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Motociclistas correspondem 
a 51% das mortes no trânsito 
A Prefeitura de Goiânia divulgou levantamento sobre acidentes de trânsito ocorridos na capital. Segundo o Projeto Vida no Trânsito, 
os motociclistas são principais vítimas. Os dados levantados consideraram o período entre 2017 e o 1º semestre do ano de 2018. p3
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Advogada suspeita deliderar quadrilha 
de assaltantestem prisão decretada
Ela já estava presa desde a semana passada em flagrante após um roubo de 
veículo em Senador Canedo, ela convidava jovens para cometer crimes. p3
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Pastor evangélico 
é preso em Guapó

O pastor evangélico Luiz 
Caucio da Silva Lopes, 36 anos, 
foi detido na manhã de ontem 
na BR-060, em Guapó. Duran-
te uma abordagem, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) cons-
tatou que ele é foragido da 
Justiça de Mato Grosso (MT). 
Luiz é condenado a 13 anos de 
prisão por tráfico de drogas, 
roubo e estelionato.

De acordo com a PRF, o pas-
tor viajava em um ônibus que 
saiu de Campo Grande com 
destino a Goiânia, quando o 
veículo foi parado para uma 
abordagem de rotina. Os po-
liciais checaram as bagagens 

e documentação dos passa-
geiros e constataram que Luiz 
possui dois mandados de pri-
são expedidos em Cuiabá.

O foragido informou aos 
policiais que atua como pas-
tor em uma igreja evangélica 
de Campo Grande e foi con-
vidado para “fazer pregações 
em uma igreja de Goiânia”. 
Os policiais levaram Luiz 
para à delegacia de Polícia 
Civil de Guapó e nesta tarde 
ele foi encaminhado para o 
complexo prisional de Apa-
recida de Goiânia. A ação 
teve apoio do Comando de 
Operações de Divisas (COD).
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Senador Canedo realiza Torneio 
de Pesca Social na sexta-feira

A Prefeitura de Sena-
dor Canedo vai reali-
zar, nesta sexta-feira, 

a segunda edição do Tor-
neio de Pesca Social. Mais 
de 8 mil peixes foram soltos 
nos parques do Setor Castro 
e Residencial Boa Vista para 
que toda a comunidade 

possa participar. 
A proposta, segundo o pre-

feito Divino Lemes, é promo-
ver um dia de diversão e lazer. 
“Estamos preparando nossa 
Páscoa solidária, que é a pes-
caria gratuita”, disse o prefeito 
momentos antes de a Agência 
Municipal do Meio Ambiente 

(Amma) soltar os peixes de vá-
rias espécies nos lagos.

De acordo com a prefeitura 
de Senador Canedo, os mora-
dores da região podem parti-
cipar, desde que levem anzol e 
vara de pescar. O peixe fisgado 
poderá ser levado para casa, a 
fim de incrementar a ceia da 

Sexta-Feira da Paixão.
Os lagos serão monitora-

dos pela Guarda Municipal 
até o dia do torneio, garan-
tindo que não haja furtos. 
Além da pescaria social, a 
prefeitura informou que pre-
para diversas ações para en-
volver toda a família.

Reprodução

Sistema S 
firma parcerias 
para estimular 
empreende-
dorismo em 
Abadiânia

Várias entidades se 
uniram para fomentar 
o empreendedorismo 
no município de Abadi-
ânia, a 90 quilômetros 
de Goiânia. A ação é 
resultado da parceria 
entre o Sebrae Goiás, 
Instituto Euvaldo Loddi 
(IEL Goiás), Sesi, Senai, 
Sistema Federação do 
Comércio (Fecomércio 
Goiás), Sesc, Senac, Se-
nar, Universidade Salga-
do de Oliveira (Universo 
Goiânia) e Prefeitura de 
Abadiânia.

O propósito  é veri-
ficar a real e atual con-
dição produtiva das 
empresas, expectativas 
para crescimento, neces-
sidades e oportunidades 
de negócios, cultura, 
tradições, turismo agro-
ecológico, dentre outros 
setores econômicos.

