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3º suspeito de massacre pode 
ser mentor intelectual do crime
O adolescente de 17 anos suspeito de participação no ataque a tiros na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, 
na Grande São Paulo, é considerado um dos mentores do massacre e uma pessoa “fria” pelos investigadores. p3
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Adolescente é suspeito de planejar 
atentado em escola de Bom Jesus
A Polícia Civil de Goiás ouviu um adolescente suspeito de criar um grupo 
em uma rede social com o propósito de organizar um suposto atentado. p3
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Brasil perderá certificado 
de país livre do sarampo
O Brasil vai perder o 

certificado de elimi-
nação do sarampo. 

O Ministério da Saúde confir-
mou um caso da doença no 
dia 23 de fevereiro, comple-
tando, assim, mais de um ano 
de transmissão sustentada da 
doença no País. Em comuni-
cado oficial encaminhado à 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS), o governo 
informa que irá colocar em 
prática um plano para recu-
perar o título de país livre da 
doença, concedido em 2016.

Entre as medidas anali-
sadas estão a ampliação do 
turno de postos de saúde e a 
exigência da carteira de vaci-
nação no momento da matrí-
cula das crianças em escolas. 
A Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde avalia que a 
perda do certificado deverá 
ocorrer dentro de duas se-
manas. O retorno do saram-
po no País teve início no ano 
passado. Os primeiros casos 
foram registrados na região 
Norte, que recebeu um gran-
de número de refugiados da 
Venezuela, país que já en-
frentava um surto da doença.

Especialistas são unânimes, 
no entanto, em afirmar que, 
se a vacinação da população 
brasileira fosse adequada, não 
haveria condições de o ciclo da 

doença se estabelecer. Mas a 
região Norte, como boa parte 
do País, apresentava uma co-
bertura vacinal baixa contra a 
doença. Com a população sus-
cetível e a circulação do vírus, 
havia condições propícias para 
o início de um surto do saram-
po. Foi o que ocorreu. Du-
rante 2018, foram confirma-
dos 10.326 casos da doença.

O pico foi registrado em 
julho, com 3.950 infecções 
constatadas. O ciclo de trans-
missão permanece. Este ano 

já foram confirmados 48 ca-
sos da doença, a maioria deles 
relacionada a cadeia de trans-
missão iniciada no Brasil em 
19 de fevereiro. O ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta, em fevereiro, já havia dei-
xado claro o risco que o País 
enfrentava da perda do certi-
ficado. Na época, ele chegou a 
afirmar que o fim da condição 
de país livre da doença pode-
ria trazer perdas econômicas 
para o País. A OPAS, contudo, 
informou que a princípio não 
haveria nenhum tipo de bar-
reira, seja de trânsito de pes-
soas, seja para o comércio.

Mandetta afirmou, por 
meio de nota, que o plano 
para a retomada do título de 
país livre de sarampo, deverá 
passar pelo envio ao Congres-
so de um projeto que torne 
obrigatória a apresentação do 
certificado de vacinação no 
momento da matrícula. Hoje 
o documento já é exigido, mas 

de forma burocrática. Pela 
proposta, o calendário atrasa-
do não impediria a matrícula 
da criança, mas poderia trazer 
algumas implicações para os 
responsáveis. Uma das pro-
postas seria encaminhar o 
caso para o conselho tutelar.

Não há, contudo, detalhes 
do que poderia ser requisita-
do para os responsáveis, mas 
há consciência da equipe que 
casos têm de ser analisados 
individualmente. Isso porque 
há uma série de fatores que 
poderiam levar ao atraso na 
carteira que ultrapassam a 
responsabilidade dos pais. 
Entre elas, a falta da vacina 
no posto, a recusa de pro-
fissionais de vacinarem a 
criança no dia em que pais 
conseguem levá-la para a 
imunização, ou o horário res-
trito de funcionamento das 
unidades de saúde. Em al-
guns postos de saúde, a reco-
mendação é de que não se-

jam abertos frascos da vacina 
no fim do expediente, para 
não perder demais doses.

