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Caminhoneiros decidem, 
e não haverá paralização
Os representantes dos caminhoneiros disseram, após uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que não 
haverá paralisação da categoria. O ministro prometeu reajustar a planilha da tabela do piso mínimo de frete, umas das reivindicações. p2

Filho suspeito 
de participação 
na morte de 
vereadora 
é solto p2

STJ decide 
reduzir pena 
de Lula p3

Terremoto 
nas Filipinas: 
16 mortos p4

Casal é preso transportando armas, 
munições e anabolizantes em Anápolis
A PRF prendeu um casal transportando armas, munições e anaboli-
zantes contrabandeados do Paraguai na BR 060, em Anápolis. p2
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Casal é preso transportando 
armas, munições e anabolizantes

A Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu um casal 
transportando armas, mu-
nições e anabolizantes con-
trabandeados do Paraguai 
na madrugada desta terça-
-feira na BR 060, em Aná-
polis, a 55 km de Goiânia. 
A mulher, de 24 anos, con-
duzia um Toyota Corolla e 
tinha como passageiro um 
homem, de 29 anos.

Durante o patrulhamen-
to da rodovia, agentes da 
PRF pararam o carro para 
fiscalizações de rotina ao 
perceberem que o veículo 
estava com defeitos no sis-
tema de iluminação. Entre-

tanto, quando checavam as 
bagagens do casal encon-
traram grande quantidade 
de produtos contraban-
deados do Paraguai. Duas 
pistolas, dezenas de muni-
ções, diversos eletroeletrô-
nicos e cerca de 800 anabo-
lizantes estavam escondidos 
em meio às roupas dentro 
de malas e mochilas.

O homem informou aos 
policiais que adquiriu os 
produtos em Ciudad Del 
Este, no Paraguai, para re-
vender a particulares em 
Brasília. A ocorrência foi 
encaminhada à Polícia Fe-
deral em Anápolis.
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Após reunião, caminhoneiros 
descartam paralisação
OS representantes 

dos caminho-
neiros disseram 

nesta segunda-feira, após 
uma reunião com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, que não have-
rá paralisação da categoria na 
próxima segunda-feira (29). 
Durante a reunião, que durou 
quase cinco horas, o ministro 
prometeu reajustar a plani-
lha da tabela do piso mínimo 
de frete, umas das principais 
reivindicações dos caminho-
neiros. O ministro disse ainda 
que vai intensificar a fiscaliza-
ção do cumprimento da tabe-
la de frete mínimo, com a par-
ticipação dos caminhoneiros, 
e atrelar o reajuste da tabela 
ao preço do diesel.

“Eu acho que nós consegui-
mos administrar essa condição 
de momento e não deve haver 
paralisação de caminhoneiros 
neste momento. A represen-
tação dos caminhoneiros está 
conseguindo conversar com o 
governo”, disse o presidente 
da Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos 
(CNTA), Diumar Bueno.

A reunião com o ministro 
reuniu cerca de 30 represen-
tantes de 11 entidades de 
classe, além de um grupo de 
caminhoneiros autônomos. 
A proposta apresentada 
pelo ministério prevê que os 
próprios caminhoneiros vão 

ajudar a realizar a fiscaliza-
ção da tabele de frete. Ainda 
esta semana, o ministro e o 
presidente da CNTA deverão 
assinar um termo formali-
zando o procedimento.

Anistia de multas
De acordo com um dos líde-

res da categoria, Wanderlei Al-
ves, conhecido como Dedeco, 
as reclamações relacionadas 
ao descumprimento da tabela 
serão encaminhadas pela con-
federação ao ministério que 
as repassará à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT). O ministério também 
teria se comprometido a reti-
rar multas de motoristas que 
fizerem as denúncias.

