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Presa quadrilha especializada em
explosão de caixas eletrônicos
A Rotam destarticulou mais uma associação criminosa especializada em explosões de caixas eletrônicos. Segundo as investigações, a quadrilha se preparava para atacar uma agência bancária em Goianira. É a sexta quadrilha derrubada em 2019. p2
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Trump embarca rumo ao Vietnã
para encontro com Kim Jong-un
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou rumo
ao Vietnã para a segundo reunião com Kim Jong-un. p4
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PM desarticula quadrilha especializada
em explosão de caixas eletrônicos

Reprodução

P

or meio das Rondas
Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam),
a Polícia Militar de Goiás
destarticulou, no último final
de semana, mais uma associação criminosa especializada em explosões de caixas
eletrônicos. Segundo as investigações, a quadrilha se
preparava para atacar uma
agência bancária em Goianira. É a sexta quadrilha com
atuação neste tipo de crime
derrubada em 2019.
Quatro suspeitos foram
localizados após troca de informações com o Grupo An-

tirroubo a Bancos (GAB) da
Polícia Civil. Segundo a Segurança Pública, eles reagiram
à abordagem, dispararam
contra os policiais, mas acabaram mortos. “O compartilhamento de informações
tem sido fundamental para
desarticular quadrilhas no
Estado”, destacou o comandante da Rotam, tenente-coronel, Benito Franco.
Em seguida, a PM localizou três adolescentes que
teriam envolvimento com
o grupo. Eles confessaram
que ajudaram e que outros
membros da quadrilha esta-

Mulher morre após ser atingida
por raio em Niquelândia
Um mulher de 44 anos
morreu na noite da última
sexta-feria após ser atingida
por uma descarga elétrica
dentro de casa, no distrito de
Muquém, em Niquelândia, a
312 quilômetros de Goiânia.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, Gracemildes Oliveira da Silva estava próxima
ao fogão da residência quando foi atingida pelo raio.
Ainda segundo a corporação, a mulher foi socorrida

por familiares que se encontraram com a viatura de resgate em plena GO-237, por
volta das 19 horas. A vítima
foi submetida a procedimentos de reanimação no percurso até o Hospital Municipal da cidade. Gracemildes
não resistiu aos ferimentos
e morreu logo depois.
A vítima era natural de Cavalcante (GO). O corpo ficou
ao cuidado do Instituo Médico Legal (IML) de Uruaçu.
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riam em uma casa no Jardim
Dom Bosco, em Aparecida
de Goiânia. No local, dois
suspeitos também efetuaram disparos contra os policiais, mas acabaram morrendo. “O planejamento dos
ataques era feito nessa residência”, explicou o comandante da Rotam.
Com a quadrilha, a polícia também encontrou seis
armas de fogo, emulsões,
explosivos e dois veículos
roubados, utilizados nos ataques. Também foram aprendidos cerca de 10 quilos de
cocaína, porções de maconha

e uma balança de precisão.
As investigações apontaram que a associação era chefiada por Francisco Marcos da
Silva, detido desde janeiro por
posse ilegal de arma de fogo.
“Os suspeitos eram ligados
a um grupo maior. Eles não
eram investigados por roubos
a bancos até então, mas esses
grupos estão migrando do
tráfico de drogas”, ressaltou
o delegado Samuel Moura.
Francisco vai responder por
associação criminosa e tentativa de roubo qualificado. Os
menores foram apreendidos,
liberados após depoimento e

serão investigados pelo ato
infracional análogo ao crime
de porte de arma de fogo.
Segundo o secretário
Rodney Miranda, as forças
policiais vão continuar trabalhando de forma incisiva para
evitar que novos crimes sejam
cometidos. Também afirmou
que haverá um trabalho para
evitar que essas ações sejam
comandadas de dentro de
unidades prisionais. “Estamos
trabalhando para isolar essas
lideranças e, ao mesmo tempo, prender os criminosos
que ainda estão nas ruas”, assegurou o titular da SSP.