Muitos dos imunizantes 
são fornecidos em apresenta-
ções que trazem várias doses. 
Quando um frasco é aberto 
em um dia e não é utilizado, 
ele tem de ser descartado. Te-
mendo questionamentos do 
Tribunal de Contas da União, 
alguns municípios recomen-
dam que a criança retorne 
no dia seguinte. O problema, 
no entanto, é que muitos pais 
não têm condições de vol-
tar. Quando tomou posse no 
cargo de ministro, Mandetta 
anunciou a criação de tercei-
ro turno nas unidades de saú-
de, justamente para atender 
pais e mães que trabalham 
e não têm como levar seus 
filhos no horário comercial. 
De acordo com a equipe de 
Mandetta, a mudança deverá 
ser colocada em prática num 
curto período de tempo.
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Vale já 
soma R$ 
13,6 bilhões 
bloqueados 
pela Justiça

A Justiça já bloqueou R$ 
13,6 bilhões da Vale para 
garantir o ressarcimento 
dos prejuízos causados 
com os rompimentos de 
barragens e as evacuações 
de moradores em áreas 
consideradas de risco. Na 
ação mais recente foi con-
gelado R$ 1 bilhão da mi-
neradora para reparação 
de danos materiais e mo-
rais com a evacuação no 
distrito de São Sebastião 
das Águas Claras, em Nova 
Lima, na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte.

O pedido partiu do Mi-
nistério Público e da De-
fensoria Pública de Minas 
Gerais. Em seu despacho, 
na última sexta-feira, 15, 
a juíza Maria Juliana Al-
bergaria Costa também 
determinou que a Vale ga-
ranta a manutenção dos 
desabrigados em hotéis, 
pousadas e imóveis loca-
dos, arcando com estadia, 
alimentação, medicamen-
tos e transporte. A deci-
são também obriga a em-
presa a iniciar a remoção 
dos bens de uso pessoal e 
dos veículos que ficaram 
nos imóveis de quem teve 
de sair da região da barra-
gem da Mina Mar Azul.

Em caso de descumpri-
mento, está prevista multa 
diária de R$ 200 mil. Em 
outra sentença contra a mi-
neradora, do dia 1° deste 
mês, a companhia teve R$ 
50 milhões retidos por con-
ta dos prejuízos causados 
com a evacuação na bar-
ragem da mina de Gongo 
Soco, em Barão de Cocais, 
na região Central de Minas. 
Em fevereiro, moradores 
próximos também tiveram 
de deixar às pressas suas ca-
sas. De todos os problemas 
financeiros causados à Vale 
pelas barragens, o maior se 
refere a ações relacionadas 
ao rompimento ocorrido na 
Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (MG). Em três 
decisões judiciais foram blo-
queados valor da ordem de 
R$ 11 bilhões para reparar 
prejuízos registrados com 
a tragédia de janeiro des-
te ano, que resultou em 
mais de 300 mortes.

Adolescente é suspeito de planejar 
atentado em escola de Bom Jesus de Goiás

A Polícia Civil de Goiás ou-
viu, ontem, um adolescente 
suspeito de criar um grupo 
em uma rede social com o 
propósito de organizar um 
suposto atentado contra alu-
nos de um colégio da cidade 
de Bom Jesus de Goiás.

O adolescente negou 
qualquer prática de ato 
ilícito durante depoimen-
to à polícia. A mãe do me-
nino acompanhou o sus-
peito na delegacia.

Segundo a polícia, o me-
nino será encaminhado para 

uma audiência no Ministério 
Público de Goiás (MP-GO). 

“Não foram encontra-
dos objetos ou artefatos 
que pudessem viabilizar 
a intenção do menor, mas 
as investigações continu-
am”, informou a polícia.
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Polícia diz que 3º suspeito de massacre 
em escola é mentor intelectual do crime
O adolescente de 17 

anos suspeito de par-
ticipação no ataque a 

tiros na Escola Estadual Raul 
Brasil, em Suzano, na Grande 
São Paulo, é considerado um 
dos mentores do massacre 
e uma pessoa “fria” pelos 
investigadores. O jovem foi 
levado para uma unidade da 
Fundação Casa na manhã de 
ontem, após a Justiça aceitar 
pedido de internação provi-
sória. Segundo o delegado ti-
tular da delegacia de Suzano, 
Alexandre Henrique Augusto 
Dias, os investigadores estão 
“convencidos” que o ado-
lescente teria envolvimen-
to no ataque e atuado no 
planejamento do crime.