“O ministro se comprome-
teu de que o próprio caminho-
neiro será um fiscalizador jun-
to aos seus sindicatos de base 
que irá passar para a CNTA e 
a CNTA irá trazer direto para o 
governo a empresa, o embar-
cador que não está pagando o 
piso mínimo e, dentro de 20 a 
30 dias, a ANTT irá autuar essas 
empresas que não estão cum-
prindo a lei”, disse Dedeco.

Mais cedo, antes da reu-
nião, os caminhoneiros ace-
naram com a suspensão da 
paralisação desde que hou-
vesse uma contraproposta 
do governo sobre as princi-
pais reivindicações. De acor-
do com Dedeco, o governo 

também prometeu adotar 
outro procedimento solicita-
do pelos caminhoneiros, que 
está previsto na legislação 
que estabeleceu o piso mí-
nimo de frete, que é o acio-
namento de um “gatilho” na 
tabela para acompanhar os 
reajustes no preço do diesel.

Pela proposta, a planilha 
da tabela de piso mínimo so-
frerá um reajuste toda vez 
que o percentual de aumento 
no diesel ultrapassar os 10%. 
O governo ficou de calcular 
quanto será o reajuste. “É o 
gatilho que já existia e que 

precisava ser colocado em 
prática para que o aumento 
do diesel não prejudique a ca-
tegoria”, disse Dedeco.

Propostas
Na semana passada dian-

te de rumores de paralisação 
da categoria, o governo apre-
sentou um pacote de medi-
das para a categoria. Entre 
elas, a adoção de uma linha 
de crédito de R$ 500 milhões, 
em que cada caminhoneiro 
terá acesso a um financia-
mento de até R$ 30 mil. O 
dinheiro servirá para que os 

profissionais possam com-
prar pneus e realizar a manu-
tenção de seus veículos.

O governo também disse 
que vai efetuar melhorias nas 
estradas e construir pontos 
de descanso em rodovias fe-
derais, mas as medidas foram 
consideradas insuficientes 
pela categoria. De acordo 
com Dedeco, com a abertura 
de negociação, os caminho-
neiros devem desistir de pa-
rar as estradas do país. “Da 
minha parte, eu peço aos 
caminhoneiros que se acal-
mem”, disse Dedeco.

Tomaz Silva

Filho de vereadora 
suspeito de 
participação 
na morte da 
mãe é solto

O filho da vereadora 
Roseli Aparecida de Oli-
veira teve a prisão revo-
gada ontem pela juíza 
Patrícia Passoli Ghedinm 
da comarca de Bom Jesus. 
Daiton Rodrigues de Oli-
veira Rocha, de 30 anos, é 
suspeito de participar do 
assassinato da mãe, em 
dezembro de 2018.

Ele foi preso no último 
dia 5 em um cumprimen-
to de mandado de prisão 
por parte da Polícia Civil 
(PC). Detido por posse ile-
gal de munições de arma 
de fogo e posse de droga, 
também foi apreendido 
um notebook e um celular 
dele. Daiton acabou libe-
rado no mesmo dia após 
pagamento de fiança.

No último dia 12, ele foi 
novamente detido, desta 
vez, por suspeita de amea-
çar testemunhas do assas-
sinato da mãe. E mesmo 
em liberdade, foi denun-
ciado pelo Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás 
(MP-GO). Ele foi submeti-
do a uma audiência de cus-
tódia no mesmo dia, mas, 
a pedido da juíza, o julga-
mento foi adiado. Segundo 
Patrícia, ela precisava ava-
liar melhor os documentos 
para decidir se mantinha 
ou não Daiton preso.

O homem foi liberado 
no presídio na manhã da 
última quarta-feira (17), 
sem determinação de uso 
de tornozeleira eletrôni-
ca. A magistrada alegou 
que sabe da “escassez” 
do produto, mas que a li-
berdade deveria ser dada 
“independentemente da 
instalação do aparelho”. 
Apesar disso, a sentença 
destaca a solicitação de 
“urgência” e que, assim 
que for disponibilizado, 
Daiton será intimado para 
colocar o monitoramento.

