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Produção de grãos no Brasil 
deve crescer 1,6% este ano
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2019 com 230,1 milhões de 
toneladas, um crescimento de 1,6% (mais 3,6 milhões de toneladas) em relação a 2018. p3
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Preso homem que agrediu idoso com 
deficiência mental, em Aragarças
Um homem identificado apenas como I.S.S, de 43 anos, foi preso preventi-
vamente na manhã de ontem, em Aragarças, município da região Oeste. p2
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Corpo é encontrado em 
córrego no Centro de Formosa

O corpo de um homem 
foi encontrado na tarde 
desta quarta-feira sub-
merso em um córrego de 
Formosa, no Entorno do 
Distrito Federal. Equipes 
dos Corpo de Bombeiros 
foram acionadas para re-
tirar o cadáver do local.

Segundo a corporação, 
testemunhas que passa-
vam próximo ao córrego 
ligaram para os bombeiros 
relatando que teriam visto 
algo submerso no córrego 
e que aparentava ser um 
corpo. Os militares isola-

ram o local e confirmaram 
que se tratava de um ca-
dáver que estava a pouco 
menos de um metro da 
superfície do córrego.

A vítima, que ainda 
não foi identificada, não 
apresentava grandes le-
sões externas, nem nada 
que o prendesse dentro 
da água. Após o resgate, o 
corpo ficou aos cuidados 
da Polícia Técnico Cientí-
fica que realizou a perícia 
no local e, posteriormen-
te, encaminhou o cadáver 
para o IML da cidade.
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PF faz operação para combater 
superfaturamento em pedágios

A Polícia Federal de-
flagrou, na manhã 
de ontem, a Ope-

ração Infinita Highway. O 
objetivo é desarticular um 
esquema criminoso volta-
do ao superfaturamento 
das tarifas de pedágio nas 
rodovias federais de Goiás, 
Bahia e Espírito Santo. A 

ação ocorre com o apoio do 
Tribunal de Contas da União.

Cerca de 85 policiais fede-
rais estão nas ruas cumprin-
do 16 mandados de busca e 
apreensão em órgãos públi-
cos, empresas e residências 
dos investigados nos três Esta-
dos, além do Distrito Federal. 

Segundo a investigação, 

empresas concessionárias 
contratavam a emissão de 
laudos fraudulentos que 
atestavam a qualidade das 
rodovias, evitando a apli-
cação de multas e outras 
penalidades pela Agência 
Nacional de Transporte Ter-
restre (ANTT), responsável 
pela fiscalização da presta-

ção do serviço.
A PF também identifi-

cou que, com a anuência da 
ANTT, uma das concessioná-
rias envolvidas aumentou in-
devidamente o valor cobra-
do a título de pedágio, sob 
a falsa alegação de elevação 
dos custos de manutenção 
de rodovias, baseando-se, 

para isso, em orçamentos 
fictícios, emitidos por em-
presas que não existiam.

Os mandados foram 
expedidos pela Justiça Fe-
deral da Bahia, do Espírito 
Santo e de Goiás, e têm por 
objetivo localizar e apreen-
der provas complementa-
res dos crimes praticados.

Reprodução

alergia 
alimentar 
atinge 8% das 
crianças e 2% 
dos adultos 
no Brasil 

Considerada um pro-
blema de saúde pública, 
a alergia alimentar atinge 
cerca de 8% das crian-
ças com até dois anos de 
idade e 2% dos adultos 
no Brasil. Não por acaso, 
a World Allergy Organizi-
tion (WAO) definiu o tema 
“Alergia Alimentar: um 
problema global” para a 
Semana Mundial de Aler-
gia 2019, que é realizada 
desde a última segunda-
-feira (7) e vai até o próxi-
mo sábado, 13 de abril.

Em Goiás, a campa-
nha regional que visa 
conscientizar sobre o 
diagnóstico, tratamento 
e prevenção das diversas 
formas de alergias é con-
duzida pela seção goiana 
da Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia 
(ASBAI), presidida pela 
médica alergista Lorena 
de Castro Diniz.