Documentos obtidos pelo 
jornal O Estado de S. Paulo 
mostram que o rapaz trocou 
mensagens com professores 
e colegas logo após o ataque. 
Ao comentar o crime, afirma 
“nem cheguei a chorar”, e ri. 
O delegado não comentou o 
conteúdo das mensagens. “Ele 
é uma pessoa fria, com toda a 
certeza”, afirmou o delegado 
Alexandre Dias. Segundo ele, 
as investigações indicam que 
o rapaz é um dos mentores 
do massacre junto do ado-
lescente G.T.M., de 17 anos, 

acusado de liderar o ataque.
“Ele foi mentor intelectual, 

comprou objetos que pode-
riam fazer ele participar do 
delito e teve participação jun-
to dos autores na compra des-
ses objetos.” De acordo com 
o promotor Rafael Ribeiro do 
Val, responsável pelo caso, o 
adolescente foi imputado pelo 
ato de participação em homi-

cídio. O jovem ficará interna-
do provisoriamente em uma 
unidade da Fundação Casa 
por 45 dias - prazo em que o 
Judiciário dará uma resposta 
sobre o processo. O promotor 
afirmou ainda que o Ministério 
Público investiga pessoas que te-
nham exaltado o atentado em 
Suzano pela internet.

“Aqueles que tem exaltado 

atentados como em Columbi-
ne (EUA) e em Suzano estão 
sendo monitorados e serão 
responsabilizados, pois exal-
tação de um crime de forma 
pública é um crime”, afirmou 
Rafael do Val. Os próximos 
passos da investigação miram 
como os autores do massacre 
obtiveram as armas utilizadas 
no crime e, se a compra dos 

objetos ter sido feita ilegal-
mente, uma quarta pessoa 
pode ser responsabilizada.

‘Provas contundentes’
O adolescente de 17 anos 

apontado como suspeito de 
participação no ataque à Esco-
la Estadual Raul Brasil foi apre-
endido na manhã desta sexta, 
19, e levado ao Fórum de Su-
zano para audiência de apre-
sentação. A decisão foi da juíza 
Erica Marcelina da Cruz, da 
Vara de Infância e Juventude 
de Suzano. Ela atendeu pedido 
apresentado na segunda-feira, 
18, pelo promotor Rafael do 
Val, responsável pelo caso, 
após a Polícia Civil apresen-
tar “provas contundentes” da 
participação do adolescente 
no planejamento do ato. Em 
depoimento à Justiça, o rapaz 
negou envolvimento no crime.

Ele estava acompanhado 
dos pais e do criminalista Mar-
celo Feller, que representa o 
adolescente. Segundo Feller, a 
defesa ainda não teve acesso às 
cópias do processo e as provas 
colhidas pela Polícia Civil. “Acre-
dito, e consignei isso, que a 
audiência de hoje foi um verda-
deiro teatro processual, em que 
direitos são fingidamente res-
peitados”, afirmou o advogado. 

“Como eu poderia defender o 
adolescente se não conhecia as 
provas que existem nos autos?” 
O criminalista disse ter apresen-
tado uma ata à Justiça contra a 
falta de cópia dos autos.

Após a audiência de apre-
sentação, o adolescente de 17 
anos foi levado por uma via-
tura da Polícia Civil para uma 
unidade da Fundação Casa. Em 
nota, a fundação não informou 
ter recebido o pedido relativo 
à internação do rapaz por vol-
ta das 11h40 e a vaga “foi dis-
ponibilizada imediatamente”. 
Para garantir a integridade fí-
sica do adolescente conforme 
norma do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), a uni-
dade não foi informada.

A internação provisória do 
adolescente dura 45 dias, pe-
ríodo de praxe em casos en-
volvendo menores de idade. 
Neste período, a Justiça deverá 
processar o caso e determi-
nar a medida socioeducativa 
definitiva, como internação, 
semiliberdade, liberdade assis-
tida ou prestação de serviços 
à comunidade. Se no prazo 
de 45 dias o processo não for 
finalizado, o jovem será solto, 
conforme prevê o ECA. O prazo 
máximo de internação, caso a 
juíza decida, é de três anos.
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Agressor 
de violência 
doméstica 
terá de 
ressarcir SUS

Trecho da BR-153 entre Goiânia e 
Aparecida será parcialmente interditado

Projeto de Lei que impede 
aumento da passagem de ônibus 
caso não sejam feitas melhorias

Os senadores aprovaram 
ontem projeto que prevê que 
o agressor em casos de vio-
lência doméstica e familiar 
será obrigado a pagar os cus-
tos com os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e também os dispositi-
vos de segurança usados no 
monitoramento das vítimas.

O projeto terá de voltar à 
Câmara dos Deputados, pois 
foi alterado pelos senadores.

