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Polícia apreende menor que 
planejava atendado a escola
A Polícia Civil apreendeu um jovem de 17 anos que preparava atos de terrorismo em uma escola no município de Pontalina, a 146 
km da capital. O pedido de internação já havia sido feito pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e foi acatado pela Justiça. p3

Bolsonaro
dispensa visto 

para turistas de 
EUA, Austrália, 
Canadá e Japão

p4

Inscrições para Bombeiro Mirim  
estão abertas em Senador Canedo

Aumento da passagem de ônibus para 
R$ 4,30 na Grande Goiânia é aprovado 

No total, estão sendo disponibilizadas 50 vagas para crianças com 
idade entre oito e 12 anos, que frequentam a escola regularmente. p2

AGR aprovou os cálculos feitos pela Companhia Metropolitana de 
Transporte Coletivo (CMTC) para reajuste na tarifa do transporte. p3

Diário Do EstaDo

Mariana 
Martins:

“jornalismo 
mais próximo 

das pessoas 
motivou ida 

para record” p8
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Inscrições para Bombeiro Mirim 
estão abertas em Senador Canedo

Estão abertas as ins-
crições do Programa 
Educacional Bombei-

ro Mirim (Proebom) em Se-
nador Canedo. No total, es-
tão sendo disponibilizadas 
50 vagas para crianças com 
idade entre oito e 12 anos, 
que frequentam a escola 
regularmente. As inscrições 
devem ser feitas no 14º Ba-
talhão dos Bombeiros, loca-
lizado à Rua 5, quadra 9, no 
Conjunto Uirapuru. O prazo 

termina em 28 de março.
De acordo com o edital, 

as vagas serão definidas por 
meio de sorteio, marcado 
para o dia 4 de abril, às 19 
horas. Importante destacar 
que o programa é mais uma 
iniciativa de responsabilida-
de social do Corpo de Bom-
beiros Militar de Goiás. Um 
dos principais objetivos é 
oferecer informações, orien-
tações, treinamento e base 
de apoio para a formação de 

cidadãos dos participantes. 
Entre as instruções, es-

tão noções de primeiros 
socorros, salvamento aquá-
tico, educação física, cida-
dania, civismo, prevenções 
de incêndios e educação no 
trânsito. Também serão rea-
lizadas palestras e visitas téc-
nicas. A proximidade entre 
das forças de segurança do 
Estado com a comunidade 
vem sendo amplamente 
defendida pelo governa-

dor Ronaldo Caiado.
Na última semana, cerca 

de 150 crianças iniciaram as 
atividades do programa em 
Goiânia e Aparecida de Goiâ-
nia. “É um programa com um 
caráter social muito grande e 
importante. Além disso, pode 
despertar nestes jovens o 
desejo de seguir carreira na 
corporação”, afirma o secre-
tário de Segurança Pública, 
Rodney Miranda. Acesse o 
edital para participação. 

O programa
Realizado pelo Corpo 

de Bombeiros de Goiás em 
parceria com instituições 
de ensino do Estado, o Pro-
grama Educacional Bom-
beiro Mirim (Proebom) ga-
rante às crianças instruções 
sobre primeiros socorros, 
salvamento aquático, edu-
cação física, cidadania, 
entre outros. O projeto 
está com inscrições aber-
tas em Senador Canedo.

Reprodução

Incêndio 
de grandes 
proporções 
atinge galpão 
comercial, em 
Anápolis

Um incêndio de gran-
des proporções atingiu, 
na noite de domingo, um 
galpão comercial locali-
zado no bairro JK Nova 
Capital, em Anápolis, a 60 
quilômetros de Goiânia. 
Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, a 
equipe conseguiu con-
trolar o fogo para que as 
chamas não alcançassem 
edificações próximas. Os 
militares ainda realizam 
ações de rescaldo para 
combater as chamas que 
surgem nos escombros.