As alergias alimenta-
res são reações do siste-
ma imunológico (defesa) 
contra proteínas presen-
tes em um determinado 
alimento, que são reco-
nhecidas pelo organismo 
como “inimigas”. “Os 
sintomas podem surgir 
na pele, mas também no 
sistema gastrointestinal, 
no respiratório e/ou no 
sistema cardiovascular”, 
exemplifica a presidente 
da ASBAI Goiás.

As reações, por sua 
vez, podem ser leves, 
com simples coceira nos 
lábios, eczema, urticária, 
inchaço de olhos e boca, 
vômitos, diarreia, falta de 
ar, crise aguda de asma, e 
até mesmo comprometi-
mento de vários órgãos e 
potencial risco de óbito.

“Crianças e adultos 
com alergia a alimentos 
devem ser orientados 
pelo médico especialista 
para que sejam devida-
mente orientados a fazer 
a substituição correta dos 
alimentos e a adotar uma 
dieta saudável. Além de 
terem melhor qualidade 
de vida, também estarão 
aptos a prevenir situa-
ções de emergência”, de-
talha Lorena Diniz.

Preso homem que agrediu idoso 
com deficiência mental, em Aragarças

Um homem identifi-
cado apenas como I.S.S, 
de 43 anos, foi preso 
preventivamente na 
manhã de ontem, em 
Aragarças, município da 
região Oeste do estado, 
a 381 km de Goiânia. Ele 
é suspeito de agredir um 
idoso com deficiência 
mental, de 73 anos.

Segundo o delegado 
responsável pelo caso, Ri-
cardo Galvão, a agressão 
ocorreu no último dia 3 
de abril quando a víti-
ma, que fazia caminha-
da matinal na cidade, foi 

surpreendida pelo suspeito 
com diversos chutes e socos. 
Ação foi filmada e testemu-
nhada por moradores.

Após a agressão, o idoso 
teve a perna esquerda fra-
turada e precisou ser sub-
metido a cirurgia. O tempo 
de recuperação pode ultra-
passar 18 meses em decor-
rência da gravidade dos feri-
mentos e a idade da vítima.

Ainda de acordo com o 
delegado, o suspeito afir-
mou que possui deficiência 
física e o idoso “caçoava” 
dele frequentemente. Para 
Ricardo Galvão, no entan-

to, nada justifica a agres-
são considerada covarde 
e brutal. “ É um idoso in-
defeso, com problemas 
mentais e sem capacidade 
plena de discernimento. 
Ele não está ciente do que 
ocorreu”, disse.

O homem, que já tem 
passagens por embriaguez 
ao volante e homicídio 
doloso, crime pelo qual 
cumpre pena e usa torno-
zeleira eletrônica, foi en-
caminhado para a Cadeia 
Pública de Aragarças e 
responderá por lesão cor-
poral de natureza grave.
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Produção de grãos no Brasil deve 
crescer 1,6% este ano, diz iBGE
A produção de cereais, 

leguminosas e olea-
ginosas deve fechar 

2019 com 230,1 milhões de 
toneladas, um crescimento 
de 1,6% (mais 3,6 milhões de 
toneladas) em relação a 2018.

A terceira estimativa do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola, reali-
zado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), é 0,6% mais otimista 
do que a previsão anterior, 
de fevereiro (mais 1,3 mi-
lhão de toneladas).

A área colhida estimada é 
de 62,3 milhões de hectares, 
ou seja, 2,3% maior do que a 
de 2018 e 0,6% superior ao 
total previsto em fevereiro.

Entre as três principais la-
vouras de grãos do país é es-
perada alta na produção de 
2018 para 2019 apenas para 
o milho (11,9%), que deverá 
fechar o ano com 91,04 mi-
lhões de toneladas.

Estimam-se quedas para 
as safras da soja (-4,5%), com 
produção estimada de 112,52 
milhões de toneladas, e para 
o arroz (-10,6%), com safra de 
10,5 milhões de toneladas.

