Fogaça posta
foto com arma e
causa polêmica
p4

Diário do Estado
Goiânia, Sábado, 23 de Fevereiro de 2019 - Ano 12 nº 1989 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Mercado imobiliário em Goiás
deve crescer 30% em 2019
Os efeitos da crise econômica que desestabilizou o País desde 2014 foram superados. O mercado conseguiu se reposicionar apresentando
bons números e as perspectivas para 2019 são animadoras. O setor imobiliário, um dos que mais sofreram com a recessão, foi também o
que melhor se sobressaiu a ela; recuperou o volume de vendas, realizou lançamentos e obteve o maior saldo dos últimos quatro anos. p2
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Saúde lança campanha para conter
avanço do HIV entre homens jovens

Maduro e Guaidó se manifestam em
rede social após conflito na fronteira

O foco, este ano, são homens jovens, com idade entre 15 e 34 anos.
Dados revelam que 73% das novas infecções no país são entre homens. p2

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi ao Twitter ontem, para publicar um vídeo em que reforça apoio à Força Armada Nacional Bolivariana. p3
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Pare, pense e use camisinha. Esse é o slogan da
campanha de combate ao
HIV lançada ontem pelo Ministério da Saúde. O foco,
este ano, são homens jovens, com idade entre 15
e 34 anos. Dados da pasta
revelam que 73% das novas
infecções contabilizadas no
país são registradas entre
pessoas do sexo masculino.
De acordo com o secretário Nacional de Vigilância em
Saúde, Wanderson Kleber de
Oliveira, blocos carnavalescos contarão, este ano, com
“homens-camisinha”
que
vão circular entre os foliões
para destacar a importância
do uso do preservativo. Ao
todo, 129 milhões de unidades serão distribuídas, sendo 12 milhões já com nova
embalagem, que faz alusão
a equipamentos eletrônicos,
de uso comum entre os jovens. Ações de prevenção
serão realizadas em Salvador, Recife, Olinda e no Rio
de Janeiro.
“Não importa a orientação sexual. É o comportamento de risco que pode,
muitas vezes, fazer do nosso maior e melhor carnaval
uma memória triste”, avaliou o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta. “Vamos
fazer um grande carnaval.
Vamos fazer um grande
ano. E vamos fazer um ano
de consciência em relação à

sua responsabilidade com o
seu corpo e com o corpo das
pessoas quer você ama.”

HIT do carnaval

Em 2019, o embaixador
da campanha é o cantor
Gabriel Diniz, intérprete da
música Jenifer, que promete
ser o hit dos blocos carnavalescos no Brasil. As peças publicitárias, segundo o gover-

no federal, serão veiculadas
na TV, na internet, no rádio,
em veículos impressos, aeroportos e outdoors até 5 de
março.

Números

Atualmente, cerca de 866
mil pessoas vivem com HIV
no Brasil. Dessas, 694 mil
foram diagnosticadas, enquanto 172 mil não sabem

que são soropositivas. Um
em cada cinco novos casos
de infecção ocorre entre homens de 15 a 24 anos.
O uso da camisinha nessa faixa etária, segundo o
ministério, vem caindo. Em
2004, o índice era de 58,4%
entre os que têm parceiros
eventuais e, em 2013, passou para 56,6%. Já entre os
que têm parceiros fixos, a

queda foi ainda maior – de
38,8% em 2004 para 34,2%
em 2013.
Jovens de 15 a 24 anos
também são os que menos se tratam após o
diagnóstico. Os números
mostram que 44% dos 22
mil brasileiros diagnosticados com HIV nessa faixa
etária não estão em tratamento antirretroviral.