Com base no estudo, 
será construído um pla-
no de ação onde cada 
instituição irá contri-
buir com sua expertise 
para o desenvolvimen-
to socioeconômico de 
Abadiânia. O IEL Goiás 
desenvolveu a metodo-
logia da pesquisa, com 
a orientação para apli-
cação junto ao empre-
sariado local, e retor-
nará com relatório final 
do estudo de mercado 
de Abadiânia.

Segundo o diretor 
superintendente do 
IEL, Humberto Olivei-
ra, esta parceria con-
tribui com a retomada 
do desenvolvimento de 
Abadiânia. “Usamos a 
expertise de nossa área 
de estudos e pesquisas 
para definir a metodo-
logia de trabalho, estru-
turar o projeto e capa-
citar os pesquisadores 
que estão em campo. 
Vamos identificar as 
potencialidades do 
município e da região 
para entregarmos um 
relatório consolidado e, 
assim, juntar as casas e 
suas competências para 
definir o que pode ser 
aplicado na cidade para 
a retomada de seu de-
senvolvimento”.

Terminal Rodoviário de Goiânia espera 
receber 180 mil pessoas no feriado

O Terminal Rodoviário 
de Goiânia espera rece-
ber grande movimento 
durante o feriado pro-
longado de Páscoa. Entre 
os dias 18 e 21 de abril, 
a estimativa da adminis-
tração é que cerca de 180 
mil pessoas passem pela 
rodoviária, um aumento 
de cerca de 20% nos em-
barques e desembarques 
de passageiros em rela-
ção ao período normal.

No contexto local, os 
destinos mais procurados 
pelos passageiros são Cal-
das Novas, cidade de Goi-
ás, Goianésia, Pirenópolis, 

Porangatu, Três Ranchos e 
Trindade. Já nas viagens inte-
restaduais, os locais mais pro-
curados são Brasília, Fortale-
za, Marabá, Palmas, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.

Segundo o terminal rodo-
viário da capital, durante o 

ferido serão disponibilizados 
pelo menos 200 novos horá-
rios para atender os usuários. 
Sobre a estrutura do espaço, 
haverá um reforço de 30% no 
número de funcionários das 
áreas de limpeza, segurança 
e informação aos passageiros.
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Peixes 
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Motociclistas correspondem a 51% 
das mortes no trânsito em Goiânia
A Prefeitura de Goiânia 

divulgou levantamen-
to sobre acidentes de 

trânsito ocorridos na capital. 
Segundo o Projeto Vida no 
Trânsito (PVT), os motociclis-
tas são principais vítimas. Os 
dados levantados pelas se-
cretarias municipais de Saú-
de (SMS) e de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade (SMT) de 
Goiânia consideraram o perí-
odo entre 2017 e o 1º semes-
tre do ano de 2018.

Segundo o estudo, em 
2017 ocorreram 190 óbitos, 
enquanto no primeiro se-
mestre de 2018 foram 88. O 
grupo de motociclistas apre-
sentou  o maior número de 
mortes, correspondendo a 
51% do total, seguido dos 
pedestres, com 21%. O perfil 
das vítimas com maior ocor-
rência são homens motoci-
clistas, com idade de 20 a 39 
anos. A maioria dos aciden-
tes com morte ocorreu em 
consequência do excesso de 
velocidade nas vias e direção 
após o uso de álcool.  

A pesquisa levantou tam-
bém que dirigir sem a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) e a falta de atenção do 
motorista na  sinalização e 

paradas obrigatórias nos se-
máforos foram as infrações 
mais cometidas. Os aciden-
tes aconteceram principal-
mente nos horários de pico, 

pela manhã e à noite.  
A partir da análise, foram 

apresentadas ações e desa-
fios a serem aplicadas pelos 
órgãos competentes, se con-

figurando como o Plano de 
Ação. Entre as intervenções, 
a SMS reforça o monitora-
mento e vigilância epidemio-
lógica dos óbitos por aciden-

te de trânsito e qualifica as 
informações dos acidentes 
de trânsito fatais. 