Ainda conforme a cor-
poração, o incêndio no 
galpão teria iniciado por 
volta de 20h e foi contro-
lado apenas às 4h desta 
segundo-feria. As chamas 
se alastraram rapidamente 
pelo local devido ao ma-
terial incendiável que era 
depositado no espaço: ma-
deira, plástico e espuma.

“Nossas equipes foram 
acionadas por volta de 
20h30, por moradores da 
vizinhança, que se assus-
taram ao verem a altura 
das chamas já alastrados 
no galpão. Uma residência 
e outro galpão comercial 
estavam sob risco de tam-
bém serem atingidas pelas 
chamas. Realizamos ações 
preventivas como o resfria-
mento das paredes limítro-
fes da edificação para, as-
sim, evitar a propagação do 
fogo para a vizinhança. Pos-
teriormente, combatemos 
diretamente as chamas”, 
esclarece o comandante do 
3º Batalhão dos Bombeiros 
em Anápolis, tenente coro-
nel Ricardo Silveira.

As chamas atingiram 
uma empilhadeira, vários 
produtos importados, 
móveis, itens de decora-
ção e outros materiais. 
De acordo com os bom-
beiros, as principais hipó-
teses são de sobrecarga 
elétrica e problemas de 
fiação. Contudo, a causa 
do incêndio apenas será 
confirmada após perícia 
da Polícia Técnico Cien-
tífica. Não haviam sinais 
de ação criminosa que 
levantassem suspeitas de 
incêndio criminoso.

Polícia identifica 2 suspeitos 
de assaltar loja em shopping

Blitz na BR-153, em Anápolis, prende 16 
motoristas por embriaguez ao volante

A Polícia Civil confirmou a 
participação de pelo menos 
cinco pessoas no assalto a 
uma joalheria de um shop-
ping de Aparecida de Goiânia. 
O crime foi registrado na tarde 
de domingo, por volta das 15 
horas. Até o momento, dois 
suspeitos foram identificados, 
mas ainda não foram presos. 

Segundo o delegado Carlos 
Levergger, do 5º Distrito Poli-
cial de Aparecida, uma equipe 
da Polícia Civil chegou a ir ao 

endereço de um dos suspeitos, 
mas o homem conseguiu fugir.  

O delegado confirmou, on-
tem, que não foram registrados 
disparos de arma de fogo duran-
te o roubo no shopping. Quatro 
suspeitos se passaram por clien-
tes e depois renderam os segu-
ranças. Dois estavam com  arma 
de fogo e um estava com uma 
machadinha, usada para que-
brar a vitrine da loja. Os donos 
da loja ainda não informaram o 
valor do prejuízo à polícia.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu 16 
condutores por embria-
guez ao volante durante 
uma blitz realizada na ma-
drugada de domingo na 
BR-153, em Anápolis. Ain-
da segundo o balanço, ou-
tros 32 motoristas foram 
autuados em flagrante. 

A blitz da PRF foi realiza-
da em parceria com a Polícia 
Civil e o Juizado da Infância 
e Juventude de Anápolis, 

durante um festival sertanejo 
que ocorreu em um espaço de 
eventos às margens da rodovia.

Segundo o balanço, durante 
cerca de três horas, quase 200 
motoristas foram submetidos 
ao teste do bafômetro. Além 
das prisões, a PRF registrou 
uma autuação por porte ilegal 
de arma de fogo e nove por ina-
bilitação. Também foram detec-
tadas 122 infrações de trânsito.

Os motoristas que tiveram 
sua documentação apreen-

dida por embriaguez ao vo-
lante poderão se dirigir, na 
manhã de ontem, à Unidade 
Operacional da PRF locali-
zada no km 85 da BR-060 e, 
após ser aprovado no teste 
de bafômetro, poderão pegar 
o documento de habilitação. 

Além da multa por embria-
guez ao volante, que custa 
quase R$ 3 mil, os infratores 
responderão administrativa-
mente e penalmente pelas 
irregularidades cometidas.
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Polícia apreende menor de idade 
que planejava atendado a escola
A Polícia Civil (PC) 

apreendeu, na ma-
nhã desta segunda-

-feira, um jovem de 17 anos 
que preparava atos de ter-
rorismo em uma escola no 
município de Pontalina, a 
146 km da capital. O pedido 
de internação já havia sido 
feito pelo Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO) e foi 
acatado pela Justiça.

