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Suspeitos de matar Marielle
e seu motorista são presos
Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu dois suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. p3

Poluição
mata mais do
que cigarro,
revela estudo
internacional p4
(62) 3010-4014

Vacina é a
Pastor é morto
maior inimiga a tiros na
da Meningite p2 porta de casa p3
(62) 98219-1904
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STF determina bloqueio de R$ 1,6
milhão em bens de Aécio Neves
Foi decidido por 3 votos a 2, bloquear R$ 1,6 milhão em bens do deputado
Aécio Neves e de sua irmã, Andrea Neves, atendendo pedido da PGR. p7
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Citybus 2.0 registra aumento
semanal de 20% nas viagens

Reprodução

T

ransporte coletivo solicitado por aplicativo
de celular, o Citybus
2.0 tem conquistado o público goianiense. Em 30 dias
de operação, o Citybus 2.0
registrou aumento semanal
de 20% no número de viagens realizadas. O índice de
satisfação é de 4,9 numa escala de 1 a 5 estrelas.
Dentre os itens mais bem
avaliados estão o atendi-

mento pelo motorista, que
permanece em primeiro lugar, seguido de conforto e
limpeza do miniônibus, embarque rápido e bom trajeto. Ao completar 30 dias de
operação, o Citybus 2.0 chega ao número de 22 mil cadastros nas plataformas iOS
e Android. “Mas ainda há espaço para crescermos muito
mais. E é o que esperamos”,
afirma o Diretor de Trans-

Homem é preso em Goiânia
com submetralhadora e pistolas
A Polícia Militar prendeu
na madrugada de ontem,
em Goiânia, um homem
suspeito de fazer parte de
uma facção criminosa. Três
armas de fogo de uso restrito foram apreendidas
na operação realizada pela
Rondas Ostensivas Táticas
Metropolitanas (Rotam).
Segundo a PM, o homem
foi abordado durante patrulhamento na BR-153, na altura da
Vila Redenção. “Quando fizemos a abordagem, ele portava

um carregador com munições.
Em seguida, nos levou em endereços, onde encontramos as
armas”, disse o tenente George Augusto da Silva, da Rotam.
Foram apreendidas uma
submetralhadora de fabricação israelense, uma pistola
calibre 40 com carregador
alongado e uma pistola de
fabricação turca com dois
carregadores. “A suspeita é
que ele faça parte de uma
grande associação criminosa”, completou o tenente.

Diário do Estado
Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

portes da HP, Hugo Santana.
O tempo médio da solicitação pelo aplicativo até
o momento de embarque é
de cerca de 7 minutos. Problemas de atraso de 20 minutos, como ocorreram no
primeiro dia de circulação do
miniônibus, foram solucionados de imediato. A empresa explica que ainda existem
casos de atraso de mais de
dez minutos, mas pondera

que houve refinamento do
algoritmo para que o problema seja resolvido.

Tarifa em grupo

Com o lançamento da
tarifa em grupo no dia 22
de fevereiro, criada para
atender a uma demanda
dos próprios usuários, houve um aumento de 4 vezes
no número de viagens em
grupo. “As viagens coletivas

aumentaram. Elas ocorrem
mais no horário do almoço,
na sexta-feira ao final do dia,
quando muitas pessoas vão
para um happy hour e no
momento dos deslocamentos de estudantes para as
universidades. No Carnaval
consideramos um sucesso,
pois vários grupos de foliões
usaram o serviço para se divertirem com segurança”,
destaca Hugo Santana.