Ainda na decisão, cons-
ta que o acusado deve 
comparecer em juízo toda 
sexta-feria para justificar 
atividades, não pode ter 
contato com testemunhas 
do processo, não pode 
se ausentar da cidade 
por mais de cinco dias e 
deve estar em casa entre 
as 22h da noite as 6h da 
manhã do dia seguinte.

Foragido da Justiça é flagrado com 
drogas em ônibus e é preso pela PM

Um foragido da Justi-
ça foi flagrado com cinco 
tabletes de pasta base de 
cocaína na divisa dos muni-
cípios de Cabeceiras e For-
mosa, no interior de Goiás. 
O homem estava em um 
ônibus interestadual que 
foi abordado durante um 
bloqueio do Comando de 
Operações de Divisas (COD) 
da Polícia Militar (PM).

Durante buscas nas malas 
dos passageiros do ônibus, que 
seguia do Mato Grosso para 
Pernambuco, os militares en-
contraram uma mochila com 
roupas e cinco tabletes de pas-
ta base de cocaína. O dono da 

mochila, que chegou a apresentar 
um documento falso, foi identifi-
cado como Jucimar Lima e Silva. O 
suspeito, segundo a polícia,  pos-
suía um mandado de prisão em 
aberto expedido pelo Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso.

Jucimar confessou aos poli-

ciais que conseguiu a droga em 
Cuiabá e que pretendia vender 
o produto ilícito em Recife. O 
homem foi levado para a De-
legacia de Polícia de Formosa, 
onde foi autuado em flagrante 
pelos crimes de tráfico de dro-
gas e uso de documento falso. 

Reprodução
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Moro diz que virar 
ministro do STF seria 
como ganhar na loteria

O ministro da Justiça 
e da Segurança Pública, 
Sergio Moro, comparou 
uma indicação ao STF (Su-
premo Tribunal Federal) a 
ganhar na loteria. A afir-
mação foi feita em entre-
vista ao jornal português 
Expresso e publicada on-
tem. “Seria [ir para o STF] 
como ganhar na loteria. 
Não é simples. O meu 
objetivo é apenas fazer 
o meu trabalho”, disse, 
ao ser questionado sobre 
essa possibilidade.

Questionado se o STF 
seria uma opção segu-
ra caso sua vida política 
acabe mal, Moro afirmou 
que atualmente “nem 
existem vagas” na corte.

Pelo critério de apo-
sentadoria compulsória 
aos 75 anos dos ministros 
do Supremo, as próximas 
vagas serão as de Celso 
de Mello, em novembro 
de 2020, e Marco Aurélio 
Mello, em julho de 2021.

Na entrevista ao jor-
nal português, o ministro 

da Justiça afirmou que sua 
saída da magistratura foi um 
caminho sem volta e que se 
vê “mais como um técnico, 
como um juiz que está no go-
verno” do que como político.

Moro também negou 
desconforto por ter índices 
de popularidade mais altos 
do que os do presidente Jair 
Bolsonaro.  “Essas pesqui-
sas [de popularidade] são 
muito relativas, retratam 
um momento e eu compre-
endo isso como um apoio às 
políticas do ministério, que, 
por sua vez, são apoiadas 
pelo presidente. É minha 
bandeira? Sim, mas porque 
também é a bandeira do 
presidente”, completou.

Moro é o principal sím-
bolo da Lava Jato no país, 
ídolo popular saudado em 
manifestações de rua desde 
o início da operação, há cinco 
anos. Assumiu seu posto no 
governo com status de super-
ministro, quase tão poderoso 
quanto o próprio presidente, 
com a missão de combate im-
placável à corrupção.

Maioria do STJ decide 
reduzir pena de Lula

A maioria dos minis-
tros da Quinta Turma  
do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) decidiu on-
tem reduzir a condenação 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no caso do tri-
plex do Guarujá (SP).