Entre os demais grãos, que 
têm produção calculada aci-

ma de um milhão de tonela-
das, são esperadas altas para 
o algodão herbáceo (26,7%) e 
feijão (3,1%). Por outro lado, 
devem ter queda o sorgo 
(-5,4%) e o trigo (-3%).

Outros produtos
O IBGE também analisa 

outros produtos, além dos 
cereais, leguminosas e ole-
aginosas. Entre eles, a cana-
-de-açúcar, que é o principal 
produto agrícola nacional, 
com uma produção estimada 
para este ano de 676,98 mi-
lhões de toneladas, ou seja, 
0,4% a mais do que em 2018.

Para os demais produtos 
com safra calculada em mais 
de um milhão de toneladas, 
devem crescer as safras de 
banana (2,4%), mandioca 
(5,6%) e tomate (0,8%). São 
previstas quedas nas pro-
duções de café (-10%), ba-
tata-inglesa (-1,5%), laranja 
(-5,2%) e uva (-9,7%).

Reprodução

Bombeiros 
buscam 
funcionário 
da Saneago 
que desapa-
receu no Rio 
Meia Ponte 

Prefeitura do Rio decreta 
estado de calamidade pública

Hábito saudável 
evitaria 63 mil mortes 
por câncer todo ano 

O Corpo de Bombeiros 
está realizando buscas por 
um funcionário da Saneago 
que desapareceu na manhã 
de ontem  na captação do 
Rio Meia Ponte, no Bairro 
São Domingos, em Goiânia.

Segundo a equipe de so-
corro, três trabalhadores re-
alizavam a medição na parte 
de cima da contenção do rio. 
Como o fluxo de água estava 
forte e a embarcação estava 
sendo arrastada para a com-
porta, eles optaram por sal-
tarem na água.

Dois deles conseguiram 
nadar para a margem, mas 
o terceiro desceu pela 
comporta e está desapa-
recido desde então.

Ao menos 63 mil mor-
tes por câncer que ocor-
rem no Brasil por ano 
poderiam ser evitadas 
com a adoção de hábi-
tos saudáveis, como não 
fumar e praticar ativida-
des físicas. Também seria 
possível evitar 114 mil 
novos casos da doença, 
o que corresponde a 27% 
dos registros anuais. Foi 
o que constatou um es-
tudo do Departamento 
de Medicina Preventiva 
da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP) e da 
Universidade de Harvard 
publicado no periódico 
científico Cancer Epide-
miology deste mês.

Para fazer o levanta-
mento, os pesquisadores 
cruzaram dados da Agên-
cia Nacional de Pesquisa 
em Câncer da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
e de levantamentos feitos 
por instituições nacionais. 

“Existe um consenso que 
tabagismo, álcool, seden-
tarismo, obesidade e má 
alimentação estão rela-
cionados com 20 tipos de 
câncer. Sabendo desses 
fatores de risco, usamos 
bancos de dados do IBGE 
para ver como é a distribui-
ção deles na população”, 
explica Leandro Rezende, 
pesquisador da FMUSP e 
um dos autores do estu-
do, realizado com apoio 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp).

Da Pesquisa Nacional 
de Saúde, de 2013, foram 
coletadas informações 
sobre a prevalência de 
tabagismo, o Índice de 
Massa Corporal (IMC), 
uso de bebidas alcoólicas, 
consumo de frutas e hor-
taliças. “Com esse con-
junto de dados e cálculos 
estatísticos, chegamos a 
quantos casos e mortes 
conseguiríamos evitar.”

A prefeitura do Rio de 
Janeiro decretou estado 
de calamidade pública, 
por causa da chuva que 
atinge o município des-
de a noite de segunda-
-feira (8). Com o decreto, 
passa a ser possível fazer 
contratação de serviços 
emergenciais de resposta 
à enchente sem licitação.

Caso o governo federal 
aceite o decreto de ca-
lamidade, o documento 
também facilita a trans-
ferência de recursos da 

Tânia Rêgo

União para a prefeitura fazer 
essas ações emergenciais.