Encontrado corpo de homem que
desapareceu após saltar de ponte em Itumbiara
O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã
desta sexta-feira, o corpo de um homem de 41
anos no Rio Paranaíba,
em Itumbiara. Segundo a
corporação, a vítima teria
saltado da ponte que liga
Goiás a Minas Gerais e
não foi mais visto.
Os bombeiros foram
acionados pelo telefone 193 e quatro mergulhadores participaram da ação. O corpo
foi encontrado após
uma hora de buscas.
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Os efeitos da crise econômica que desestabilizou
o País desde 2014 foram
superados. O mercado
conseguiu se reposicionar
apresentando bons números e as perspectivas para
2019 são animadoras. O
setor imobiliário, um dos
que mais sofreram com
a recessão, foi também o
que melhor se sobressaiu a
ela; recuperou o volume de
vendas, realizou lançamentos e obteve o maior saldo
dos últimos quatro anos.
Segundo o vice-presidente da Associação das
Empresas do Mercado
Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Fernando Razuk, a
expectativa é de que o mercado cresça 30% em 2019.
“Com a crise superada, governo definido, números
apontando
crescimento
que superou expectativas,
o sentimento de segurança
retorna. O consumidor ganha confiança para adquirir
um imóvel. Além disso, o
crédito abundante extingue o receio dos compradores”, detalha.
Nesse contexto, empresas do interior que conseguiram se manter sólidas
durante o período de crise
econômica, em razão de
sua credibilidade, se prepararam para aproveitar
o reequilíbrio econômico
e apostam no novo boom
do mercado imobiliário. É
o caso da incorporadora
Emisa, de Anápolis, que depois de 42 anos de solidez
no mercado da construção
civil, chega à capital.
Os proprietários da Incorporadora, João Emídio
e Amador dos Santos, afirmam que a consistência e
expertise, aliadas à confiança que a empresa conquistou em quatro décadas, foram fundamentais para que
ela se mantivesse forte no
período de crise econômica
e ganhasse mais fôlego para
investir na fase de reaquecimento do mercado. “Os
números do mercado apontam que este é o momento certo para ampliarmos
investimentos e estamos
prontos para crescer na Capital”, afirma João Emídio.
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da Previdência chega
à CCJ da Câmara
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Maduro e Guaidó se
manifestam em rede social
após conflito na fronteira
A reforma da Previdência
chegou nesta sexta-feira à
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ)
da Câmara, primeira etapa
da tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O texto foi
enviado ontem à comissão
pelo presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta ao
Congresso Nacional na última quarta-feira (20). Maia
disse esta semana que vai
determinar a instalação da
comissão na próxima terça-feira (26). O objetivo é iniciar a contagem de prazo
para a análise do texto na
CCJ.
Os partidos ainda precisam indicar os 66 membros
da comissão, que também
terá que eleger o presidente
e os três vice-presidentes. O
PSL, partido de Bolsonaro,
vai indicar o presidente da
CCJ por ter a maior bancada
do maior bloco parlamen-

tar da Câmara, formado por
PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB,
PSDB, DEM, PTB, PSC e PMN.
O líder do PSL na Câmara,
Delegado Waldir (GO), disse
que o diálogo na bancada
para a escolha do presidente
da CCJ está bem “pacificado”. “Nós teremos um nome
que vamos indicar para a
CCJ”, afirmou. Caberá ao
presidente do colegiado designar o relator que vai elaborar o parecer pela admissibilidade da PEC da reforma
da Previdência.
Na avaliação do líder do
PSL, o início dos trabalhos
da comissão deve ocorrer
após o Carnaval, na primeira
semana de março. De acordo com Delegado Waldir, a
tramitação da PEC só deve
caminhar de fato após o governo federal enviar o projeto de lei que altera o regime
previdenciário dos militares.

Tramitação

A matéria será analisada
pela CCJ, que, no prazo de

cinco sessões do plenário,
deve se pronunciar sobre
sua admissibilidade e votar
parecer elaborado pelo relator. A CCJ vai analisar se a
proposta está de acordo com
a Constituição Federal.
Se o texto for aprovado na
CCJ, o presidente da Câmara
designará uma comissão especial para análise do mérito
da proposição. Esse colegiado terá o prazo de 40 sessões
do plenário, a partir de sua
constituição, para aprovar
um parecer. Apenas na comissão especial poderão ser
apresentadas emendas, com
o mínimo de 171 assinaturas
de deputados cada uma, no
prazo de dez sessões.
Após a publicação do parecer da comissão especial
e intervalo de duas sessões,
a proposta será votada em
plenário, em dois turnos de
discussão e votação. Entre
os dois turnos há um intervalo de cinco sessões do plenário. Para ser aprovada, a PEC
precisa ter, em dois turnos,

308 votos dos deputados,
em votação nominal.

Senado

Aprovada, a proposta
segue para o Senado, onde
será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça
e pelo plenário da Casa. No
Senado, a PEC também precisa ser aprovada em dois
turnos. Para a aprovação,
são necessários 49 votos dos
senadores em cada turno.
Se o Senado aprovar a
proposta recebida da Câmara com o mesmo conteúdo, o
texto será promulgado pelo
Congresso Nacional e torna-se uma emenda à Constituição. No caso de a Casa aprovar texto diferente do da
Câmara, a PEC volta para ser
analisada pelos deputados.
Para uma emenda ser
promulgada, o mesmo texto
precisa ser aprovado pelas
duas Casas. As novas regras
passam a valer após a promulgação pelo presidente do
Congresso.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi
ao Twitter ontem, para
publicar um vídeo em
que reforça apoio à Força
Armada Nacional Bolivariana, escrevendo que o
objetivo dos militares é
garantir a paz e a defesa
integral do país. O tuíte
foi publicado na rede social horas depois de soldados venezuelanos matarem 2 pessoas e ferirem
outras 12 que tentaram
impedir o fechamento da
fronteira entre a Venezuela e o Brasil na manhã
desta sexta.
“A nossa FANB está
mobilizada em todo o
território nacional para
garantir a paz e a defesa
integral do país”, escre-