“O ressarcimento será re-
vertido ao ente público à qual 
pertence a unidade de saúde 
que prestar o serviço. Para 
proteção da mulher, o texto 
impede que o agressor utilize 
o patrimônio da vítima ou dos 
seus dependentes para efetu-
ar o pagamento e ainda veda 
a possibilidade de atenuante 
e substituição da pena aplica-
da”, diz texto da Agência Se-
nado. O projeto modifica tre-
chos da Lei Maria da Penha.

Foi aprovado, em 
primeira votação, o 
Projeto de Lei (PL) que 
proíbe o aumento da 
tarifa do transporte co-
letivo de Goiânia caso 
não haja melhorias, na 
manhã de ontem. A se-
gunda e última votação 
será amanhã. Caso seja 
aprovado, o texto segue 
para sanção ou veto do 
prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende (MDB).

O projeto foi discuti-
do um dia após a Agên-
cia Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização 
dos Serviços Públicos 
(AGR) aprovar o cálculo 
da proposta de aumento 
da tarifa do transporte 
na capital. Com previsão 
de variação de até 7,5%, 
a passagem, que atual-
mente custa R$ 4, o valor 
pode chegar até R$ 4,30.

O PL é de autoria da 
vereadora Tatiana Le-
mos (PCdoB), que des-
tacou a insatisfação dos 

passageiros com a pos-
sibilidade de mais um 
aumento sem melhorias 
por parte das empre-
sas. “Temos observado 
constantes reajustes, 
mas sem o cumprimen-
to das condições bási-
cas exigidas para isso. A 
população está cansada 
de pagar por um serviço 
de péssima qualidade 
onde só se vê aumento 
do valor da passagem e 
nenhum benefício para 
o consumidor,”  afirma.

Hoje, o projeto passa 
pela Comissão de Habi-
tação da Câmara e segue 
para votação no dia se-
guinte, e depois para o 
prefeito. Caso haja o veto 
de Íris, o projeto retorna 
à Câmara, para a Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), e pode receber 
o parecer favorável para 
uma nova votação. Caso 
o veto seja derrubado, 
o projeto se torna lei 
automaticamente.

Um trecho do períme-
tro urbano da BR-153, em 
Aparecida de Goiânia e 
Goiânia será parcialmente 
interditado nesta semana 
no período noturno para 
a realização de serviços de 
pavimentação da conces-
sionária Triunfo Concebra. 
Os reparos serão feitos 
entre os quilômetros 504 
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e 495 em ambos os sentidos. 
As equipes vão começar os 
trabalhos às 21 horas com 
previsão de termino às 5h. 

 Haverá interdição par-
cial de faixas para a exe-
cução dos serviços. O local 
será sinalizado e a Conces-
sionária orienta aos moto-
ristas que redobrem a aten-
ção ao trafegar pela região. 

Confira os locais de 
trabalho: 19/03/2019|BR-
153, km 504 e 505 sentido 
sul;  20/03/2019|BR-153, 
km 495 ao 496, sentido sul;  
21/03/2019|BR-153, km 
500+800, sentido norte;  
22/03/2019|BR-153, km 
499 ao 498, sentido norte; 
23/03/2019|BR-153 km 
498 ao 497, sentido norte
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OMS cria comitê para 
debater futuro da edição 
genética humana

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) criou um 
comitê para decidir novos 
limites para as pesquisas 
e as aplicações clínicas da 
edição genética humana 
no mundo. A iniciativa é 
pioneira e será conduzida 
por um grupo formado 
por maioria feminina.

Os especialistas traba-
lharão durante 18 meses, 
mas algumas decisões já 
foram tomadas em Gene-
bra, na Suíça, ontem. A pri-
meira delas é trabalhar na 
criação de uma estrutura 
internacional para ser refe-
rência aos países com pes-
quisas na área. Os mem-
bros concordaram que os 
princípios fundamentais 
serão: transparência, inclu-
são e responsabilidade.

O comitê também defi-
niu que será criado um re-
gistro central para os cien-
tistas incluírem o teor e os 
objetivos de seus estudos. 
Esse banco de dados de-
verá ser aberto para que 
todos tenham acesso aos 
trabalhos em andamento.

Essa reunião da orga-
nização ocorre após a pu-
blicação de uma carta na 
revista “Nature”. Nela, os 
principais envolvidos com a 
técnica para edição, incluin-
do o detentor da patente, 
Feng Zhang, pediram um 
acordo global para impor 
limites à edição do DNA.