O decreto permite ain-
da desapropriações e o uso 
de propriedade particular, 
no caso de iminente perigo, 
pela Defesa Civil e outros ór-
gãos municipais.

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Marcelo Crivella, justifi-
cou a medida não apenas por 
causa da situação emergen-
cial provocada pelo tempo-
ral, que provocou enchentes 
e deslizamentos e matou dez 
pessoas, mas também por-

que o município passa por 
“grave crise econômica”.

A cidade segue em 
estágio de crise (o mais 
grave de três níveis da 
Defesa Civil) há quase 60 
horas, desde as 20h55 
de segunda-feira (8). 
Ainda há vários pontos 
de alagamento, vias blo-
queadas e riscos de des-
lizamentos. Apesar disso, 
segundo o sistema Alerta 
Rio, da prefeitura, não 
deve chover hoje na ca-
pital fluminense.

Área colhida 
estimada é de 
62,3 milhões 
de hectares
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Arquivo pessoalNaiara Gonçalves

Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Salto

Agito
Humor

Cristo

Paraíso
Pecuária

Coelhinho Beleza

Autismo

Selfie Livro
Hoje, a partir das 19 horas, a cantora 
e compositora Wanessa Camargo fará 
um pocket show na Flávio’s Calçados 
do Shopping Cerrado. A apresentação, 
que será aberta ao público, marcará o 
lançamento da nova coleção Inverno 
2019 da rede varejista de calçados. 
Intitulada “Western”, a campanha é 
inspirada no estilo faroeste.

A terceira edição do evento “Over-
fest” será realizada hoje na Monkey 
Goiânia, a partir das 20 horas. O 
público poderá curtir shows de 
bandas de Fortaleza, Goiânia e 
Brasília, com ingressos a R$ 15, 
até as 22 horas, e R$ 20, após esse 
horário. A casa também oferecerá 
dobradinha de caipirinha, cozumel 
e catuaba, além de promoção de 
chope puro malte, até as 23 horas. 

O ator Matheus Ceará vai apre-
sentar o espetáculo Papai é uma 
Piada, nos dias 4 e 5 de maio, 
no Teatro da PUC. No sábado, a 
sessão é às 21h e no domingo, às 
19h. Ingressos à venda na Livraria 
Leitura (Goiânia Shopping), Lojas 
Seals, Óticas Vida e RM Livraria 
Jurídica. A produção local é da 
Cultura do Riso.

No dia 21 de abril, a partir das 
18h30, acontece, no Passeio das 
Águas Shopping, a apresentação 
do espetáculo “Cristo – Musical 
da Paixão”. A encenação da vida, 
morte e ressurreição de Jesus 
deve levar para o palco cerca 
de 70 artistas, entre eles o ator 
Thiago Abravanel, no papel de Rei 
Herodes. A entrada é um quilo de 
alimento não perecível. 

O Mar Paraíso Hotel, localizado em 
Arraial D’ajuda (BA), fará um sorteio 
de cinco diárias durante o 2º Congres-
so Goiano de Registro Civil, que será 
realizado nos dias 26 e 27 neste mês 
no K Hotel, em Goiânia. O ganhador 
terá direito a acompanhante em 
apartamento duplo para utilização no 
período de 01/05 a 20/12 deste ano.

A cantora Marília Mendonça 
e as duplas Maiara & Maraisa, 
Zé Neto & Cristiano e Diego & 
Victor Hugo são as atrações já 
confirmadas durante a 74ª Ex-
posição Agropecuária de Goiás, 
que acontece entre 17 a 26 de 
maio, em Goiânia. 

O Shopping Cerrado promoverá uma 
programação especial de Páscoa para 
a criançada, neste domingo (14), às 16 
horas, o coelhinho da Páscoa chegará 
na entrada principal do centro de 
compras, acompanhado por outros 
personagens. Além de distribuir 
ovinhos de chocolate, eles ficarão 
disponíveis para fotos até às 18 horas.