veu. “Máxima moral, máxima coesão e máxima ação.
Venceremos!”. O líder opositor Juan Guaidó também
usou o Twitter para se manifestar sobre o incidente com
os indígenas. “
Na comunidade de Kumarakapay, dois soldados atiraram contra Pemones que
estavam nos postos de checagem”, escreveu. “Nossa
solidariedade para eles. Isso
não ficará sem punição”. Em
um tuíte separado, Guaidó
acrescentou uma mensagem
aos soldados. “Aos soldados:
entre hoje e amanhã vocês
definirão como serão lembrados. Nós sabemos que
vocês estão com o povo,
vocês deixaram isso claro.
Amanhã, vocês poderão demonstrar isso.”
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Entenda a polêmica em torno
da separação dos atores José
Loreto e Débora Nascimento
A separação de casais
famosos costuma comover
os fãs não importam as circunstâncias do rompimento, e com José Loreto, 34,
e Débora Nascimento, 33,
não foi diferente. Os atores
anunciaram no último dia
16 que não estão mais juntos, provocando, não apenas comoção, mas também
muita especulação.
O divórcio logo levantou
suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado
quando algumas famosas
pararam de seguir Marina
Ruy Barbosa, 23, nas redes
sociais. Sites e programas
de fofoca, entenderam a
ação de Bruna Marquezine,
Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank
como uma defesa a Débora
Nascimento.
O fato de Loreto e Marina contracenarem atualmente em “O Sétimo
Guardião” (Globo) ajudou
a dar força à especulação,
mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento
com o colega. “Amo meu
marido, sou muito feliz no
casamento e nunca teria,
nem nunca tive nada além
de uma parceria profissional e amizade no trabalho”,
disse.
Mas Marina não foi a
única vítima das especulações. A atriz Carolina Dieckmann, 40, também chegou
a ser apontada como affair
de Loreto após um abraço
entre os dois ser registrado em um vídeo postado
por Marcelo Serrado, 42,
nas redes sociais. Alguns
internautas congelaram um
frame que daria a entender
que os dois se beijaram.

Dieckmann também explicou a situação em suas
redes sociais e afirmou ter
sido apenas um ângulo
ruim. “É só o ângulo mesmo. No mais, torço para
que tudo fique bem porque pessoas estão sofrendo com tudo isso. Estou jogando muito amor para os
dois”, escreveu a atriz em
resposta a um internauta.
Em meio aos “ataques”
às supostas amantes do
ator, Loreto postou uma
mensagem de desculpas
a Débora Nascimento, em
que afirmou que, “apesar das evidências, nada
aconteceu”. Ele não citou
nomes, mas disse se arrepender: “Não fui legal
com você, cruzei fronteiras
emocionais que hoje me
arrependo profundamente.”
A declaração do ator,
no entanto, não teria sido
uma iniciativa própria, segundo o jornalista Leo Dias,
do programa Fofocalizando (SBT). Ele afirmou que
a ordem teria partido da
Globo, para preservar “a
principal estrela e protagonista, Marina Ruy Barbosa”.
Procurada, a emissora não
confirmou a afirmação do
jornalista.
Enquanto as especulações continuam, a Globo
confirmou que todos os
atores envolvidos continuam a gravar normalmente.
O próprio autor de “O Sétimo Guardião”, Aguinaldo
Silva, afirmou nesta quinta
(21) que a trama não terá
mudanças e que Gabriel
(Bruno Gagliasso) e Junior
(Loreto) continuarão a lutar
pelo amor da Luz (Marina).
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Fogaça posta foto com
arma e provoca discussão
com seguidores
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O chef Henrique Fogaça
publicou uma foto no Instagram na manhã de ontem, e
provocou uma polêmica nos
comentários. Na imagem,
o jurado do MasterChef segura uma arma ao lado da
esposa, Carine Ludvic. “Tiro
esportivo. Dia de concentra-