O jovem foi apreendido 
dentro de casa. No local fo-
ram encontradas uma capa, 
uma máscara, desenhos, um 
coturno, um arco e flechas. A 
polícia encontrou, também, 
uma arma de fogo e muni-
ções. Elas pertenciam ao pai 
do garoto, que também foi 
autuado em flagrante.

No pedido feito à Justiça, 
o MP-GO afirmou que, en-
tre agosto de 2018 e março 
deste ano, o jovem fez várias 
publicações em redes sociais 
com conteúdos de apologia 
a atos de terrorismo. Foram 
citados os atentados de Co-
lumbine, que aconteceu nos 
EUA em 1999, o massacre de 
Christchurch – ocorrido no 
dia 15 deste mês na Nova 
Zelândia – e o atentado 
na Escola Raul Brasil – 

ocorrido em Suzano (SP).
O adolescente respon-

derá a um auto de inves-
tigação de ato infracional 
por apologia a crime e atos 

preparatórios de terroris-
mo. Ele está detido provi-
soriamente na Delegacia 
de Apuração a Atos Infra-
cionais de Caldas Novas.

“Matar quem 
estivesse na frente”
Guilherme de Olivei-

ra, promotor de justiça 
responsável pelo pedido, 

afirmou que o rapaz pla-
nejava entrar na escola 
“matando quem estivesse 
pela frente”. “Os atos pre-
paratórios possuem nítida 
correlação com atos de 
terrorismo, como preme-
ditação das condutas, mo-
tivação religiosa e ataque 
a pessoas indefesas com 
nítido intuito de causar 
terror”, disse o promotor.

Danila Cláudia Le Sueur 
Ramaldes, juíza que emi-
tiu o pedido, disse que a 
apreensão do menor era 
necessária. “O adolescen-
te pode colocar em prática 
o plano de entrar atirando 
na escola onde estuda, 
com o objetivo de matar 
pessoas aleatoriamente”.

Nos autos, a juíza dis-
se também determinou a 
requisição de vaga de in-
ternação na Secretaria da 
Cidadania com urgência. 
“Caso a vaga não seja con-
cedida e o estudante saia 
da esfera dos atos prepa-
ratórios de terrorismo e 
passe a execução com um 
número indeterminado de 
mortes de adolescentes, 
estudantes e funcionários 
da escola”, concluiu Danila.

Sem remorso
Durante a oitiva, o jo-

vem confessou os planos. 
Ele chegou a convidar ou-
tra pessoa para realizar 
o atentado. E disse, tam-
bém, que sofreu bullying 
e que livraria as pessoas 
que vivem “num inferno” 
matando-as. Ele afirmou 
que o massacre de Chris-
tchurch era o tipo ideal 
de atentado por causa do 
grande número de vítimas. 
Foi confirmado, ainda, que 
ele usaria a capa preta e a 
bota apreendidas.

O rapaz ressaltou, tam-
bém, que planejava realizar 
o massacre antes do carna-
val. O crime só não aconte-
ceu, segundo ele, porque 
era necessária uma arma de 
repetição e arma apreendida 
na casa, de propriedade do 
pai dele, não seria suficiente 
para atingir o objetivo.

O adolescente disse que 
cometeria suicídio logo 
após a execução do crime 
e afirmou que não tinha 
receio de reprovação so-
cial. Ele “não sentiria re-
morso pelas mortes, pois 
também já estaria morto”, 
disse a polícia em nota.

Reprodução

AGR aprova 
aumento da 
passagem 
de ônibus na 
Grande Goiânia 
para R$ 4,30

Alunos do Sesi Goiás vencem torneio 
nacional de Robótica e vão para os EUA

O Conselho Regulador da 
Agência Goiana de Regula-
ção, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos (AGR) 
aprovou, nesta segunda-
-feira, os cálculos feitos pela 
Companhia Metropolita-
na de Transporte Coletivo 
(CMTC) para reajuste na 
tarifa do transporte coletivo 
na Grande Goiânia.

