS, de R$ 170 mil, em um
total de R$ 1,02 milhão.
Em interrogatório, Bumlai
declarou não ter pago ‘nem
um real’ nas obras. O sítio
de Atibaia está em nome do
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ça de Lula Rogério Aurélio
Pimentel afirmou ter sido o
‘capataz’ das reformas no
imóvel e confirmou os pagamentos da Odebrecht.
Em alegações finais, a

defesa do ex-assessor da
Presidência da República
afirmou que se ele ‘não sabia sequer as quantias que
continham nos envelopes,
tampouco possa se esperar

que soubesse de eventual
origem ilícita dos valores’.
Ação. O sítio Santa Bárbara é pivô da terceira ação
penal da Lava Jato, no Paraná, contra o ex-presidente
– além de sua segunda condenação. O petista ainda
é acusado por corrupção
e lavagem de dinheiro por
propinas da Odebrecht –
um terreno que abrigaria
o Instituto Lula e um apartamento vizinho ao que
morava o ex-presidente em
São Bernardo do Campo. O
processo também já teve a
entrega de alegações finais
e aguarda sentença.
Prisão. O ex-presidente já
cumpre pena de 12 anos e um
mês de prisão no caso triplex,
em ‘sala especial’, na sede da
Polícia Federal do Paraná,
em Curitiba, desde 7 abril
de 2018, por ordem do então juiz federal Sérgio Moro.
Lula foi sentenciado pelo
Tribunal Regional Federal
da 4.ª Região pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo propina de R$ 2,2
milhões da OAS referente
às reformas do imóvel.

Acordo põe Flávio Bolsonaro em cúpula do Senado

minimizou as suspeitas referentes a Flávio. “Investigados
tem tantos nomes aí no Brasil. É preciso aguardar e ter
tranquilidade. Não posso me
meter nessa indicação do
PSL”, argumentou Alcolumbre. O PSL tem quatro senadores, a oitava maior bancada da Casa. Mesmo assim,
Alcolumbre decidiu abrir espaço ao partido pelo fato de
ser a sigla de Bolsonaro.
A bancada do PSL também reivindica o comando
de outras duas comissões na

Casa, a de Agricultura e a de
Segurança, que ainda deve
ser criada. Além disso, terão
lugar na Comissão Diretora
- o grupo de sete senadores
que comandam os trabalhos
da Casa -, o PSDB (Primeira-Vice-Presidência), o Podemos
(Segunda-Vice-Presidência) e
o PSD (Primeira-Secretaria). A
Quarta-Secretaria será negociada entre PT, PP, PDT e PSB.
Dois tucanos disputam a Primeira-Vice: Antonio Anastasia
(MG), aliado do hoje deputado
Aécio Neves, e Izalci Lucas (DF).

Derrotado na eleição para
o comando do Senado, o
MDB de Renan Calheiros (AL)
agora terá espaço no comando da Casa. Além de assegurar uma vaga de direção para
o partido, o acordo costurado

empresário Fernando Bittar,
filho de Jacó Bittar, amigo de
longa data do ex-presidente.
Em depoimento, Fernando Bittar negou que tenha
pago a obra. “Eu não sei dizer

pelo novo presidente, Davi
Alcolumbre
(DEM-AP),
também inclui o senador
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).
Filho do presidente Jair
Bolsonaro, Flávio deverá ser
indicado pelo PSL para assu-

se eles (Lula e Marisa) pagaram. Mas na minha cabeça…”
Apontado por delatores
como o homem de confiança
do ex-presidente que tocou
a obra do sítio, o ex-seguran-

mir a Terceira-Secretaria. O
posto não tem atribuições
administrativas de grande
relevância, mas dá ao parlamentar, que está no primeiro mandato, a possibilidade
de contratar ao menos 13
funcionários comissionados,
com salários de até R$ 22 mil.
Toda essa estrutura é para
cumprir tarefas como a de
fazer a chamada dos colegas e contar os votos. Flávio

enfrenta desgaste político
desde que seu ex-assessor
na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj) Fabrício Queiroz
teve movimentações financeiras consideradas atípicas
pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf),
como revelou o jornal O Estado de S. Paulo em dezembro.
Eleito para a presidência
do Senado com um discurso
de renovação, Alcolumbre
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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 automático
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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 672,51 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------

HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

ANO 12, Nº 1973
ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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Imóveis
ALUGUEL

------------------------------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
------------------------------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
------------------------------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
-------------------------------
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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
-------------------------------
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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
------------------------------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
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
-------------------------------

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

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
------------------------------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
------------------------------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. 99429-9063
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Rock In Rio confirma Drake
como headliner nessa edição

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Com 16, Maisa apresentará
o próprio talk show no SBT

A

produção do Rock In
Rio anunciou que o
rapper Drake será um
dos headliners do festival. O
musico canadense desembarcará no Brasil para ser a
principal atração do dia 27
de setembro, a primeira noite na Cidade do Rock.
Considerado o principal
nome do rap na atualidade,

Drake alcançou a marca de
um bilhão de streamings
com o álbum Scorpion. Em
outubro de 2018, o Spotify
divulgou a lista de artistas,
músicas e álbuns mais ouvidos de todos os tempos
na plataforma. Dono do fenômeno mundial In my feelings, o músico apareceu na
primeira posição dos artis-

tas mais ouvidos, enquanto
One dance foi a segunda
canção mais escutada e o
álbum Views alcançou terceiro lugar nos discos mais
ouvidos mundialmente.
O Rock in Rio 2019 será nos
dias 27, 28 e 29 de setembro e
3, 4, 5 e 6 de outubro. A venda
oficial de ingressos acontece
no dia 11 de abril, às 19h.

Rapper se
apresenta
no dia 27
de outubro,
estreia do
festival

Pabllo Vittar ironiza cantores que se escoram na comunidade LGBTQ
Reprodução

Um dia após expôr a situação com Anitta e dizer que as
duas não são mais amigas, Pabllo Vittar soltou o verbo sobre cantores que se escoram
na comunidade LGBTQ para
faturar o dinheiro que é conhecido como “pink money”.
Em entrevista ao programa Morning Show, ela
defendeu o pink money em
alguns casos, mas ponderou:
“Não é uma realidade só no
Brasil, mas sempre digo: ‘Se
liga nesse artista que você dá

play na plataforma’’.
“Se liga onde você está
comprando, onde você está
indo ao show, onde você está
gastando o seu dinheiro…
Será que esse artista está
mesmo interessado na sua
vivência? Será que ele está
interessado no que você passa?”, alertou Pabllo Vittar.
“Será que ele quer mesmo
o seu bem? Eu sempre procuro
alertar os meus fãs sobre isso!
Quanto às marcas que estão
comigo, eu acho que é uma

coisa muito natural”, disparou,
sem citar Anitta diretamente.
“Eu procuro sempre fazer
uma aliança com marcas que
realmente sei que se importam com a minha vivência e
com o que eu passo”, finalizou a cantora. “Será que ele
quer mesmo o seu bem? Eu
sempre procuro alertar os
meus fãs sobre isso! Quanto
às marcas que estão comigo,
eu acho que é uma coisa muito natural”, disparou, sem citar Anitta diretamente.

Maisa Silva aos 16 anos
já é atriz, apresentadora,
cantora e estrela da internet. E, neste ano, sua carreira promete apenas crescer.
A partir do mês que vem,
Maisa deve ganhar seu próprio talk show, intitulado
“Maisera”. O programa será
exibido pelo SBT.
Segundo comunicado
da emissora, que não entrou em detalhes, o programa trará “entrevistas interessantes e divertidas com
o carisma que é uma das
marcas da adolescente”.
A própria Maisa confirmou a notícia em seu
Instagram, com um texto
onde agradece seus apoiadores e responde críticas e
comentários negativos.
“Eu sou apaixonada
pelo meu trabalho, me

dedico muito, vivo em
função disso e muitas vezes tenho que abrir mão
de varias coisas. Muitas
pessoas dizem que têm
‘dó’ do fato de eu ser famosa, ter uma grande exposição e ser ‘muito nova
pra isso’. Minha opinião?
Não é de mim que vocês
têm que ter dó… temos
milhares de crianças sem
pais no nosso país cheio
de desigualdades, milhares de cidadãos passando fome, de problemas
maiores”, escreve.
“Eu, com 16 anos, sei
das minhas responsabilidades, estou começando
a ter minhas próprias opiniões e estou mais do que
preparada para ter o meu
próprio programa”, afirmou a apresentadora.