A superintendente de Vigi-
lância em Saúde da SMS, Flú-

via Amorim, pontuou que os 
resultados da análise poderão 
aprimorar o  planejamento 
das ações  de prevenção. “Sa-
bendo onde, como, por que 
ocorrem e quem são as vítimas 
desses acidentes, poderemos 
traçar meios de atingir o prin-
cipal objetivo do Projeto Vida 
no Trânsito, que é diminuir as 
mortes que tanto acontecem  
nesse meio”, explica.  

 
Sobre o projeto
O Projeto Vida no Trânsito 

é uma iniciativa do Governo 
Federal para o fortalecimen-
to de políticas de prevenção 
de lesões e mortes no trânsi-
to por meio da qualificação, 
planejamento, monitora-
mento, acompanhamento e 
avaliação das ações. O traba-
lho é desenvolvido em con-
junto com órgãos e insti-
tuições das esferas federal, 
estadual e municipal.

Em Goiânia, o projeto é 
desenvolvido desde 2012, e 
tem como função principal o 
levantamento e cruzamento 
de dados que vão contribuir 
com a redução do impacto da 
violência do trânsito na vida da 
população,  e no auxílio  da ela-
boração de políticas públicas.

Reprodução

PRF prende 
foragido da 
Justiça durante 
abordagem 
de rotina 
em Guapó

Sobe para 16 o número de mortos 
na comunidade da Muzema

Advogada suspeita de 
liderar quadrilha de assaltantes 
tem prisão decretada

Um homem de 36 anos, 
que se diz pastor evangélico, 
foi preso na manhã de on-
tem pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Comando de 
Operações de Divisas (COD) 
na BR-060, em Guapó.  

Segundo informações, o 
homem saiu de Campo Gran-
de com destino a Goiânia. Ele 
estava em um ônibus que foi 
parado para abordagem de 
rotina. Durante checagem de 
bagagens e documentos, a 
PRF descobriu que o homem 
é foragido da Justiça de Mato 
Grosso, condenado a 13 anos 
de prisão por tráfico de dro-
gas, roubo e estelionato.

O foragido informou aos 
policiais que foi convidado a 
fazer pregações em uma igre-
ja da capital goiana. Ele foi en-
caminhado à delegacia de Po-
lícia Civil de Guapó, de onde 
será conduzido ao presídio.

A advogada Thaís San-
tos da Cruz, de 25 anos, 
teve  prisão preventiva 
decretada ontem, por um 
assalto praticado em Bon-
finópolis. Ela já estava pre-
sa desde a semana passa-
da em flagrante após um 
roubo de veículo em Se-
nador Canedo. Segundo a 
Polícia Civil (PC), ela usava 
redes sociais para convi-
dar jovens para cometer 
crimes na Grande Goiânia.

Registrada pela OAB 
Goiás há um ano e seis 
meses, Thais foi presa no 
último dia 10 de abril em 
flagrante. Ela roubou, jun-
to com dois jovens, , um 
carro em Senador Canedo.

Na ocasião, a Dele-
gacia Estadual de Fur-
tos e Roubo de Veículos 
(DERFRVA) apurou que 
ela teria convidado os 
jovens, por meio de um 
grupo das redes sociais,  
intitulado “gambiarras”, 
para cometer roubos. 
Na DERFRVA existem 

três inquéritos em que 
ela configura como men-
tora, e participante em 
roubos de veículos.

“Ela levou dois jovens 
para assaltar um comér-
cio, e, na fuga, quando 
foram abordados pela Po-
lícia Militar, contou que 
havia sido sequestrada 
por ele, ocasião em que a 
dupla foi autuada, mas a 
advogada acabou sendo 
liberada, já que, supos-
tamente, seria vítima. 
Acontece que, quando in-
terrogamos os presos no-
vamente, nós descobrir-
mos que foi a advogada 
quem os convidou pela 
Internet para cometer o 
roubo, arrumou a arma, e 
também levou eles até o 
comércio a ser invadido, 
explica o delegado Carlos 
Levergger, titular da dele-
gacia de Bonfinópolis.