A planilha de cálculos da 
CMTC indica aumento de 
7,5%. Sendo assim, a passa-
gem, que hoje custa R$ 4, 
pode chegar a R$ 4,30. 

Pela lei, a AGR precisa 
conferir os cálculos do rea-
juste da tarifa de transporte 
coletivo de passageiros. De 
acordo com a AGR, agora 
caberá à Câmara Delibera-
tiva de Transporte Coletivo 
(CDTC) autorizar, se for o 
caso, e anunciar o índice de 
reajuste da tarifa e a partir 
de quando entrará em vigor.

Um robô criado por alu-
nos do Sesi Goiás venceu o 
First Tech Challenge (FTC), 
um dos três desafios do 
Festival Nacional de Robó-
tica, encerrado no fim de 
semana, no Rio de Janeiro. 
A equipe Geartech Canaã, 
formada por dez estu-
dantes do Sesi Canaã, de 
Goiânia, foi considerada a 
melhor do Brasil e supe-
rou 15 times concorrentes, 
garantindo vaga no World 
Festival, competição inter-
nacional que será realiza-

Reprodução

da em Houston, nos Estados 
Unidos, em abril. Estudantes 
do ensino médio, com idade 
entre 12 e 18 anos, eles tive-
ram de projetar, prototipar e 
produzir robôs para cumprir 
missões de maneira autôno-
ma e por rádio controle. 

Já a equipe Gametech Ca-
naã, também da Escola Sesi 
Canaã, conquistou o segun-
do lugar em Pesquisa no Tor-
neio Sesi de Robótica First 
Lego League, outro desafio 
do festival nacional. O time, 
formado por oito adoles-

centes, igualmente con-
quistou vaga para a fase 
internacional, que será 
realizada em julho, na 
sede da Nasa nos EUA. O 
tema da temporada, Into 
Orbit (Em órbita), desafia 
os estudantes a pesquisar 
sobre as questões rela-
cionadas a viver e viajar 
no espaço. Eles apresen-
taram uma solução inova-
dora para um problema 
físico ou social enfrenta-
do durante as viagens de 
exploração espacial.
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Bolsonaro dispensa visto para turistas de EUA, Austrália, Canadá e Japão
O presidente Jair Bolsonaro 

formalizou em edição extra do 
Diário Oficial da União (DOU) 
publicada há pouco a dispensa 
- unilateral - de visto para turis-
tas norte-americanos entrarem 
no Brasil. A medida consta de 
decreto assinado por Bolsona-
ro e será estendida também a 
visitantes de Austrália, Canadá 
e Japão, também de forma uni-
lateral. O decreto só entrará em 
vigor em 17 de junho deste ano.

Na semana passada, o go-
verno já havia dito que o fim 
do visto para os norte-ameri-
canos seria umas das medidas 
a serem anunciadas por Bolso-
naro durante a visita ao pre-
sidente daquele país, Donald 
Trump. Bolsonaro já está em 
solo americano e o encontro 

com Trump deve ocorrer hoje.
De acordo com o decreto, a 

dispensa do visto de visita ape-
nas se aplica aos nacionais dos 
quatro países que sejam porta-
dores de passaportes válidos 
para: “entrar, sair, transitar e 
permanecer no território da 
República Federativa do Brasil, 
sem intenção de estabelecer 
residência, para fins de turis-

mo, negócios, trânsito, realiza-
ção de atividades artísticas ou 
desportivas ou em situações 
excepcionais por interesse na-
cional; e estada pelo prazo de 
até noventa dias, prorrogável 
por igual período, desde que 
não ultrapasse cento e oiten-
ta dias, a cada doze meses, 
contado a partir da data da 
primeira entrada no País”.