Os ministros Félix Fischer, 
relator do recurso da defesa, 
os ministros Jorge Mussi e 
Reynaldo Soares da Fonseca 
entenderam que a pena do 
ex-presidente deve passar de 
12 anos e um mês de prisão, 
como foi definido pela segun-
da instância da Justiça Fede-
ral, para 8 anos e 10 meses.

Pela condenação a 12 
anos e 1 mês de prisão, Lula 
está preso desde abril do 
ano passado na carceragem 
da Superintendência da Polí-
cia Federal (PF) em Curitiba 
(PR). A prisão foi determi-
nada pelo então juiz Sergio 
Moro, com base no entendi-
mento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que autorizou 
a prisão após o fim de recur-
sos na segunda instância.

Mesmo com a decisão do 
STJ, Lula deve continuar pre-

so pelo mesmo entendimen-
to, mas terá direito mais rá-
pido à progressão de regime, 
quando cumprir um sexto da 
pena e passar para o regime 
semiaberto, fato que deve 
ocorrer em setembro.

 
Condenação
Lula foi condenado sob 

a acusação de receber um 
apartamento tríplex no 
Guarujá da Construtora 
OAS. O total de vantagens 
indevidas, segundo a acu-
sação, somando reformas 
no imóvel, foi de mais de R$ 
3,7 milhões. A condenação 
do ex-presidente foi pelos 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro.

Na sentença, Lula foi 
condenado a 9 anos e seis 
meses de prisão pelo então 
juiz Sergio Moro, que julgou 
que as vantagens recebidas 
estavam relacionadas a des-
vios na Petrobras. A pena 
depois foi aumentada pelo 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4), segunda 
instância da Justiça Federal, 
para 12 anos e um mês de 

prisão - 8 anos e 4 meses 
pelo crime de corrupção 
passiva e 3 anos e 9 meses 
por lavagem de dinheiro. 

Defesa
A defesa do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva disse 
ontem que vai recorrer da 
decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que reduziu 
para 8 anos e 10 meses pri-
são a pena no caso do tríplex 
do Guarujá (SP). De acordo 
com o advogado Cristiano 
Zanin, o ex-presidente deve 
ser absolvido no caso porque 
não cometeu nenhum crime.

“Pela primeira vez um 
tribunal reconheceu que a 
pena aplicada ao ex-presi-
dente Lula, tanto pelo ex-
-juiz Sergio Moro, como 
pelo TRF4, é abusiva. É pou-
co, mas é o início. Espera-
mos que as instâncias que 
ainda vão se manifestar 
sobre o caso, como o STF e 
também o Comitê de Direi-
tos Humanos da ONU pos-
sam nos ajudar a reestabe-
lecer a plenitude do Estado 
de Direito, isso pressupõe a 

absolvição do ex-presidente 
Lula”, disse Zanin.

Na tarde de ontem, por 
unanimidade, os ministros 
da Quinta Turma  do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiram reduzir a conde-
nação do ex-presidente, que 
tinha sido definida em 12 e 
um mês pela segunda ins-
tância da Justiça Federal. A 
decisão foi tomada a partir 
de um recurso da defesa.

Pela condenação, Lula 
está preso desde abril do 
ano passado na carceragem 
da Superintendência da Po-
lícia Federal (PF) em Curiri-
ba. A prisão foi determinada 
pelo então juiz Sergio Moro, 
com base no entedimento 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que autorizou a pri-
são após o fim de recursos 
na segunda instância.

Mesmo com a decisão 
do STJ, Lula deve continuar 
preso pelo mesmo enten-
dimento, mas terá direito 
mais rápido à progressão 
de regime, quando cumprir 
um sexto da pena, fato que 
deve ocorrer em setembro.

Reprodução
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Número de mortes 
em atentados no Sri 
Lanka sobe para 310

O número de mortos 
em uma série de explo-
sões que atingiram o Sri 
Lanka no domingo subiu 
para 310, e mais de 500 
ficaram feridas, informou 
a polícia ontem.