Um vídeo gravado pela 
Polícia Civil mostra os dois 
presos em Bonfinópolis 
delatando Thaís Santos.

O Corpo de Bombeiros 
retirou antes do meio-dia o 
corpo de uma menina dos 
escombros do local do de-
sabamento de dois prédios 
no condomínio Figueiras do 
Itanhangá, na comunidade 
da Muzema, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Com isso, 
sobe para 16 o número 
de mortos. Ainda são pro-
curadas oito pessoas.

Reprodução

Das 24 pessoas encontra-
das desde sexta-feira, dez fo-
ram retiradas com vida, mas 
duas morreram no hospital. 
Dos feridos, três vítimas 
permanecem internadas em 
hospitais da rede municipal.

Atuam no local bombeiros 
de diversos quartéis. Desde o 
dia do desabamento, as equi-
pes estão no local com mais de 
100 militares, cães farejadores, 

drone, helicópteros, ambu-
lâncias e viaturas de reco-
lhimento de cadáveres.

Equipes da prefeitura 
também ajudam na aten-
ção às vítimas e aos pa-
rentes e na conservação 
e remoção de entulhos na 
região do Itanhangá, local 
muito afetado pelas fortes 
chuvas que caíram na ci-
dade na semana passada.
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Reconstruiremos Notre-Dame 
em cinco anos, diz Macron
O presidente da 

França, Emmanuel 
Macron, afirmou 

ontem, que a catedral de 
Notre-Dame será recons-
truída em cinco anos. A 
catedral foi parcialmente 
destruída em um incêndio 
na segunda-feira e, desde 
então, doações anunciadas 
por companhias francesas e 
milionárias para financiar sua 
reconstrução já ultrapassaram  
a marca de R$ 2,6 bilhões. 

Igreja
A catedral, joia arquite-

tônica medieval e um dos 
pontos turísticos mais co-
nhecidos de Paris, foi grave-
mente desfigurada por um 
incêndio. Mais de 400 bom-
beiros impediram o colapso 
total da igreja, que começou 
a ser construída no século 12 
e sobreviveu a guerras, a re-
voluções, à ação do tempo e 
ao ingresso de 13 milhões de 
turistas por ano. Uma inves-
tigação preliminar indica que 
o fogo começou de maneira 
acidental na catedral mais 
visitada do mundo.

Diante das chamas, os 

parisienses se reuniram 
nas margens do Rio Sena e 
sobre pontes para assistir, 
incrédulos, às chamas con-
sumirem a catedral. Parte 
deles entoou a Ave Maria. 
Muitos choravam, enquan-
to o fogo se espalhava pelo 
prédio, que começou a ser 
construído em 1163 e foi 
concluído em 1345.

Repercussão do incêndio 
na Catedral de Notre-Dame

O Vaticano disse ter fi-
cado “chocado e triste com 
a terrível notícia sobre o 
símbolo da cristandade na 
França e no mundo” e apre-
sentou sua solidariedade ao 
povo francês e as orações 
aos bombeiros e a todos 
que estão fazendo o possível 
para lidar com a situação.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
pediu que as autoridades 

francesas “ajam com rapi-
dez” para conter o incêndio 
na Catedral de Notre-Dame. 
“Que horrível assistir ao am-
plo incêndio na Catedral de 
Notre-Dame, em Paris. Tal-
vez aviões com tanques de 
água podem ser usados para 
apagar o fogo. Deve-se agir 
rapidamente”, escreveu o re-
publicano no Twitter.

A direção da Segurança 
Civil disse que a possibilida-

de de usar aviões para apa-
gar o fogo estava descartada, 
pois o peso da água destrui-
ria todo o monumento. A 
chanceler alemã, Angela 
Merkel, disse que a Notre-
-Dame é um “símbolo da 
França” e de “nossa cultura 
europeia”. “Essas imagens 
horríveis doem. Nossos pen-
samentos estão com os ami-
gos franceses”, disse no Twit-
ter o porta-voz da chanceler, 
Steffen Seibert.