Padrasto é condenado a 32 anos de prisão
por matar a própria enteada em Goiânia
O servente de pedreiro Alex Lima Soares, de
36 anos, foi condenado
a 32 anos de prisão por
matar a enteada de 1 ano
e 9 meses em Goiânia. O
crime foi registrado em
2016. Alex, que está preso desde o ano da morte
da pequena Nicole de
Jesus, foi a júri popular
nesta terça-feira.
Segundo a denúncia
do Ministério Público, o

crime foi registrado na casa
onde Alex Lima vivia com
Rosângela de Jesus, mãe da
criança, na Vila Redenção.
De acordo com a ação penal,
Alex matou a enteada depois
de bater na cabeça da criança, aplicar golpes violentos
em seu abdômen e arremessá-la sobre a cama.
Segundo a denúncia, durante oito meses antes da
morte de Nicole, a criança
já vinha sendo vítima de

agressões pelo padrasto. Ele
se aproveitava da ausência
de Rosângela, que saía para
trabalhar deixando a menina
sob os seus cuidados, momento em que ele constantemente agredia a menor,
“infringindo intenso sofrimento físico e mental por
meio de socos, cotoveladas
e tapas, chegando a quebrar
a perna e a queimar a criança, como forma de aplicar à
infante castigo pessoal”.
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Vacinação
é melhor forma
de evitar
meningite
Febre alta e repentina,
dor de cabeça, rigidez do
pescoço, vômitos e, em alguns casos, sensibilidade
à luz e confusão mental
são sintomas de meningite, doença provocada pela
infecção das meninges,
membranas que envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal
e outras partes do sistema nervoso central. A
vacina é a melhor forma
para evitar uma possível
contaminação pelo vírus,
bactéria ou fungos que
causam a doença.
O Ministério da Saúde
define que no esquema
vacinal seja ofertada a vacina Meningocócica conjugada grupo C, que protege contra o sorotipo C.
Indiretamente há outras
vacinas que protegem
contra a meningite como:
a BCG, Hib (Haemophilus
Influenzae),
pneumocócica 10 valente, entre
outras. Também há vacinas disponíveis na rede
particular, que protegem
contra outros sorotipos,
prevenindo a meningite
tipo B e ACWY.

Cobertura

No ano passado,
81.205 crianças menores
de um ano foram vacinadas para Meningo C
em Goiás, gerando uma
cobertura vacinal de
85,12%, conforme afirma
a coordenadora de Ações
em Imunizações da Secretaria da Saúde de Goiás, Joice Dorneles.
Outros 73.506 adolescentes, entre 11 e 14
anos, também foram imunizados. “A cobertura vacinal é fundamental para
crianças e adolescentes.
Protegendo não só para
essa doença, mas para
muitas outras que já estão
erradicadas”, garante.

Casos

De 2007 a 2016, foram notificados 207.494
casos de meningite no
Brasil. Desses, 15% foram
causados por bactérias, o
tipo mais grave da doença, que deve ser tratada
imediatamente, com alto
índice de morte.
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Dois suspeitos de matar Marielle
Franco e motorista são presos
U

ma operação conjunta do Ministério
Público, por meio
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), e da
Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu na madrugada
de ontem, dois suspeitos de
matar a vereadora Marielle
Franco e o motorista Anderson Gomes no dia 14 de
março de 2018.
Ronie Lessa, policial militar reformado, e Elcio Vieira
de Queiroz, expulso da Polícia Militar, foram denunciados por homicídio qualificado e por tentativa de
homicídio de Fernanda Chaves - que também estava no
veículo atacado.
Segundo o Ministério
Público, as prisões ocorreram por volta das 4h durante a Operação Lume,
realizada na residência dos
suspeitos. Os dois foram
denunciados depois de
análises de diversas provas.
Lessa teria sido o autor dos
disparos de arma de fogo e
Elcio, o condutor do veículo
Cobalt utilizado na execução.
O MP informou que o

Pastor é morto
a tiros na porta
de casa, em
Anápolis
O pastor Josué Oliveira Duarte, de 45 anos, foi
morto a tiros na porta de
casa, na tarde desta segunda-feira, no Setor Boa Vista,
em Anápolis. O Grupo de
Investigação de Homicídios
(GIH) investiga o caso.
De acordo com a corporação, o crime aconteceu por
volta de 18h38. O pastor,
que morava com os pais, foi
chamado no portão da residência e, quando saiu, foi alvejado por diversos disparos
de pistola nove milímetros.
Segundo a PC, foram efetuados 36 disparos e 26 acertaram Josué. Durante o tiroteio, um dos disparos entrou
na casa e atingiu o pai da vítima de raspão no braço.
O idoso foi atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e
não precisou ser encaminhado
para o hospital. Testemunhas
não souberam relatar as
características do suspeito,
que fugiu após o crime.