O maquiador goiano Marcos Costa 
foi o responsável pela beleza da 
cantora Fafá de Belém para a capa 
do disco Humana, que ela lançou 
no último fim de semana. O álbum 
traz Revelação, do Fagner, e O 
Resto do Resto, de Fátima Guedes, 
que teve clipe lançado na última 
segunda-feira, dia 8 de abril.

A goiana Hariany foi expulsa do 
Big Brother Brasil 19 a um dia 
da final após empurrar Paula. 
Como diz o ditado “Nadou, 
nadou e morreu na praia”.
A banda Produto Interno Groo-
ve será a atração de hoje do 
projeto “Sexta Tem Concerto”, 
do Lowbrow Lab Arte & Boteco.
A aluna do Colégio Simbios, 
Maria Eduarda Pequeno da 
Costa Reis, teve sua redação 
escolhida para publicação 
no livro das 30 melhores  do 
Vestibular Unicamp 2019.

Dedicado à conscientização 
do autismo, abril será um mês 
especial no Shopping Cerra-
do. Isso porque o centro de 
compras goiano estreará sua 
participação no projeto Sessão 
Azul e passará a realizar, a cada 
dois meses, sessões de cinema 
adaptadas para crianças com 
distúrbios sensoriais e suas 
famílias. Nesta primeira edição, 
que acontecerá no sábado 
(13), o público poderá assistir 
o filme “O Parque dos Sonhos”, 
em versão dublada e 2D. 

A fotógrafa com experiência inter-
nacional, Dani Fernandes, ministra, 
amanhã, na galeria Urban Arts, o 
workshop “Be Selfie”. O curso visa 
proporcionar aos participantes 
maior conhecimento da fotografia 
móvel e seu uso nas redes sociais.

A Feira de livros Letrinha, que 
estará no Flamboyant Shopping 
até dia 30 de abril, promove no 
sábado, dia 13, o Teatro de Fanto-
ches às 14h e no domingo, dia 14, 
a criançada pode acompanhar a 
Hora do Conto às 16h. 

A empresária Rose Lourenço (terceira à dir), lançou os novos serviços de beleza 
de sua franquia Ateliê Além do Olhar, no Setor Oeste. Na foto, ela posa com Lívia 
Marques, Márcia Queiroz, Layla Monteiro, Camila Borginho e Pabline Martins

A cerimonialista Candida Dias e o empresário 
Ladislau Couto renovaram os votos de 25 anos 
de casamento, nas belas praias de Recife (PE)

ZONA FRANCA

A Dra. Alessandra Serquiz es-
tará atendendo hoje na Clínica 
Mind, em Águas Claras (DF)
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“Direitos Humanos não 
avalia auxílio a vítimas 
de 80 tiros”, diz Damares

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Al-
ves, afirmou à reporta-
gem ontem que não está 
em análise no ministério 
a possibilidade de pres-
tar assistência ou auxílio 
financeiro aos familiares 
do músico morto no Rio 
de Janeiro depois que seu 
carro foi alvejado por 80 
tiros disparados por mili-
tares do Exército.

Ao afirmar que defen-
de a punição de “quem 
errou” no episódio, Da-
mares enfatizou que 
deve haver punição “se 
houve erro”. De acordo 
com a ministra, quem 
tem autonomia para 
determinar eventual 
pagamento de pensão 
é o Congresso, e não o 
ministério de Direitos 
Humanos. “Esta semana 
não foi conversado sobre 
isso. Uma semana de muito 
trabalho, a gente não con-
versou sobre isso”, afirmou.

No último domingo (7), 
militares do Exército dispara-
ram 80 tiros contra um carro, 
que levava cinco membros de 
uma família para um chá de 
bebê. O músico Evaldo Rosa 
dos Santos, 46, morreu na 
hora. “Estamos acompanhan-
do o caso. Se houve erro, terá 
que ser punido quem errou. 
Se houve erro”, disse.

O caso levantou grande 
repercussão. A ministra 
Damares foi alvo de críti-
cas nas redes sociais logo 
após o ocorrido por não 
ter se manifestado sobre 
o episódio. Na tarde de 
quarta-feira (10), três dias 
após a morte do músico, o 
ministério de Direitos Hu-
manos emitiu nota na qual 
afirma que acompanha o 
caso e está à disposição 
para prestar apoio às ou-
tras vítimas e familiares.