Fogo controlado
O secretário de Estado 

do Interior Laurent Nuñez 
afirmou à imprensa que o 
fogo foi controlado na cate-
dral de Notre-Dame por vol-
ta das 7h (2h do horário de 
Brasília) desta terça-feira, 
16. No entanto, ainda não 
se sabe “como sua estrutura 
resistirá.” “Foi descartado o 
perigo de fogo. A preocu-
pação agora é saber como 
a estrutura foi afetada pelo 
incêndio gravíssimo dessa 
noite”, declarou Nuñez.

Perdas
Por sua vez, o ministro da 

Cultura Franck Riester disse 
que dois terços do telhado 
se perderam. “A princípio, o 
incêndio não é criminal. O 
fogo parece ter começado 
onde estavam os andaimes 
erguidos para restaurar a fle-
cha que, acabou totalmen-
te destruída”. Riester ainda 
confirmou que os vitrais da 
catedral sofreram danos.

No entanto, não deu in-
formações sobre o estado 
dos grandes quadros que en-
feitavam o interior da igreja. 
Devido a seu tamanho, eles 
não puderam ser retirados.

Doações
As doações de compa-

nhias francesas e milionárias 
para financiar a reconstru-
ção da Catedral, ultrapassa-
ram os 600 milhões de euros 
(R$ 2,6 bilhões) nesta terça-
-feira, 16. A empresa fran-
cesa de cosméticos, L’Oréal, 
dará 200 milhões de euros, 
um valor agregado aos 200 
milhões doados pelo gru-
po LVMH e aos 100 milhões 
prometidos respectivamen-
te pela família Pinault e pela 
petrolífera Total.

Emmanuel GonçalvesArquivo pessoal

Cristiano Borges

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Costura

Encontro Tentações
Médico e educador Fernando Rassi 
Nader tem métodos também para 
inserir a solidariedade nos alunos da 
Interschool Brasil. Há mais de dez anos, 
nesta época, eles produzem 150 kits 
de ovos de chocolate que vão distribuir 
às crianças da Creche Anália Franco. 
Este ano, a entrega acontece hoje, e vai 
garantir uma Páscoa mais feliz.

O skate como ferramenta de 
exploração e apropriação do 
espaço público será tema da nova 
exposição que chega hoje à galeria 
de arte do Lowbrow Lab Arte & 
Boteco. Intitulada “Desatado”, a 
mostra coletiva reúne 14 obras 
inéditas produzidas pelos artistas 
Karollez Viana, Adriano Borges 
(Dico) e Cristiano Freitas (Dongou).

A atração tem início às 19h30, no 
Atrium - Piso 2, sobre a regência 
do Tenente Jonas Chagas Medina. 
A Banda do COpEsp foi criada 
em 2012 e, desde então, vem 
se apresentando em atividades 
culturais no Estado de Goiás, nos 
desfiles cívicos, e em todas as 
comemorações para as quais o 
povo goiano convoca.

A convite do Flamboyant Sho-
pping a  Banda de Música do 
Comando de Operações Especiais 
(COpEsp) estará hoje, celebrando 
a Semana do Exército Brasileiro 
numa apresentação aberta ao 
público. A banda é composta por 
29 músicos, que interpretarão 
canções de repertório eclético.

O público poderá conferir shapes, 
placas, acrílicos e pinturas, entre 
outros trabalhos, inspirados em 
elementos da rua, do skate e do gra-
fite. As obras utilizam uma técnica 
mista com estêncil, posca e spray e 
apresentam tamanhos que variam 
de 60 x 60cm a 1,20 x 1,20m. A mos-
tra tem curadoria de Roan Andrade, 
que é proprietário do local.