Reprodução

crime foi planejado de forma meticulosa durante os
três meses que antecederam os assassinatos. Além

dos mandados de prisão,
a Operação Lume cumpre
mandados de busca e apreensão em endereços dos

dois acusados para apreender documentos, celulares,
computadores, armas, munições e outros objetos.

Justiça concede habeas corpus em um
dos casos de João de Deus e de seu filho
Cesar Itiberê

A justiça concedeu, na
tarde de ontem, habeas
corpus para João de Deus
e para seu filho, Sandro Teixeira. Com a decisão, apenas o filho será solto, pois
existem outros mandatos
de prisão contra o médium.
O pedido estava relacionado à acusação contra os dois de tentativa de
coação de testemunhas
de um suposto assédio
sexual. Os desembargadores do Tribunal de

Justiça começaram a julgar o
recurso na quinta-feira (7) e
o concluíram nesta terça.
Sandro, que deverá ter
alvará de soltura emitido em
breve, foi preso no dia 2 de
fevereiro. Apesar de liberado, foi emitida uma medida
cautelar que o impede de se
aproximar de testemunhas
do caso. O advogado dele,
Guilherme do Amaral Pereira, acredita que a medida
cautelar não era necessária.
“A medida cautelar, ao

meu ver, é desnecessária.
A própria testemunha,
que fala que foi supostamente coagida por ele,
afirmou em depoimento
que Sandro nunca a procurou. Ele nunca deu motivo para esse tipo de situação”, disse o advogado.
Já João de Deus continua
preso no Núcleo de Custódia
de Aparecida de Goiânia.
Sobre ele ainda estão os processos por abuso sexual e
posse ilegal de arma de fogo.

Na denúncia apresentada à Justiça, o Gaeco/MP-RJ
também pediu a suspensão
da remuneração e do porte

de arma de fogo de Lessa,
a indenização por danos
morais aos parentes das vítimas e a fixação de pensão
em favor do filho menor de
Anderson até completar 24
anos de idade.
Segundo o MP, o nome
da operação é uma referência a uma praça no centro
do Rio, conhecida como Buraco do Lume, onde Marielle desenvolvia um projeto
chamado Lume Feminista.
No local, ela também costumava se reunir com outros defensores dos direitos
humanos e integrantes do
seu partido, o PSOL.
“Além de significar qualquer tipo de luz ou claridade, a palavra lume compõe
a expressão ‘trazer a lume’,
que significa trazer ao conhecimento público, vir à
luz”, informa o comunicado
do MP. “É inconteste que
Marielle Francisco da Silva
foi sumariamente executada
em razão da atuação política na defesa das causas que
defendia”, diz a denúncia,
acrescentando que a ação
foi um golpe ao Estado Democrático de Direito.

Senador Canedo alinha
parceria com Defesa Civil
de Aparecida de Goiânia
Parcerias entre os municípios de Senador Canedo e Aparecida de Goiânia
estiveram em ontem durante reunião do prefeito
Gustavo Mendanha com
o secretário municipal de
Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Senador
Canedo, José Wilson Dias
Paranaguá. Na ocasião,
representantes de Senador Canedo manifestaram
interesse em alinhar parceria com a Defesa Civil de
Aparecida, considerada
referência em ações preventivas e monitoramento de áreas que apresentam situações de risco.
“Nossa Defesa Civil está preparada para
orientar equipes de outros municípios naquilo
que for necessário. Aparecida é hoje referência
em procedimentos e
ações de proteção e prevenção a desastres, tendo em vista a competên-