Idoso é preso suspeito de estuprar criança
de 10 anos em Aparecida de Goiânia
Um idoso de 62 anos
foi preso na tarde de
domingo, suspeito de
estuprar uma criança de
10 anos, em Aparecida
de Goiânia. De acordo
com a Polícia Civil (PC),
o suspeito é avô de criação da vítima. A menor
confirmou os abusos.
O delegado responsável pelo flagrante do
caso, Vicente Stabile,

disse que uma pessoa deparou com os abusos e fez uma
filmagem e posteriormente
acionou a PM que fez a prisão. O idoso foi detido no
Residencial Santa Luzia.
Durante a realização do
flagrante, a menor relatou
para o delegado que não era a
primeira vez que era abusada
e que o idoso pedia para não
contar para ninguém. De acordo com a PC, a mãe da criança

também foi ouvida e disse
que não sabia dos abusos.
O suspeito ficou em silêncio durante o depoimento.
A vítima foi encaminhada para o Instituto
Médico Legal (IML) onde
será realizado exames.
O caso será encaminhado para a Delegacia de
Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) de
Aparecida de Goiânia.
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Núcleo de
Fisioterapia
de Senador
Canedo recebe
investimentos
de R$110 mil
O Núcleo de Fisioterapia Esportiva, da Prefeitura de Senador Canedo,
localizado na Região Central, recebeu investimentos de R$110 mil. Foram
comprados novos equipamentos que possibilitarão ampliar o número de
atendimentos e também
vão garantir melhoria
nos resultados dos tratamentos fisioterápicos.
O espaço atende, em
média, 50 pacientes por
dia. São atletas vinculados à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer ou
pessoas da comunidade
em geral que procuram o
espaço em busca de reabilitação de traumas ou
mesmo para melhorar o
condicionamento físico.
O atendimento fisioterápico é prioritário para
atletas. Porém, vagas
também são disponibilizadas para a comunidade. Para realizar o cadastro, é necessário visitar a
Secretaria Municipal de
Esportes com o pedido
médico e solicitar a vaga.
Após o cadastro, os
pacientes são encaminhados para avaliação
com o fisioterapeuta, a
fim de indicar o melhor
tratamento. Depois da
triagem, os cadastrados
recebem o atendimento
gratuitamente. Entre os
novos equipamentos,
estão bicicletas ergométricas, macas, bolas
suíças, colchonetes, pesos, tornozeleiras, tens,
barras e extensores.
São aparelhos que
trarão mais efetividade
no tratamento clínico e
também possibilita aumento de vagas para o
tratamento fisioterápico.
Atualmente, a equipe
que tem como orientador
o fisioterapeuta Robson
Porto, conta com quatro
profissionais. Robson ficou conhecido mundialmente ao ser contratado
pelo clube catalão Barcelona, tendo sido responsável pelo preparo físico
do jogador goiano Arthur.
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Ação da SMT de Senador Canedo alerta
para importância do cinto de segurança
O

uso do cinto e de outros equipamentos de
segurança no trânsito
é tema de uma campanha de
conscientização realizada em
Senador Canedo pela Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Mobilidade Urbana,
por meio da Superintendência
Municipal de Trânsito. A ação
foi iniciada em razão do elevado número de casos de imprudência envolvendo o não
uso do cinto de segurança.
O secretário municipal de
Segurança Pública, José Wilson Dias Paranaguá, explica
que investir na conscientização da população traz bons
resultados e que os projetos
nesse sentido serão intensificados. “É importante colaborarmos para a educação.
Campanhas de conscientização como essa contribuem
para que tenhamos cidadãos
melhores no futuro”, afirma.

Conscientização

Bebê Conforto: O bebê
conforto deve ser utilizado
desde a maternidade até um
ano de idade, pois o acessório
fixa o pescoço do bebê, mantendo o equilíbrio da criança.
Deve ser instalado no sentido
inverso da posição normal do

Sete pessoas
são presas
em flagrante
saqueando
carga em Bom
Jesus de Goiás
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) prendeu,
na tarde de ontem, cinco
homens e duas mulheres.
Eles foram flagrados pelos agentes na BR 452, no
município de Bom Jesus de
Goiás, a 218 km da capital,
furtando a carga de um caminhão acidentado.
De acordo com informações da PRF, os suspeitos são
moradores da região e viajantes que passavam. Eles se
depararam com a carga espalhada pela pista e pararam
os carros para furtar a carga.
A presença do motorista
do caminhão não intimidou
as pessoas. Eles já tinham
boa parte dos produtos dentro dos veículos quando a
equipe da PRF chegou. A carga era composta por lubrificantes e peças automotivas.