Neste feriado de Semana Santa, 20 
de abril, acontecerá em Pirenópolis 
o Festival Gastronômico Fogo de 
Chão. Com um time de assadores 
e parceiros de peso o evento pro-
mete parar a cidade. As atrações já 
confirmadas são a banda U2 Cover 
sob comando de Rubinho Gabba e 
a banda de reggae. 

Karollez Viana é designer de moda, ta-
tuadora e tem como marca registrada 
desenhos soltos, espontâneos e vindos 
do mundo astral. Dico é um artista local 
autodidata que tem o skate como a 
maior referência para seus projetos de 
curta metragem, animação e outras 
produções audiovisuais. Já Dongou é 
tatuador e impressor gráfico.

A Orquestra Filarmônica de Goiás re-
aliza amanhã o segundo concerto de 
sua temporada 2019, no Palácio da 
Música, no Centro Cultural Oscar Nie-
meyer (CCON), unidade da Secretaria 
de Cultura de Goiás (Secult Goiás). 
Sob a regência do Diretor Artístico 
da instituição, Neil Thomson, serão 
apresentadas as Sinfonias 2,3 e 4 de 
Haydn e a Sinfonia n.5 de Dvoràk.

O público da Monkey Goiânia 
poderá cantar no evento 
“Karaokê Cremoso Monkey”, 
hoje, a partir das 20 horas. 
A entrada será gratuita.

Mateus Dutra, também 
conhecido como DJ Matias 
e DJ Barats são as atrações 
de hoje no Lowbrow Lab 
Arte & Boteco.

O verde e as estampas em 
florais são destaques no novo 
catálogo da Jean Darrot.

A segunda quinzena de Abril no Clu-
be de Costura tem diversas opções 
para quem quiser aprimorar práticas 
e técnicas dentro do universo da 
moda. Um dos destaques da progra-
mação é a Oficina de Confecção de 
Bolsas e Acessórios, que, ministrada 
por Aline Fernandes, ensinará a criar 
produtos como nécessaires, clutchs 
e carteiras fazendo uso de retalhos. 
Nas tardes de terças e quintas-feiras, 
tem o Curso Livre de Modelagem 
e Costura.  Já o Curso Rápido de 
Modelagem, Corte e Costura, com 
início no dia 22, ensinará desde mo-
delagem à finalização das peças.

A Refrescos Bandeirantes/Coca-
-Cola promove hoje o 19º Encon-
tro de Comunicação e Sustentabili-
dade, às 20h, no Life Box, próximo 
ao Flamboyant Shopping Center. 
Na ocasião será apresentada a 
nova campanha da Marvel.

As empresárias farmacêuticas 
Adriana Ruscitti e Daniella Póvoa, 
da farmácia de manipulação Medic 
Pharma, desenvolveram deliciosos 
chocolates redutores de medida e 
também anti-stress para páscoa.

Os amigos Milton Mattani (presidente da Federação Internacional de Football 7 Society), 
Rafael Rahif (Secretário Estadual de Esportes), Roberto Faustim (empresário), Marcello San-
giovanni (presidente da federação brasileira de fut 7) e Zé Maria (presidente da Federação 
Fut 7 de Menores de Goiânia) compareceram na abertura do Go Cup, no Estádio do Serrinha

Célio Abba (Diretor Superintendente e sócio do 
empreendimento) e os jornalistas Mariana Martins 
e Marcelo Vidal, ambos da Record TV, na inauguração 
do novo stand de vendas do Shopping Gallo

ZONA FRANCA

Chef Carô Uchoa Borges 
é responsável pelo novo 
menu do Las Nenas
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Brasil formaliza saída da 
Unasul para integrar Prosul

O Brasil formalizou a sua 
saída da União das Nações 
Sul-Americanas (Unasul) 
para integrar o Fórum para 
o Progresso da América do 
Sul (Prosul). A decisão foi 
comunicada oficialmen-
te na segunda-feira pelo 
Ministério das Relações 
Exteriores ao governo do 
Equador, país depositário 
do tratado da Unasul. Pe-
las regras internacionais, 
entretanto, o Brasil ainda 
precisa se manter por seis 
meses no organismo.