cia e profissionalismo de
nossos agentes, que trabalham diariamente em
serviços operacionais de
monitoramento, vistorias
e educação preventiva”,
destacou o prefeito Gustavo Mendanha.
Na reunião, o secretário
José Wilson Dias Paranaguá, de Senador Canedo,
também abordou a relevância da parceria entre
as duas cidades da região
metropolitana. “Nós implantamos a lei de criação
da Defesa Civil e estamos
em Aparecida trocando informações e experiências
para que possamos criar,
em nosso município, uma
Defesa Civil de qualidade.
É fundamental essa troca
de conhecimento para
que possamos ter uma
equipe preparada para
trabalhar em ações de
prevenção e atuar também situações de emergência”, concluiu o secretário.
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Poluição mata mais do que cigarro,
revela estudo internacional
A poluição do ar mata
mais pessoas do que o tabagismo, de acordo com uma
pesquisa publicada nesta
terça-feira, dia 12, no “European Heart Journal”. Pesquisadores da Alemanha e do
Chipre estimaram que, em
2015 — último ano com dados globais disponíveis —, a
poluição causou 8,8 milhões
de mortes. Isso é quase o
dobro do que cientistas estimavam até então (4,5 milhões). Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que o cigarro
mate cerca de 7 milhões de
pessoas por ano no mundo.
Com esses dados em
mãos, os cientistas pedem
urgência nas ações globais
para diminuir drasticamente a queima de combustíveis fósseis, grandes
poluidores do ar.
— Quando usamos energia limpa e renovável, não
estamos apenas cumprindo
o Acordo de Paris para mitigar os efeitos das mudanças
climáticas. Também estamos reduzindo as taxas de
mortalidade relacionadas à
poluição do ar em até 55%
— diz o coautor da pesquisa, Jos Lelieveld, do Instituto
Max-Plank de Química em
Mainz, na Alemanha.
Em todo o mundo, segundo os cálucos de Lelieveld e de seus colegas, a
poluição causou 120 mortes extras em cada 100 mil
pessoas por ano. Em algumas partes da Europa, a
taxa é ainda maior, de até
200 em cada 100 mil.
— Para colocar isso em
perspectiva, isso significa
que a poluição do ar causa mais mortes extras por
ano do que o consumo de
tabaco — disse Thomas
Munzel, do Departamento
de Cardiologia do Centro
Médico Universitário de
Mainz. — Fumar é evitável,
mas a poluição do ar não é.

Os pesquisadores descobriram que na Europa —
o foco principal da pesquisa
da Sociedade Europeia de
Cardiologia — a poluição
do ar causou 790 mil mortes, entre 40% e 80% delas
por doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Tudo em
decorrência de poluição.
— Como a maior parte
do material particulado e
outros poluentes atmosféricos na Europa vêm da
queima de combustíveis
fósseis, precisamos mudar
para outras fontes de geração de energia com urgência — disse Munzel.
O estudo enfocou o
ozônio e as menores partículas poluidoras, conhecidas como PM2.5, que são
especialmente prejudiciais à saúde, pois podem
penetrar nos pulmões e
podem até mesmo atravessar para o sangue.
Os pesquisadores disseram que novos dados
indicam que o impacto
perigoso da PM2.5 na saúde — a principal causa de
doenças respiratórias e
cardiovasculares — mostrou-se muito pior do que
se pensava anteriormente.
Eles pediram uma redução no limite superior de
PM2.5 na União Europeia,
que atualmente é de 25
microgramas por metro cúbico, 2,5 vezes maior do que
a diretriz da OMS.
“Na Europa, o valor
máximo admissível … é
muito alto”, disse Lelieveld
e o co-autor Prof. Thomas
Munzel, do Departamento
de Cardiologia do Centro
Médico Universitário de
Mainz, na Alemanha, em
um comunicado conjunto.
“Nos EUA, Austrália e Canadá, a diretriz da OMS é
tomada como base para a
legislação, que também é
necessária na UE”.