Flexibilização
O ato também flexibiliza o 

poder dos ministros da Justiça e 
Segurança Pública e das Relações 
Exteriores para a dispensa de 
vistos. Diz a nova redação: “Ato 
conjunto dos Ministros de Estado 
da Justiça e Segurança Pública e 
das Relações Exteriores poderá, 
excepcionalmente, dispensar a 
exigência do visto de visita, para 
nacionalidades determinadas, 
observado o interesse nacional”.

O texto anterior já trazia essa 
possibilidade, mas os ministros 
só poderiam dispensar o visto 
com a definição de prazo de-
terminado. Com a nova regula-
mentação, os titulares precisam 
apenas determinar as naciona-
lidades e não mais o tempo de 
validade da dispensa dos vistos.

Policiais prendem suspeito 
de tiroteio em bonde 
elétrico na Holanda

A polícia da cidade de 
Utrecht, na Holanda, infor-
mou, na tarde de ontem, 
que prendeu um homem 
suspeito de envolvimento 
no tiroteio em um bonde 
elétrico, que deixou três 
mortos e nove feridos. 
O nome do suspeito 
preso não foi divulgado.

De manhã, os policiais di-
vulgaram o nome e imagens 
do turco Gökman Tanis, de 
37 anos, apontado como 
principal autor dos disparos.

O ataque ocorreu por 
volta das 10h45 (horário 
local). Policiais trabalham 
com a hipótese de moti-
vação terrorista no tiro-
teio contra um bonde, na 
Praça 24 de Outubro.

Segundo testemunhas, 
o homem sacou uma arma 
e começou a disparar de 
forma aleatória. Depois fu-
giu. O governo da Holanda 
elevou o alerta de terroris-
mo ao nível máximo na pro-
víncia de Utrecht porque o 
atirador está foragido.

O prefeito de Utrecht, 
Van Zanen, lamentou a 

tragédia e disse que to-
dos estão solidários com 
os parentes e amigos das 
vítimas. “Nós abraçamos e 
apoiamos os que choram.”

Caso
O ataque ocorreu por 

volta das 10h45 (horário 
local). Policiais trabalham 
com a hipótese de moti-
vação terrorista no tiro-
teio contra um bonde, na 
Praça 24 de Outubro.

A imprensa local infor-
mou que pelo menos uma 
pessoa morreu, o que ainda 
não foi confirmado pelas 
autoridades. Várias outras 
ficaram feridas pelos dispa-
ros feitos por um homem 
ainda não identificado.

Segundo testemunhas, 
o homem sacou uma 
arma e começou a dis-
parar de forma aleatória. 
Depois fugiu, e seu para-
deiro é desconhecido.

O governo da Holanda 
elevou o alerta de terroris-
mo ao nível máximo na pro-
víncia de Utrecht porque 
o atirador está foragido.

Baleia é encontrada morta 
nas Filipinas com 40 kg 
de plástico no estômago

Pesquisadores encon-
traram uma baleia 
morta no arquipélago 

das Filipinas que tinha um to-
tal de 40 kg de plástico den-
tro de seu estômago. Fun-
cionários do museu D’Bone 
Collector, que resgataram a 
espécie de Baleia-bicuda-de-
-cuvier nesta sexta-feira, dis-
seram em uma publicação no 
Facebook que o animal esta-
va com a “maior quantidade 
de plástico que nós já vimos 
dentro de uma baleia”.

Dentre os resíduos en-

contrados no organismo do 
animal estavam 16 sacos 
de arroz e diversos sacos 
de compras. O museu ainda 
anunciou que publicará em 
breve uma lista completa 
dos itens encontrados den-
tro do mamífero.

“Eu não estava prepa-
rado para essa quantidade 
de plástico”, disse o funda-
dor e presidente do museu, 
Darrell Blatchley, à emissora 
norte-americana CNN. “Era 
tanto que o plástico estava 
começando a calcificar.”

O uso de plástico descartá-
vel é um problema mundial, 
mas bastante intenso em al-
guns países do Sudeste Asiáti-
co, como as Filipinas. Dezenas 
de animais já morreram em 
decorrência do descarte ina-
dequado desses materiais.