Outra pequena ex-
plosão ocorreu em Ko-
chchikade, na capital 
Colombo, na noite de 
segunda-feira quando o 
Esquadrão de Elimina-
ção de Bombas estava 
tentando desarmar um 
dispositivo explosivo 
encontrado em um ve-
ículo abandonado. Nin-
guém ficou ferido.

O porta-voz da polí-
cia Ruwan Gunasekara 
disse que até agora 26 
suspeitos foram presos 
em todo o país e que 
as operações de busca 
estão em andamento 
para capturar mais sus-
peitos.Ele disse que a 
segurança permanece-
rá reforçada em todo o 
país e pediu que as pes-
soas evitem se reunir 
em locais públicos.

Ruwan Gunasekara 
pediu que as pesso-
as informem imedia-
tamente a polícia se 
encontrar qualquer 
pacote suspeito aban-
donado nas estradas ou 
no transporte público.

O porta-voz do gabi-
nete do Sri Lanka, Ra-
jitha Senaratne, disse 
na segunda-feira à jor-
nalistas que a polícia 
recebeu informações 
prévias sobre possíveis 
ataques terroristas, mas 
que não foram tomadas 
medidas adequadas.

Ele disse que o gover-
no vai investigar o caso e 
pediu desculpas à nação 
pelos ataques mortais.

O presidente do Sri 
Lanka, Maithripala Siri-
sena, declarou estado 
de emergência condi-
cional a partir da meia-
-noite de segunda-feira 
para garantir que os ci-
dadãos estejam seguros 
e para a manutenção 
dos suprimentos e ser-
viços essenciais.

Terremoto nas Filipinas 
deixa ao menos 16 mortos
O terremoto foi se-

guido por um ou-
tro de magnitude 

6,3, que abalou a província 
de Samar, na região central 
das Filipinas, na madruga-
da de ontem. Ainda não há 
informações sobre as víti-
mas. A província de Pam-
panga foi a mais atingida 
- 15 pessoas morreram, se-
gundo a governadora Lilia 
Pineda. Ela solicitou que o 
estado de calamidade fos-
se declarado o mais rápido 
possível “para ajudar rapi-
damente as famílias das ví-
timas e aqueles cujos imó-
veis sofreram danos”.

Na cidade de Porac, onde 
um supermercado de quatro 
andares afundou, foram con-
firmados cinco mortos. Seis 
pessoas já foram resgatadas 
com vida e outras seguem 
presas nos escombros. Tam-
bém em Porac, outras sete 
pessoas morreram vítimas 
de deslizamentos de terra.

Na cidade vizinha de Lu-
bao, em Pampanga, uma 
avó e sua neta, de 7 anos, 
morreram em casa esma-
gadas por uma parede. Na 
cidade de Angeles foi regis-

trada outra morte. Na pro-
víncia de Zambales, onde 
se localizava o epicentro do 
terremoto, um menino de 6 
anos que foi arrastado por 
uma avalanche de terras no 
município de San Marceli-
no também morreu.

Distante 60 quilômetros 
da capital, Manila, o tremor 

prejudicou transporte aé-
reo, ferroviário e rodoviário. 
Em Pampanga e Zambales 
oocrreram sérios danos em 
estradas, pontes e linha 
férrea. O Aeroporto Inter-
nacional de Clark permane-
cerá fechado até quarta-
-feira, dia 24, pois a torre 
de controle foi danificada.

Parte da Igreja de Santa 
Catarina de Alexandria, lo-
calizada em Porac, com data 
do século XVII, desabou. Na 
capital Manila, as aulas e o 
expediente nas repartições 
públicas estão suspensos 
para avaliação de possí-
veis danos e a revisão da 
estrutura dos edifícios.

Fotos: Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Moda Passarela
O visual merchandising  Wallisson 
Faria e a social media Daniella 
Nunes, ambos da República 
da Moda - loja de multimarcas 
atacadista que funcionará a partir 
de agosto no Estação da Moda 
Shopping, em Goiânia – embar-
cam hoje rumo à capital paulista, 
onde participam da  47ª edição 
São Paulo Fashion Week.