ção, adrenalina e equilíbrio”,
escreveu na legenda.
A publicação despertou
uma enxurrada de comentários contrários à prática
de tiro esportivo. “Imagem
desnecessária, deixando de
seguir”, “Credo, que horror”
e “Péssimo exemplo” são al-

guns exemplos de opiniões
expressas por seguidores. O
chef de cozinha respondeu
vários comentários com a
palavra “hipócrita”.
Por outro lado, alguns
seguidores aprovaram a atitude de Fogaça, publicando
comentários como “Espor-

te extremamente bom para
liberar o estresse” e “Arma
não mata ninguém, quem
mata é o cara que puxa o
gatilho, gatilho esse que na
maior parte das vezes tem
a forma de uma caneta. Já
te admirava, admiro ainda
mais agora”.

Goiás, Tocantins e DF, 23 de Fevereiro de 2019

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
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
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 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
-------------------------------
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RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp: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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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 996167408
------------------------------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:996107062
----------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------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 8108-1508
whatsaap CONSULTORA
DE VENDAS : EVANILDE
FERNANDES
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------

GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

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
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------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
-------------------------------
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Aparecidense x Ponte é anulado
por interferência externa
E

m uma decisão inédita
no futebol nacional,
o Superior Tribunal
de Justiça Desportiva (STJD)
anulou a partida entre Aparecidense e Ponte Preta,
pela primeira fase da Copa
do Brasil, por interferência
externa. Após uma votação
apertada, com o empate por
4 a 4 entre os oito auditores,
o voto de Minerva coube ao
presidente do tribunal, Paulo
César Salomão. Segundo ele,
ficou claro que o auxiliar, Samuel Oliveira Costa, mentiu
em seu depoimento à sessão
realizada ontem na sede da
OAB do Ceará, em Fortaleza,
numa audiência itinerante.
Caberá agora ao departamento de competições da
CBF determinar uma nova
data para a realização de outro jogo. A partida anulada
havia terminado 1 a 0 para
o time goiano em Aparecida
de Goiânia, no dia 12. Em

princípio, a Aparecidense jogaria na segunda fase contra
o Bragantino-PA, no Pará, dia
27. Agora tudo volta à estaca zero. O curioso é que o
próprio relator do processo,
o paulista Ronaldo Botelho
Piacente, abriu a votação
dando perda de causa à Pon-

te Preta. E a votação ficou 4
a 0 a favor da Aparecidense,
dando a impressão de que
seria uma vitória fácil. Mas
depois houve o empate na
votação dos auditores.
Antes foram ouvidos os
principais envolvidos na confusão, pertencentes ao qua-

dro de árbitros da Federação Cearense: o árbitro Léo
Simão Holanda e o auxiliar
Samuel Oliveira Costa. Prevaleceu a argumentação dos
advogados da Ponte Preta. A
interferência aconteceu aos
44 minutos do segundo tempo, quando o time paulista

perdia por 1 a 0 e chegou ao
empate com Hugo Cabral. O
resultado lhe daria a vaga na
segunda fase. Tanto o árbitro, quanto o auxiliar, validaram o gol, mas a Aparecidense não deu continuidade no
jogo e ficou reclamando de
impedimento do atacante.
Depois de sete minutos, o
delegado da partida, Adalberto Grecco, aparece na imagem
conversando com o auxiliar
Samuel Oliveira Costa, que
correu até o árbitro Léo Simão
Holanda e marcou o impedimento do atacante da Ponte.
A anulação do gol gerou críticas dos jogadores da Ponte,
que alegam ter visto a possível
interferência externa. “Conseguimos provar com imagens e
fotos que realmente houve a
interferência de fora de campo. E saímos daqui felizes
por abrir um precedente
importante para a justiça
desportiva”, comentou o ad-

vogado João Felipe Artioli.
Em 2005, o STJD chegou
a remarcar jogos, mas em
circunstâncias
diferentes.
Na ocasião, ficou provado
um esquema de manipulação de resultados. No total,
11 partidas do Campeonato
Brasileiro foram novamente
disputadas, inclusive duas
envolvendo o Corinthians,
que se sagrou campeão daquela competição. A comissão julgadora é formada por
oito membros. A decisão
precisa ser de maioria simples, ou seja, cinco votos. Em
caso de empate na votação,
o voto decisivo fica com o
presidente do STJD, no caso
Paulo César Salomão. Além
dele, fazem parte do tribunal
o relator Ronaldo Botelho
Piacente e os seguintes auditores: João Bosco, José Perdiz, Antônio Vanderler, Arlete Mesquita, Flávio Boson e
Sormane Oliveira de Freitas.