Maioria feminina
Além de pioneiro no 

tema, o comitê da OMS 
também traz uma novida-
de em sua composição. O 
grupo terá maioria femi-
nina: serão 11 mulheres 
e 7 homens. Segundo a 
Unesco, nos últimos anos, 
o número de mulheres 
envolvidas na ciência au-
mentou significativamen-
te. No entanto, embora 
haja sinais encorajadores, 
as mulheres ainda estão 
sub-representadas na 
ciência. Hoje, elas repre-
sentam apenas 30% dos 
pesquisadores do mundo 
e até mesmo menores 
porcentagens em níveis 
mais altos da hierarquia.

Para Bolsonaro, encontro 
com Trump abre “novas 
frentes de cooperação”

Em declaração à impren-
sa, nos jardins da Casa 
Branca, ao lado do pre-

sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que o 
encontro marca um “capítu-
lo inédito” que abre “novas 
frentes de cooperação”. Ele 
destacou os esforços do seu 
governo para implementar as 
reformas em curso e o equi-
líbrio das contas públicas. 
Segundo o brasileiro, a dis-
pensa de vistos para norte-
-americanos é para estimular 
o comércio e o turismo.

Bolsonaro agradeceu o 
apoio de Trump ao ingresso 
do Brasil na Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). Ele se referiu ao 
grupo que reúne 36 países 
que se guiam pelos princí-
pios da democracia repre-
sentativa e economia de 
mercado. “O apoio america-
no ao ingresso do Brasil na 

OCDE será entendido como 
um gesto de entendimento 
que marcará ainda mais a 
parceria que buscamos.”

O presidente destacou a 
negociação para que o Brasil 
ingresse como parceiro exter-
no na Organização do Tratado 
Atlântico Norte (Otan), alian-
ça militar criada em 1949 e 
que reúne 29 países, regido 
pelo princípio da defesa mú-
tua em caso de ataques. “Dis-
cutimos a possibilidade de 
o Brasil entrar como aliado 
extra-Otan”, disse Bolsonaro.

 
Parcerias
Bolsonaro ressaltou a parce-

ria com os Estados Unidos nas 
áreas de combate ao terroris-
mo e crime organizado, ciência, 
tecnologia e inovação, energia, 
óleo e gás. “Este encontro re-
toma uma antiga tradição de 
parceria e ao mesmo tempo 
abre um caminho inédito en-
tre Brasil e Estados Unidos.”

Ele citou os esforços execu-
tados no Brasil para combater 
o terrorismo e o crime organi-
zado. De acordo com o presi-
dente, os temas estão entre 
prioridades e são “questão de 
urgência” para brasileiros e 
norte-americanos. Ele desta-
cou que foi reativado um fôro 
de altos executivos para discu-
tir vários temas comuns.

O presidente disse que o 
encontro com Trump destra-
vou temas que aguardavam 
negociação. “Hoje destrava-
mos vários assuntos que já 
estavam na pauta há décadas 
e abrimos novas frentes de 
cooperação. Esta é a hora de 
superar velhas resistências e 
explorar todo o vasto poten-
cial que existe entre Brasil e 
Estados Unidos. O Brasil tem 
um presidente que não é an-
ti-americano, caso indédito 
nas últimas décadas.”

 
Inspiração

Dizendo-se sob inspiração 
do presidente Ronald Rea-
gan (1981 a 1989), morto em 
2004, Bolsonaro citou uma 
frase do norte-americano. “O 
povo deve dizer o que o go-
verno pode fazer e não o con-
trário”, afirmou o presidente.

Em seguida, o presiden-
te afirmou que: “Os Estados 
Unidos mudaram em 2017 e 
o Brasil começou a mudar em 
2019. Estamos juntos para o 
bem dos nossos povos”. “Que-
remos uma América grande e 
um Brasil também”, reiterou. 

Bolsonaro afirmou que Bra-
sil e Estados Unidos têm vários 
aspectos comuns. “O Brasil e os 
Estados Unidos também estão 
emanados na garantia das li-
berdades, no respeito à família 
tradicional, no temor a Deus, 
nosso Criador, contra a ideolo-
gia de gênerio e o politicamen-
te correto e as fake news. Que 
Deus abençoe o Brasil e os Esta-
dos Unidos da América.”

Reprodução
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
----------------------------- 
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

Veículos
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Prefeitura Municipal de Caturaí 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

O MUNICÍPIO DE CATURAÍ – GOIÁS, pes-
soa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 
01.319.326/0001-49, torna público que realizara 
as 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2019 em 
sua sede situada à Praça 14 de Novembro nº 211, 
Centro, Caturaí Estado de Goiás, em sessão pú-
blica, Licitação na modalidade Pregão Presencial 
do Tipo Menor Preço, destinado a CONTRATA-
ÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ES-
COLAR RURAL. Qualquer informações buscar no 
endereço acima mencionado, das 8:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (62)3528 – 
1130 e através do e-mail licitacaturai2017-2020@
hotmail.com. ELIZABETH ANGELICA G. FURTA-
DO Pregoeira. Caturaí – GO, 19 de março de 
2.019.