O ministério afirma que 
confia na independência da 
Justiça Militar para apurar 
os fatos e tomar as medidas 
legais necessárias.

Procuradoria pede 
condenação de líder 
da bancada evangélica

A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, pediu ao Su-

premo Tribunal Federal a 
condenação do deputado 
Silas Câmara (PRB-AM), pre-
sidente da bancada evan-
gélica na Câmara, em razão 
de acusação de peculato na 
apropriação de salários de 
seus servidores e nomeação 
de funcionários fantasmas. 
Raquel se manifestou em 
alegações finais do processo.

De acordo com a denúncia, 
entre 2000 e 2011, o parla-
mentar recebeu “reiterados 

depósitos em espécie” que 
somam R$ 145 mil. Os valores 
eram similares a montantes 
sacados por seus assessores 
e foi identificada a proximi-
dade entre as datas de sa-
que e depósitos nas contas-
-correntes do deputado.

Segundo Raquel, Silas Câ-
mara nomeou 18 assessores 
parlamentares e exigiu “par-
te ou a totalidade de suas 
remunerações, sendo que 
alguns dos secretários parla-
mentares nem sequer cum-
priram expediente”.

Um dos elementos cen-

trais da denúncia é o de-
poimento do ex-assessor 
Raimundo Silva Gomes. 
Ele disse que o dinheiro 
era recolhido para “pagar 
as contas do gabinete e 
do próprio deputado, tais 
como cartões de crédito, 
sendo que eventuais sal-
dos eram depositados na 
conta do parlamentar”.

Para Raquel Dodge, há 
“prova inequívoca desse 
esquema de desvio de ver-
bas públicas”. Além da con-
denação por peculato, com 
pena de reclusão e paga-

mento de multa, a Procura-
doria pede que o deputado 
seja obrigado a ressarcir o 
montante desviado.

Defesa
O advogado Rogério 

Marcolino, que defende Si-
las Câmara, afirmou que os 
servidores “prestaram ser-
viços típicos de assessores 
parlamentares e foram re-
munerados de acordo com 
as disposições e regramen-
tos da Câmara”. “Nenhuma 
contrapartida jamais foi co-
brada desses servidores.” 
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------------------------------- 
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
-------------------------------
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-------------------------------
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 do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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Goiana é expulsa do 
Big Brother Brasil 2019

A goiana Hariany foi ex-
pulsa do Big Brother Brasil 
2019 após agredir uma 
colega de confinamento 
na madrugada de ontem. 
Hariany se desentendeu 
com Paula durante uma 
festa na casa e, durante 
uma discussão mais aca-
lorada, empurrou a amiga 
com força sobre algumas 
malas que estavam no 
chão do quarto. 

“Eu não entendo o 
que ela faz comigo. Nin-
guém me tira do sério 
igual ela me tira. Ela fica 
debochando, velho. Sou 
a pessoa mais de boa do 
mundo”, disse a goiana 
chorando. “Sabe quando 
você está quieta e a pes-
soa fica te cutucando?”, 
completou. Os vídeos 
da agressão foram com-
partilhados diversas ve-
zes nas redes sociais. O 
assunto rendeu durante 
a madrugada e muitos 
internautas pediram a 
expusão da goiana.

Enquanto dormia na 
varanda, já nesta tarde, 
Hariany foi chamada ao 
confessionário e Tiago 

Leifert, apresentador do pro-
grama, entrou com recado 
para o restante dos partici-
pantes da casa. “Sentem-se, 
por favor. Hoje de madru-
gada houve um incidente 
envolvendo Hariany. Após 
análise das imagens ficou 
constatada uma agressão. 
Hariany infringiu uma regra 
do programa. Hariany está 
desclassificada. O Paredão 
de hoje está mantido”.