O governo do Reino 
Unido chegou a divulgar 
um relatório dizendo que 
o nível de plástico no ocea-
no poderia triplicar na pró-
xima década, se medidas 
não fossem tomadas para 
conter o problema.

Reprodução

 Isac Nóbrega

Reprodução

Dentre os 
resíduos en-
contrados no 
organismo do 
animal esta-
vam 16 sacos 
de arroz e di-
versos sacos 
de compras



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes

------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------

JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. 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
-------------------------------
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 Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. 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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, 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 pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Reprodução

Roberta Miranda diz que 
“trabalho de DJ é apertar 
botão” e Alok rebate

Alok decidiu rebater as 
publicações que Roberta 
Miranda fez no Twitter, ques-
tionando qual o trabalho dos 
DJs. A cantora postou vídeos 
da participação dele no “Do-
mingão do Faustão” ontem e 
mostrou não entender como 
funciona a profissão.

“Alguém poderia me 
responder qual o trabalho 
do DJ?”, questionou ela. 
“Fazer música?”, disse um 
seguidor. “A música já está 
feita”, replicou Roberta.

Em seguida, a cantora 
citou Alok. “Perguntei: ‘al-
guém pode me responder 
qual o trabalho do DJ?’. 
Resposta: ‘apertar o bo-
tão’. Obrigada!. Já respon-
deram logo: ‘Roberta ataca 
Alok’. A Roberta não ataca 
este lindo, pois ele é casa-
do [risos]”, escreveu ela.

Alok, então, publicou 
alguns vídeos no Insta-
gram hoje, mandando um 
recado para Roberta, mas 

garantiu não estar chateado.
“Eu acredito que ela não 

falou isso com o intuito de 
me ofender, até porque ela 
parenta ser uma pessoa mui-
to bem-humorada. Mas eu 
acho importante levantar 
esse ponto, porque tem mui-
to preconceito em relação ao 
trabalho do DJ. Meus pais são 
DJs há mais de vinte anos. Eu 
sei o quanto fui motivo de 
piadas nas escolas quando 
dizia que meus pais eram DJs, 
porque ninguém entendia, 
por isso eu não culpo ela. 
Talvez, não faça parte da rea-
lidade dela”, declarou.

O DJ ainda explicou que a 
produção de uma música de-
mora meses. “O processo de 
criatividade, de letra. Passei 
dias inteiros no estúdio pra 
pode ir no Faustão e apertar o 
‘play’’”, afirmou ele, que ainda 
fez um convite para Roberta: 
“Gostaria muito de dividir o 
palco com ela, pra ela enten-
der mais meu trabalho”.

Mariana Martins: jornalismo 
mais próximo das pessoas 
motivou ida para Record

Alexandre Braga

A grande notícia do 
ano no Estado de 
Goiás neste inicio 

de ano, foi a mudança da 
jornalista Marina Martins 
para Record Goiás.  No últi-
mo dia 12, a apresentadora 
deixou o Bom Dia Goiás da 

TV Anhanguera, afiliada da 
Rede Globo, para compor o 
time da emissora da Universal 
em Goiás. A jornalista falou 
com exclusividade para o DE.

A troca de emissora inva-
diu as redes sociais, já que 
a jornalista era bastante 
elogiada, por seu carisma e 
beleza na emissora da Ser-

rinha.  Para Mariana, o jor-
nalismo mais mais próximo 
do telespectador foi o fator 
crucial para o novo desa-
fio. “Eu gosto muito desse 
jornalismo mais natural. 
Mais perto das pessoas 
que a Record faz”, revelou.

Sobre a nova casa, Ma-
riana disse que foi recebida 

com muito carinho pelos 
novos colegas. “Estou me 
sentindo em casa e estou 
muito feliz. É bom fazer par-
te desse time que se desta-
ca cada vez mais. E tem uma 
audiência expressiva no 
estado”, finalizou. Mariana 
deve estrear na tela da Re-
cord no dia 21 deste mês.
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