“Em abril de 2018, os 
governos do Brasil, da Ar-
gentina, do Chile, da Co-
lômbia, do Paraguai e do 
Peru decidiram de forma 
conjunta suspender a sua 
participação da Unasul 
em função da prolonga-
da crise no organismo, 
quadro que, desde então, 
não se alterou”, informou 
o Itamaraty. A saída da 
Unasul também foi confir-
mada hoje (16) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, em 
publicação no Twitter.

O processo de criação 
do Prosul foi formalizado 
no dia 22 de março em 
Santiago, no Chile. Na 
ocasião, representantes 
de oito países sul-ameri-
canos - Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Guiana e Peru 
- assinaram a Declaração 
de Santiago, que traz os 

requisitos essenciais para in-
tegrar o fórum: estar em ple-
na vigência da democracia, 
com respeito à separação dos 
poderes do Estado, liberdade 
e direitos humanos, assim 
como o respeito à soberania 
e integridade territorial.

A proposta do Prosul, ide-
alizada pelo presidente chi-
leno, Sebastian Piñera, tem 
formato mais flexível, enxu-
to, menos oneroso e deve se 
dedicar a iniciativas entre os 
países do bloco e ações con-
juntas para o desenvolvimen-
to da região. O espaço deverá 
abordar, de maneira flexível, 
temas de integração em in-
fraestrutura, energia, saúde, 
defesa, segurança e combate 
ao crime, e prevenção e ma-
nejo de desastres naturais.

As nações que lançaram 
o Prosul entenderam que a 
Unasul, da forma como fun-
cionou desde sua criação em 
2008, perdeu efeitos práti-
cos, mantendo custos, e pas-
sou a disputar decisões sobre 
temas que já são tratados 
em outras instâncias, como o 
Mercosul. O Prosul não deve 
ter um tratado e não será um 
organismo, como a Unasul.

Após o lançamento e 
formalização de saída da 
Unasul, as instâncias diplo-
máticas dos países do Prosul 
agora devem se concentrar 
em grupos de trabalho para 
elaborar as bases para a cria-
ção da comunidade comum.

Dodge arquiva inquérito 
para apurar ofensas 
a ministros do STF

A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, arquivou on-

tem o inquérito aberto pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para apurar notícias fal-
sas (fake news) e ofensas que 
tenham a  Corte como alvo. 
Em manifestação enviada ao 
Supremo, Dodge também in-
formou que as provas produ-
zidas na investigação própria 
da Corte não serão usadas 
pelo Ministério Público para 
acusar os envolvidos. 

Dodge arquivou a parte 
do inquérito que deveria ca-
ber legalmente à PGR.  Ape-

sar da decisão, o inquérito 
continuará em tramitação 
pelo Supremo.  

Em manifestação enviada 
à Corte, Dodge se posicio-
nou contra o andamento da 
investigação, por entender 
que foi desrespeitado “o 
devido processo legal e ao 
sistema penal acusatório es-
tabelecido na Constituição 
de 1988”. Com base nesse 
entendimento, o MP é o res-
ponsável pela condução da 
investigação criminal. 

“O ordenamento jurídico 
vigente não prevê a hipótese 
de o mesmo juiz que entende 

que um fato é criminoso de-
terminar a instauração e de-
signar o responsável por essa 
investigação”, diz Dodge. 

A decisão da procuradora 
foi anunciada após Alexan-
dre de Moraes, designado 
como relator do caso, auto-
rizar a Polícia Federal a re-
alizar buscas e apreensões 
contra quatro pessoas, entre 
elas, o candidato ao governo 
do Distrito Federal nas últi-
mas eleições, o general de 
Exército Paulo Chagas (PRP).

Na segunda-feira, em 
outra decisão, Moraes de-
terminou a retirada de uma 

matéria jornalística relacio-
nada ao presidente da Cor-
te, Dias Toffoli. 