Goiânia, 13 de Março de 2019
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Tecnoshow Comigo deve
movimentar R$ 2,5 bilhões
Reprodução

C

onsiderada a maior
feira de tecnologia rural do Centro-Oeste,
a Tecnoshow Comigo 2019
será realizada de 8 a 12 de
abril, no Centro Tecnológico
Comigo (CTC), em Rio Verde.
A previsão dos organizadores é que a feira, que completa 18 edições neste ano,
consiga superar os números
registrados em anos anteriores e bater novos recordes.
Em 2018, foram mais de
R$ 2,5 bilhões em volume
de negócios, público de 106
mil pessoas e a participação
de 550 expositores de diferentes segmentos. Além
de servir de oportunidade
para a realização de grandes negociações, o evento
busca trazer novidades em
tecnologias, pesquisas, conhecimento e serviços para
pequenos, médios e grandes
produtores, trabalhadores
rurais, estudantes, profissionais do agro e demais públi-

cos. A realização da feira é da
Cooperativa Agroindustrial
dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo).
Em um espaço de 60
hectares, o público poderá encontrar novidades em
máquinas, veículos e equipamentos
agropecuários,
insumos e resultados de
pesquisas, assim como demonstrações e lançamentos
de novas variedades de cultivares. As principais instituições financeiras do País
também estão confirmadas
na Tecnoshow Comigo e disponibilizarão linhas de crédito e financiamento voltadas
ao produtor rural, facilitando
negociações e movimentando ainda mais toda a cadeia.
Segundo o presidente da
Comigo, Antonio Chavaglia,
há um otimismo em relação
ao que deve ocorrer com a
agropecuária neste e nos
próximos anos. Por isso, de
acordo com ele, a expecta-

tiva é positiva em relação à
feira. “É uma oportunidade
para o produtor rural ter contato direto com as melhores
tecnologias disponíveis no
mercado, assim como se informar através de palestras e
dinâmicas”, ressalta.

Conhecimento

A Comigo definiu uma extensa e diversa programação
de palestras para o público que
visitará a feira nos cinco dias
do evento. São temas que vão
desde comercialização, questões técnicas, perspectivas de
mercado para os segmentos
agrícola e pecuário, otimização
de produtividade, irrigação até
uso de defensivos agrícolas. As
mais de 100 palestras serão
ministradas nos auditórios 1
e 2, além de outros espaços
como Casa da Embrapa, UniRV,
estande Faeg Senar, entre outras. São todas gratuitas.
Novas tecnologias, informação, exposição de animais, di-

nâmicas e equipamentos que
auxiliam no aumento de produtividade e opções de investimentos são atrações da área
de pecuária na Tecnoshow
Comigo. Serão novidades de
raças de bovinos, equídeos,
ovinos, peixes, entre outros.

Animais

Mais de mil animais estarão expostos no evento deste ano, sendo que a maioria estará disponível para
comercialização. No caso
das dinâmicas, temas como
manejo racional de bovinos
indicando técnicas que agregam maior desempenho na
produção e, consequentemente, aumento de receita
na atividade, além de técnicas para um melhor aproveitamento das forrageiras,
avaliação de risco sanitário
em confinamentos, saúde
dos cascos e seu impacto na
atividade leiteira farão parte
da programação.

EUA e Reino Unido são os mercados que
mais compram de vendedores brasileiros
De olho na movimentação
do e-commerce internacional
e na previsão do eMarketer’s
de que 2019 será um ano forte
para o setor de e-commerce,
com uma expectativa de aumento de 15,1% nas vendas,
o eBay, um dos maiores marketplaces do mundo, reuniu
insights importantes relacionados ao mercado brasileiro e
às tendências de exportação.
Esse panorama apresenta
os mercados que mais compram de vendedores brasileiros – EUA e Reino Unido
– além dos produtos que compradores estrangeiros mais
buscam em lojas de vendedores brasileiros – quadrinhos,

equipamentos de áudio para
carros e relógios de pulso.
“O eBay está sempre buscando a melhor forma de
auxiliar vendedores brasileiros e seus negócios, e ter
insights sobre o mercado e
sobre a demanda de produtos é a bom caminho para
que eles compreendam suas
possibilidades e alcancem
consumidores estrangeiros.
Exportar é uma oportunidade fundamental para pequenos e médios negócios de
e-commerce crescerem, e a
nossa plataforma, bem como
ferramentas como o eBayMag, são aliadas neste processo”, afirma Xavier Aguirre,