banco do veículo, o que evita
trancos em caso de acidentes.
Cadeirinha: Crianças de 1
a 4 anos devem obrigatoriamente usar a cadeirinha. O

acessório deve ser instalado
no banco de trás, voltada
para a frente e na posição
vertical. As tiras da cadeira
devem ser ajustadas para

que fiquem confortáveis ao
corpo da criança, com uma
folga de no máximo, 1 dedo.
Assento de elevação:
Obrigatório o uso para crian-

Transporte público por aplicativo aplica
tarifas especiais para viagens em grupo
Reprodução

A empresa HP Transportes, responsável pelo
transporte coletivo CityBus 2.0, implantou na
última sexta-feira uma
nova forma de cobrança
das tarifas voltadas a viagens em grupo. A medida
foi feita devido porque,
na maioria dos casos, as
viagens grupais são realizadas por uma única solicitação pelo aplicativo.
Com a nova forma de
cobrança, a economia
pode chegar a 170%, de
acordo com a simulação
realizada pela empresa.
Além disso, a medida
pode tirar veículos das
ruas, descongestionando
o trânsito, e assim, favorecer a mobilidade urbana.

Simulações

As simulações de valores e economia comparando o uso do transporte
individual de passageiros
(como Uber e 99Pop) foram
feitas para grupos de seis
pessoas. Para essa quantidade de passageiros, seria
necessário dois veículos.

Como exemplo, a empresa
citou que um percurso de 8
quilômetros, distância do parque Vaca Brava, no Setor Bueno, até a Rodoviária de Goiânia, no Setor Central, teria o
custo estimado de R$ 41,80
pela viagem. Com o transporte coletivo via aplicativo, essas
mesmas pessoas pagariam R$
15,50 pelo mesmo trajeto.
Outro exemplo oferecido pela empresa é para
uma distância de cinco quilômetros, do Bosque dos
Buritis, no Setor Oeste, ao
Estádio Serra Dourada, no
Jardim Goiás. A viagem sai-

ria a R$ 11,00. Enquanto
com um transporte individual sairia a 27,80.
Ou seja: 153% mais caro
pelo mesmo percurso.
O CityBus 2.0, que está
em fase de teste desde 11
de fevereiro, percorre 11
bairros da capital, sendo
eles: Setores Central, Sul,
Oeste, Marista, Bueno,
Bela Vista, Serrinha, Nova
Suíça, Jardim Goiás, Universitário e Aeroporto.
De acordo com a empresa, ainda há não previsão
para expandir o atendimento para outros locais.

ças de 4 a 7 anos e meio.
Deve ser utilizado preso ao
banco traseiro, de forma
que a criança consiga ter
acesso ao cinto de segurança.

Cinto de segurança de
três pontos: Obrigatório para
pessoas a partir de 7 anos e
meio. Deve ser usado nos
bancos dianteiro e traseiro.

Crer promove encontro de acolhimento
e orientação a pais de filhos autistas
O Centro Estadual de
Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santillo (Crer)
realiza há quatro anos o
Grupo de Pais de Autistas,
onde os participantes recebem orientações e informações sobre a síndrome.
O encontro, conduzido por
uma fisioterapeuta e uma
fonoaudióloga, tem duração de uma hora e reúne
pais de pacientes autistas
em tratamento no hospital.
“O Grupo foi criado visando o empoderamento
dos pais, já que são eles
que passam a maior parte
do tempo com os pacientes, exercendo assim o
papel fundamental e importantíssimo de co-terapeutas. Durante os encontros, explicamos o que é o
TEA, os porquês dos comportamentos identificados
nos pacientes e, principalmente, desmistificamos o
autismo”, explica a fisioterapeuta e analista do comportamento do Crer, Milena
Borges de Moura e Almeida.
São os encontros com
outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios

que tem ajudado Emilene
Naves Guimarães a superar
as dificuldades do dia a dia.
Emilene é mãe do Breno
Naves, de 7 anos, e da Helena Naves, de 4 anos,os dois
diagnosticados com TEA.
“Se deparar com a realidade de ter dois filhos autistas foi desesperador pra
mim. Participar do Grupo de
Pais é o que tem me acalmado e ajudado a melhorar
meu lado emocional. A troca de experiências que temos aqui e a segurança que
as profissionais nos passam
faz com que a gente saia
daqui com muito mais força. Não consigo me ver hoje
sem frequentar o Grupo”.
Para a fisioterapeuta, o
curso é um divisor de águas
na vida dos pais. “Os pais
saem dos nossos encontros
transformados. A partir do
momento que eles conhecem o autismo tudo muda,
principalmente o desenvolvimento do paciente. Ter
pais informados e conscientes interfere positivamente na estimulação e no
desenvolvimento das nossas crianças autistas”.
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Trump embarca rumo ao Vietnã
para encontro com Kim Jong-un
O