Dia 30 de abril é o último prazo 
para a entrega da declaração de 
Imposto de Renda para Pessoa 
Física (IRPF). Para atender quem 
ainda não conseguiu fazer a 
sua declaração, o Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da 
Faculdade Estácio de Goiás realiza 
hoje, um plantão especial, das 9h 
às 11h e das 14h às 22h.

Nas redes, a ruiva expert em tuto-
riais de make compartilha técnicas 
de beleza, mostra o poder da trans-
formação com makes elaboradas, 
avalia os produtos mais bombados 
do momento e está sempre de 
olho nas trends. O encontro com os 
seguidores será na Maybeline (Piso 
1), a partir das 10 horas. 

A influenciadora de beleza e 
makeup artist Mari Maria estará 
amanhã no Goiânia Shopping, 
para muitas dicas de maquiagem. 
A mineira produz vídeos para seu 
canal de maquiagem no YouTube 
desde 2014 e acumula 6,9 milhões 
de inscritos, além de 9,6 milhões 
de seguidores no Instagram. 

Além de tirar as principais dúvi-
das dos cidadãos, os alunos do 
curso de Ciências Contábeis, sob 
supervisão de professores, esta-
rão prontos para ajudar os contri-
buintes, dando esclarecimentos, 
preenchendo o documento e 
enviando a declaração.

As práticas adotadas pela Uni-
dade de Alimentação e Nutrição 
(UAN) para minimizar os riscos de 
contaminação nos estabelecimen-
tos de saúde serão abordadas 
amanhã em palestra na Asso-
ciação dos Hospitais do Estado 
de Goiás (AHEG). A entrada é 
gratuita para associados. Os não 
associados participam mediante 
pagamento de uma taxa de R$ 80.

Carolina Adôrno, Jacqueline Melo, 
Maha Falluh, Adriana Miranda, Ga-
briela Brum, Tarcila Siqueira, Rober-
ta Thome, Lorena Amorim, Camila 
Vilela e Priscila Coutinho se uniram 
para escrever o livro Olhar de Mãe, 
e juntas, vão receber convidados 
durante o evento de lançamento, 
amanhã, às 17h, na Pomar Livraria 
e Brinquedos, no Setor Sul.

De segunda à sexta-feira das 12h 
às 15h, os restaurantes Outback 
Steakhouse de Goiânia (Flamboyant, 
Passeio das Águas e Goiânia Shop-
ping) apresentam um menu exclusivo 
de almoço com três novidades ao 
custo de R$ 39,00. Os pratos esco-
lhidos para compor o Special Lunch 
Menu, são: Ribs Pasta, Chicken Jack 
e, para finalizar, o Jackaroo Filet. 

A programação musical do 
Lowbrow Lab Arte & Boteco 
de hoje ficará por conta dos 
DJ Matias e Pedro de Castro.

A Monkey Goiânia terá duas 
noites de “Karaokê Cremoso 
Monkey”, hoje e amanhã, com 
entrada franca e início às 20 horas.

O Buriti Shopping realiza 
de amanhã até sábado, a 4ª 
edição do Steak Festival de 
Churrasco Artesanal com 
renomados chefs, músicos 
goianos e entrada gratuita.

Com exercício até o ano de 2022 o 
presidente da Central Sicredi Centro 
Norte, João Spenthof, foi eleito 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do FGCoop por unanimidade 
Francisco Silvio Reposse Junior (Si-
coob) será o vice. A decisão ocorreu 
durante a Assembleia Geral do Fun-
do Garantidor das Cooperativas de 
Crédito (FGCoop), no dia 17 de abril, 
que reuniu os dirigentes das princi-
pais instituições do cooperativismo 
de crédito brasileiro em Brasília-DF. 
A reunião definiu os nomes que irão 
compor os conselhos de administra-
ção do órgão até 2022. 