Gerente de Desenvolvimento
de Negócios e Exportações do
eBay para a América Latina.
Os mercados que mais
compram de brasileiros no
eBay são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França
e Canadá. Por meio do eBayMag, brasileiros podem alcançar estes mercados, além
de Espanha, Itália e Austrália,
e ter suporte gratuito e em
tempo real em português.
No ano passado, consumidores norte-americanos tiveram interesse, entre os itens
vendidos por brasileiros, em
equipamentos de áudio para
carros, quadrinhos originais
e relógios de pulso. Outros

produtos, como equipamentos pesados, colecionáveis religiosos e bonecos
perderam espaço em 2018.
As categorias de Produtos
mais compradas de brasileiros
por consumidores internacionais
em 2018 foram as seguintes:
l Estados Unidos – Equipamentos de áudio para carros,
quadrinhos e relógios de pulso
l Reino Unido – Relógios
de pulso, CDs e discos de vinil
l França – Quadrinhos, relógios de pulso e discos de vinil
l Alemanha – Relógios de
pulso, discos de vinil e quadrinhos
l Canadá – Relógios de pulso, produtos de relaxamento e
alisamento capilar e quadrinhos

Goiás, Tocantins e DF, 13 de Março 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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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

ANO 12, Nº 2007

6

classificados

Goiás, Tocantins e DF, 13 de Março de 2019

Diário Do EstaDo

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

------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

Empregos
TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
-------------------------------

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

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
----------------------------

------------------------------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
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
-------------------------------
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‘É possível que tenha um
mandante’, diz Bolsonaro
sobre caso Marielle

Reprodução

O

presidente Jair Bolsonaro afirmou que
“é possível” que o
assassinato da vereadora
Marielle Franco (PSOL) tenha
mandantes e que espera que
as investigações tenham chegado nesta terça-feira, 12, aos
reais executores do crime. Ele
destacou que não conhecia a
vereadora do Rio de Janeiro
e completou: “Eu também
estou interessado em saber
quem mandou me matar”.
No ano passado, o presidente foi vítima de atentado durante a campanha

eleitoral, de autoria de Adélio Bispo. “É possível que
tenha um mandante. Eu
conheci a Marielle depois
que ela foi assassinada. Eu
não conhecia ela, apesar
de ser vereadora com meu
filho no Rio de Janeiro. E eu
também estou interessado
em saber quem mandou me
matar”, declarou.
A Delegacia de Homicídios (DH) da Capital e o
Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) prenderam o sargento reforma-

do da Polícia Militar Ronnie
Lessa e o ex-PM Elcio Vieira
de Queiroz, por envolvimento no assassinato de
Marielle e do motorista Anderson Gomes, que ocorreu
há cerca de um ano.
Desde a divulgação das
prisões, passou a circular na
internet uma foto de Bolsonaro ao lado de Elcio de
Vieira Queiroz, um dos suspeitos. Questionado sobre
o assunto, Bolsonaro respondeu que tem fotos com
“milhares de policiais civis e
militares, com milhares, do

Brasil todo”. Bolsonaro disse
que não ficou surpreso com
as descobertas desta terça
porque “não existe crime impossível” de ser solucionado.
“Eu acredito que não
existe crime impossível de
ser solucionado, coisa rara.
Agora que poderia chegar a
um bom termo, eu acredito
que sim”, disse. Bolsonaro
falou com a imprensa após
encontro e pronunciamento
ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez,
que está no Brasil para sua
primeira visita oficial.
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STF determina bloqueio de
R$ 1,6 milhão em bens de Aécio
A Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem, por
3 votos a 2, bloquear R$
1,6 milhão em bens do
deputado Aécio Neves
(PSDB-MG) e de sua irmã,
Andrea Neves, cada um,
atendendo a uma solicitação da Procuradoria-geral da República (PGR).
O valor visa garantir o
pagamento de multa em
caso de condenação na
ação penal em que Aécio foi denunciado sob a
acusação de receber R$
2 milhões em propina do
empresário Joesley Batista, do grupo J&F, em troca da atuação política enquanto ele era senador.
O bloqueio de bens fora
negado monocraticamente (individualmente) pelo
relator, ministro Marco
Aurélio Mello, mas a PGR
recorreu, levando a discussão para a Primeira Turma,
onde a análise do caso foi
interrompida duas vezes
por pedidos de vista.
Nesta terça-feira, votou
o ministro Luiz Fux, que
concedeu em parte o bloqueio, assim como os ministros Luís Roberto Barroso
e Rosa Weber. A PGR havia