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou
ontem rumo ao Vietnã para
a segundo reunião com o
ditador da Coreia do Norte,
Kim Jong-un. Os dois se encontram nesta semana em
Hanói, capital vietnamita,
em mais uma cúpula para
debater o fim do programa
nuclear norte-coreano e o
relaxamento das sanções
aplicadas ao regime de Kim.
De acordo com a agência
France Presse, o avião presidencial norte-americano - o Air
Force One - decolou da base de
Andrews, perto de Washington,
às 12h34 (14h34 de Brasília).
Os líderes dos Estados
Unidos e da Coreia do Norte
devem discutir, entre quarta
e quinta-feira, novos avanços na relação entre os dois
países. Trump espera que o
ditador norte-coreano dê
mais garantias sobre o programa de desnuclearização
do país asiático. Kim, por
sua vez, quer que os EUA
relaxem sanções impostas à
ditadura comunista.
Trump e Kim se reuniram
em junho do ano passado
-meses depois de a hostilidade
entre os dois líderes chegar ao
ápice, com trocas de ameaças.
No encontro em Singapura,
ambos assinaram um acordo
para avançar nas negociações

Jim Young

Chefes de
estado da
Coreia do Norte
e dos EUA se
encontram
nesta semana
em Hanói. Kim
Jong-un vai de
trem ao Vietnã
de paz, incluindo o comprometimento da Coreia do
Norte em acabar de vez com
as armas nucleares no país.
Enquanto Trump vai de
avião na viagem intercontinental ao Vietnã, Kim pegou
um trem até Hanói para o
encontro com o presidente
norte-americano. Ele partiu
no sábado da capital da Coreia do Norte, Pyongyang.
Normalmente, as viagens
de Kim são mantidas em segredo. Agências de notícias
informaram que o trajeto de
Pyongyang até a fronteira da
China com o Vietnã, de cerca
de 4 mil quilômetros, deve
ser percorrido em aproximadamente 60 horas – ou seja,
quase dois dias de viagem.
Isso equivaleria a uma média
de cerca de 66 quilômetros
por hora, sem interrupções.
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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
------------------------------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
-------------------------------
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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
------------------------------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
-------------------------------
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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
------------------------------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. 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
-------------------------------
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Ariana Grande é a mulher
mais seguida no Instagram
Título antes era
da cantora e atriz
Selena Gomez. Ambas estão atrás do
jogador de futebol
Cristiano Ronaldo

A

lém de quebrar recordes no Spotify e na Billboard, Ariana Grande
também quebrou um recorde nas redes sociais. Agora, a
cantora pop é a mulher com
mais seguidores no Instagram.
O título era da também cantora Selena Gomez e a diferença
entre as duas é pequena.
Ariana tem 146.26 milhões
de seguidores, enquanto Selena tem 146.25 milhões. As
duas, entretanto, ficam atrás
do jogador de futebol Cristiano
Ronaldo. CR7 é a pessoa mais
seguida no Instagram e acumula 155 milhões de ‘follows’.

Diário do Estado

Teaser de ‘O Rei Leão’
foi lançado durante
a cerimônia do Oscar

Reprodução

Reprodução

Na última noite de
domingo, 24 de fevereiro, enquanto o público
amante da sétima arte
assistia à cerimônia do
Oscar 2019, a Disney liberou pôster e um novo
vídeo com cenas do filme
“O Rei Leão”, com estreia
prevista para 18 de julho.
O remake, que já tinha
tido um primeiro trailer divulgado no fim de
novembro , traz em seu
novo teaser a reprodução
de uma das cenas mais

clássicas da animação que
lhe deu origem, quando
o macaco Rafiki ergue
Simba, ainda bebê, no
alto de uma montanha.
O filme, dirigido por Jon
Favreau (que recentemente também comandou a
versão live action de outra
animação de sucesso do
estúdio, “Mogli: o menino
lobo”) traz um elenco de estrelas dublando os animais,
entre eles Donald Glover
(Simba), Beyoncé (Nala)
e Seth Rogen (Pumba).