------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
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. 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. 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
-------------------------------

-------------------------------
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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Serviços

Empregos

Imóveis

A Jalles Machado S/A,inscrita no CNPJ 02.635.522/0001-
95, localizada na Rod. GO 080, km 74,1 Zona Rural, Municí-
pio de Goianésia, Goiás, torna público que REQUEREU junto 
à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD, uma LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
regularização de uma barragem em terra no Córrego Manoel 
Alves, localizada na Fazenda Taquaral, Latitude: 15º12’28’’S 
Longitude: 48º59’34’’O Município de Goianésia

A empresa Jalles Machado S.A., torna público que 
requereu à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos metropolita-
nos – SECIMA,  a autorização  de abertura de pequena 
via de acesso interno para travessia (conforme previsto 
no Art. 11 da CONAMA 369/2006) na Fazenda Barra 
Alegre, no Município de Santa Isabel/GO

A Jalles Machado S/A,inscrita no CNPJ 02.635.522/0001-95, lo-
calizada na Rod. GO 080, km 74,1 Zona Rural, Município de Goia-
nésia, Goiás, torna público que REQUEREU junto à Secretaria do 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SE-
MAD, uma LICENÇA DE INSTALAÇÃO para regularização de uma 
barragem em terra no Córrego da Bomba (Alemão), localizada na 
Fazenda Lavrinha de São Sebastião, Latitude: 14º58’12,47’’S Lon-
gitude: 49º09’08,83’’ O Município de São Luiz do Norte.
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Brasil quer sediar 
Copa do Mundo de futebol 
feminino em 2023

O Brasil foi um dos 
dez países que expres-
saram interesse em se-
diar a Copa do Mundo 
feminina da Fifa (Fede-
ração Internacional de 
Futebol) em 2023. Além 
do país, também estão 
interessados em receber 
a competição três sul-
-americanos (Argentina, 
Bolívia e Colômbia).

As Coreias do Sul e do 
Norte informaram à Fifa 
que pretendem concor-
rer com uma candidatu-
ra conjunta. Além deles, 
formalizaram interesse 
em concorrer o Japão, a 
Austrália, a Nova Zelân-
dia e África do Sul.

Segundo a Fifa, esse é 
o maior número de paí-

ses a formalizar interesse em 
sediar uma Copa do Mundo 
feminina desde a primeira 
edição do evento, em 1991.

As confederações na-
cionais terão agora que 
registrar suas candidatu-
ras até 16 de abril deste 
ano. O anúncio do país-se-
de deve ser feito em mar-
ço do ano que vem. Entre 
os possíveis candidatos, 
nenhum sediou uma Copa 
do Mundo feminina.

A próxima competição 
será realizada de 7 de ju-
nho a 7 de julho deste ano, 
na França. O Brasil está no 
grupo C do campeonato, 
junto com Austrália, Itália 
e Jamaica. A seleção bra-
sileira estreia no dia 9 de 
junho contra a Jamaica.

Disney libera o 
primeiro trailer 
de Toy Story 4

A Disney/Pixar liberou 
ontem o primeiro trai-
ler completo de Toy 

Story 4. O vídeo está cheio de 
cenas cômicas e momentos 
que prometem emoção, o que 
já era de se esperar tendo em 
vista o último filme da saga.

Somos apresentados a Gar-
fo, o novo brinquedo feito a 
partir de um talher de plástico. 
Sem se ver como um brinque-
do, ele foge de casa, e é ajuda-
do por Woody. Nas aventuras, 
os novos amigos se depa-
ram com a boneca Gabi-Ga-

bi, a nova vilã da animação.
O trailer apresenta um 

momento esperado pelos fãs: 
o retorno de Betty. Com uma 
aparência mais aventureira, a 
boneca leva Woody e Garfo 
a um parque de diversões. É 
quando os demais brinque-

dos, como Buzz, Jessie e o 
Sr. Cabeça de Batata, partem 
para trazer Woody e Garfo de 
volta. Toy Story 4 chega aos 
cinemas no dia 21 de junho 
e tem direção de Josh Cooley, 
diretor de Divertida Mente e 
Up – Altas Aventuras.
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