“Cristo - Musical da Paixão” 
será encenado em Goiânia

O espetáculo “Cristo - 
Musical da Paixão”, 
agendado para o 

dia 21 de abril, no Passeio 
das Águas Shopping, espera 
reunir um público de 5 mil 
pessoas, para acompanhar a 
encenação da vida, morte e 
ressurreição do personagem 
central da Páscoa e do Cris-
tianismo, Jesus. 

Realizado pelo Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, o 
musical deve levar para o 
palco cerca de 70 artistas, 
entre cantores e atores, 
além de uma banda, a qual 
deve acompanhar os núme-
ros apresentados pelos per-
sonagens. A entrada é 1 kg 
de alimento não perecível, 
com troca de ingressos em 
qualquer unidade do Sesc 
em Goiânia e no Passeio 
das Águas Shopping a partir 
de terça-feira, 9.

Com produção musical 
de Victor Hugo Igreja, o es-
petáculo faz parte do Proje-

to Sesc nos Parques e terá 
participação do cantor e ator 
Tiago Abravanel, no papel 
de Rei Herodes. Abravanel 
apresentará um pocket show 
após o espetáculo. Os atores 
goianos Kléber Alves, Ana 
Paula Paredes e Allyne Arru-
da interpretam, respectiva-
mente, o protagonista, Jesus 
de Nazaré; Maria, a mãe do 
filho de Deus; e Maria Mada-
lena. A coreografia é assina-
da por Ingrid Gomes.

Segundo Victor Hugo 
Igreja, o espetáculo contará 
com grande palco e cenário 
cuidadosamente pensado 
para emocionar o público. 
“Nossa intenção é fazer 
com que as pessoas pre-
sentes vivam o verdadeiro 
sentido da Páscoa e essa 
mensagem atinja o coração 
do público, que vai reviver 
a história mais emocionan-
te da humanidade com um 
show de luzes e sons ines-
quecível”, promete.

 Sinopse
O mundo em caos, seres 

perdidos na ganância, na au-
sência do ser. Sem enxergar 
que o amor pelo próximo se-
ria a última saída, as pessoas 
seguem buscando algo que as 
complete: o poder, o dinhei-
ro, a exposição de uma falsa 
felicidade em mídias sociais. 
Caem na escuridão quando 
percebem que nada além 
do amor pode dar sentido às 
suas vidas. “Cristo – Musical 
da Paixão” apresenta a histó-
ria de um homem que mudou 
o curso do mundo pelo poder 
do mais puro e singelo amor.

A fascinante apresentação 
conta com presença de artis-
tas exclusivos, empenhados 
em resgatar aos olhos do pú-
blico aquilo que não é visto 
com a relevância que deve-
ria: famílias desestruturadas, 
jovens sem esperança e um 
constante medo do aban-
dono assombram o mundo 
moderno. Este musical é um 

convite ímpar ao público para 
o reconhecimento do amor, 
que é capaz de transformar as 
sutilezas brutais sofridas pelas 
pessoas oprimidas – aviva a 
história do homem que exal-
tou os excluídos e deu a vida 
para salvar a humanidade.

 
Ficha técnica:
Cristo - Musical da Pai-

xão: Realização: Sistema 
Fecomércio/ Sesc/Senac 
Goiás; Quando: 21 de abril, 
às 18h30; Onde: Estaciona-
mento do Shopping Passeio 
das Águas; Direção musical: 
Victor Hugo Igreja; Roteiro: 
Ana Paula Paredes; Coreo-
grafia: Ingrid Gomes; Partici-
pações especiais: Kleber Al-
ves, como Cristo, Ana Paula 
Paredes, como Maria, Tiago 
Abravanel, como Herodes, 
Allyne Arruda, como Maria 
Madalena, Roberta Gleyce, 
como Verônica, Victor Hugo 
Igreja, como João, Jhorge 
Souza como Lúcifer.
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“Eu não 
entendo o 
que ela faz 
comigo. 
Ninguém me 
tira do sério 
igual ela me 
tira. Ela fica 
debochando, 
velho. Sou a 
pessoa mais 
de boa do 
mundo”