Ao anunciar a abertura 
do inquérito, no dia 14 de 
março,  Toffoli referiu-se à 
veiculação de “notícias falsas 
(fake news)” que atingem a 
honorabilidade e a seguran-
ça do STF, de seus membros 
e parentes. Segundo ele, a 
decisão pela abertura está 
amparada no regimento in-
terno da Corte. Até a publi-
cação desta reportagem, o 
STF não havia se manifesta-
do sobre a decisão de Dodge 
de arquivar o inquérito.
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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
-------------------------------
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
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
ONTRATA-SE  vendedor 
(a) com experiencia em 
Óptica. Salario fixo + comi 
ssão. Interessados enviar 
curriculo para  carlosinn-
ve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Eddie Murphy vai 
interpretar o vilão de Um 
Príncipe em Nova York 2

Além de atuar como o 
protagonista de Um Prínci-
pe em Nova York 2, Eddie 
Murphy também vai inter-
pretar o vilão do longa, se-
gundo informações do site 
That Hashtag Show.

O herói de Um Príncipe 
em Nova York é Akeem, o 
herdeiro do trono da na-
ção africana de Zamunda. 
No novo filme, Eddie Mur-
phy também vai interpre-
tar o General Izzi.

O vilão é um ditador 
do país fictício de Nex-
tdooria, uma nação que 
sofre com a fome. Ele 
quer dominar Zamunda 
e não mede esforços para 

atingir seus objetivos.
No filme original, Eddie 

Murphy também interpretou 
diversos personagens. Um Prín-
cipe em Nova York foi lançado 
em 1988 e segue Akeem, um 
príncipe africano que busca 
encontrar o amor de sua vida, 
apesar do seu título nobre.

Na sequência, Akeem 
descobre um filho perdido, 
e precisa retornar para os Es-
tados Unidos para encontrar 
esse inusitado herdeiro ao 
trono de Zamunda.

A direção de Um Prínci-
pe em Nova York 2 é de Craig 
Brewer (Ritmo de um Sonho). 
Um Príncipe em Nova York 2 
estreia em 7 de agosto de 2020.

Star Wars: A Ascensão 
Skywalker trará detalhes 
sobre os pais de Rey

Uma das grandes re-
viravoltas em Star 
Wars: Os Últimos 

Jedi foi a revelação de que os 
pais de Rey eram sucateiros 
aleatórios, sem importân-
cia na trama geral. Porém, 
A Ascensão Skywalker pode 
trazer mais detalhes.

Em entrevista para a ABC 
News, o diretor J.J. Abrams 
diz que promete manter a 
decisão de Rian Johnson, 

mas que trará mais detalhes 
quanto a esse mistério.

“Eu vou dizer que, ao 
fazer esse filme, sabíamos 
que precisava ser uma con-
clusão satisfatória. E eu sei 
que essa é uma das coisas 
que as pessoas estão falan-
do. Eu não quero dizer que 
o que aconteceu no Epi-
sódio VIII não aconteceu. 
Nós honramos isso. Mas eu 
vou dizer que há mais nes-

sa história do que vocês vi-
ram”, instiga o diretor.

Star Wars: A Ascensão 
Skywalker traz veteranos da 
franquia como Carrie Fisher 
(que terá imagens de arqui-
vo utilizadas), Mark Hamill, 
Billy Dee Williams, Anthony 
Daniels e Ian McDiarmid.

Eles se juntam ao elen-
co formado por Daisy Ri-
dley, John Boyega, Oscar 
Isaac, Adam Driver, Kelly 

Marie Tran, Matt Smith, 
Naomie Ackie, Dominic 
Monaghan, Keri Russell e 
Joonas Suotamo.

J.J. Abrams (Star Wars: O 
Despertar da Força) retorna 
para a cadeira de direção. 
Ele também assina o roteiro, 
ao lado de Chris Terrio (Liga 
da Justiça). Star Wars: A As-
censão Skywalker, estreia 
nos cinemas brasileiros em 
19 de dezembro.
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