pedido o arresto de outros R$
4 milhões a título de reparação de danos morais coletivos,
mas os ministros concederam
apenas o bloqueio dos R$ 1,6
milhão de cada um dos acusados, referentes à multa em
caso de condenação.
Além do relator, Marco
Aurélio, votou por negar o
bloqueio o ministro Alexandre
de Moraes. Para eles, não há
indícios de que os acusados
tentam evadir o patrimônio de
modo a impedir o ressarcimento em caso de condenação.

Defesa

Durante o julgamento, as
defesas de Aécio e Andrea
Neves sustentaram que a
medida é desnecessária e
ilegal, entre outras razões
porque o valor estipulado
para o bloqueio teria sido
arbitrário, baseado em suposições sobre crimes não
comprovados e sem fundamentação em perícias.
“Há de existir algum indício que autorize a crença
de que a pessoa, o acusado,
está dissipando bens”, disse o
advogado Alberto Toron, que
representa Aécio. “O pedido
feito pela PGR não aponta
um único ato na linha da dissipação de bens”, afirmou.

8

viral

Goiânia, 13 de Março de 2019

Mc Pocahontas grava
clipe de ‘Não Sou Obrigada’

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Stan Lee pode
aparecer em ‘Vingadores:
Ultimato’, diz produtor

A

funkeira Mc Pocahontas
gravou
nos últimos dias,
em São Paulo, o videoclipe
do novo single, Não Sou
Obrigada. Faixa e vídeo trarão mensagem de empoderamento feminino.

Segundo a assessoria
de imprensa de Mc Pocahontas, a canção, além
de desconstruir estereótipos machistas, trará
uma mulher livre, dona
de si e das escolhas que
tem. “Ela não aceita im-

posições, não é obrigada
a nada”, diz a nota.
Tudo isso embalado em
um Funk 150 BPM, sub-divisão do gênero carioca
que está em alta no mercado fonográfico. No refrão,
Pocahontas canta: “deixa

eu te lembrar que não sou
obrigada a nada / ninguém
manda nessa raba”.
Não Sou Obrigada foi dirigido por Phill Mendonça e
tanto o videoclipe quanto a
faixa têm lançamento previsto para o dia 22 de março.

Stan Lee, que morreu
em novembro do ano
passado aos 95 anos,
deve aparecer no filme
Vingadores:
Ultimato,
que chega aos cinemas do
mundo todo em abril. Em
entrevista ao Entertainment Tonight, o produtor
Kevin Feige respondeu
com um “sim” à pergunta
sobre uma possível aparição do escritor e diretor
no longa-metragem.
A participação de Lee
em filmes da Marvel não
é novidade. Além de sua
contribuição expressiva
nesse universo, a lenda

dos quadrinhos é conhecida
também por aparecer em
todos os filmes, em pontas
rápidas, quase sempre de
maneira bem-humorada.
Desde 2000, foram pelo
menos 27 aparições. A primeira delas, naquele ano, foi
em X-Men, quando ele fez
um vendedor de hot dog. O
site americano perguntou
ainda se Stan Lee será visto
em Homem-Aranha: Longe
de Casa, que também tem estreia marcada para este ano.
“Veremos. Nós filmamos
algumas outras (aparições),
mas estamos chegando na última delas”, disse Feige.