O cantor goiano Pedro Scalon se 
apresenta hoje, na SLN do Shop-
ping Bougainville, às 19h, durante 
o lançamento da coleção outono/
inverno 2019 da loja. Scalon fará 
um tributo a Cazuza com os prin-
cipais sucessos do artista.

A primeira edição do CMB Fashion 
2019 será realizada hoje, com a 
presença do ator Eri Jonhson apre-
sentando um stand up e show com 
a dupla Cleber e Cauan e amanhã, 
terá show com o cantor Léo Maga-
lhães nos intervalos dos desfiles.

A advogada e empresária Lorena Martins e o empresário Roberto Faustim no 
evento de lançamento do aplicativo Go Trainer, na loja M3 Motors, no Setor Marista

O personal stylist Ranniere Almeida e o produtor artístico 
Renato Moreira Júnior prestigiaram o evento esportivo

ZONA FRANCA

Alexandre Suita 
participou do aulão

Reprodução



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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
-------------------------------

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
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
-------------------------------
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Taylor Swift virá ao Brasil em 
2020 pela 1ª vez para promover 
disco ainda não lançado

A cantora Taylor Swift, 
29, que passou os últimos 
anos ganhando prêmios 
e títulos, como uma das 
pessoas mais influentes 
do mundo, deve vir ao 
Brasil pela primeira vez. A 
popstar norte-americana 
já definiu que vai incluir 
o Brasil e outros países 
da América Latina em sua 
próxima turnê, segundo 
anuncia o jornal Destak.

Os shows devem acon-
tecer em ainda no pri-
meiro semestre de  2020. 
A turnê vai divulgar o 
próximo disco da cantora, 
que ainda não foi lança-
do. “Eu sempre vejo os 
álbuns como capítulos na 
minha vida, e tenho que 

ser muito sincera com vocês 
sobre algo: estou ainda mais 
animada para o próximo ca-
pítulo”, disse a cantora, em 
outubro do ano passado, du-
rante discurso na premiação 
American Music Awards.

O álbum mais recente de 
Taylor Swift é “Reputation”, 
que foi lançado em novem-
bro de 2017 e foi o álbum 
mais vendido daquele ano. 
Foram 1,216 milhão de có-
pias nos Estados Unidos em 
sua primeira semana.

As únicas aparições de 
Taylor no Brasil foram em 
eventos fechados. Em 2012, 
ela veio e gravou com Paula 
Fernandes. Quatro anos de-
pois, fez um show somente 
para convidados, no Rio.

Luísa Sonza anuncia 
pausa na carreira para ficar 
com Whindersson Nunes

A cantora e composito-
ra Luísa Sonza anun-
ciou nesta segunda-

-feira, que cancelou quase 
todos os compromissos pro-
fissionais para dedicar mais 
tempo ao marido, Whinders-
son Nunes. A pausa de um 
mês na carreira da artista 
ocorre após o comediante 
revelar que tem enfrentado 

problemas emocionais.
“Eu acordei e estou assim 

(de pijama) porque cancelei 
praticamente todos os meus 
compromissos durante um 
mês. Então, meio que estou 
de folga com o meu mari-
dão e aproveito para mostrar 
algumas coisinhas aqui em 
casa enquanto ele joga video-
game, porque ele não sai da-

quele videogame”, disse ela 
nos Stories do seu Instagram.

Mais tarde, a cantora 
esclareceu na mesma rede 
social que não parou com-
pletamente, apenas reduziu 
drasticamente o volume de 
compromissos, já que alguns 
contratos não podiam ser 
adiados ou cancelados.

Além de mostrar a sua 

coleção de biquínis na rede 
social, Luísa aproveitou para 
passar um recado para os 
“haters”: “Tentem não cui-
dar da vida dos outros, não 
ficar perguntando sobre vida 
pessoal ou ficar deduzindo 
coisas. Não é só porque sou 
famosa, acho que a gente 
não tem que se meter e fo-
car mais na nossa vida”.
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