Vingadores
deixam marca na
calçada da fama
O filme mas esperado
da franquia, ‘Vingadores:
ultimato’ estreia hoje p8

Diário do Estado
Goiânia, Quinta-feira, 25 de Abril de 2019 - Ano 12 nº 2049 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Detentos fogem da unidade
prisional de Aparecida
Pelo menos 24 detentos fugiram da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. Os detentos prepararam uma emboscada para
os agentes prisionais que foram rendidos enquanto levavam os presos que trabalham na lanchonete do local de volta para as celas. p3
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Funcionários públicos são suspeitos
de vender vagas de cirurgias em Goiânia
Foi deflagrada a segunda fase da Operação Otium, com objetivo
de desarticular um esquema de venda de vagas para cirurgias. p3
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Pesquisa goiana sobre sementes do
Cerrado é destaque internacional
A

Reprodução

revista
científica
Agronomy Journal,
sediada em Madison,
Wisconsin, nos Estados Unidos, trouxe na sua edição de
fevereiro deste ano, o artigo
da pesquisadora Érica Fernandes Leão Araújo, agrônoma, professora efetiva do
Instituto Federal Goiano (IF
Goiano), campus Urutaí.
A revista tem alcance internacional e recebe a melhor qualificação da Capes
para revistas científicas mundiais – Qualis Capes – A1, o
que permite uma boa visibilidade internacional para o
artigo, para a região do Cerrado e, consequentemente,
para a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), que fomenta a
pesquisa que deu origem ao
artigo, dentro do Doutorado
em Agronomia, na linha de
pesquisa em Produção Vegetal pela Universidade Federal
de Goiás (UFG), em Goiânia.
O projeto de pesquisa de
Érica conta com orientação
da professora Dra. Eli Regina
Barboza de Souza (UFG).
Intitulado “Evaluation of
the desiccation of Campomanesia adamantium seed
using radiographic analysis
and the relation with physiological potential“, o artigo
traz contribuições importantes para a ciência no que
se refere às sementes de

plantas do Cerrado. A pesquisadora revela que o artigo servirá de base científica
para o armazenamento de
sementes de Campomanesia
adamantium(gabiroba) e de
outras espécies do Cerrado
com a mesma característica
de sementes com sensibilidade à desidratação, como a cagaita, mangaba e guanandi.
Ela explica que muitas sementes de espécies do Cerrado apresentam esta sensibilidade e isso prejudica o
armazenamento, uma vez
que ele é normalmente realizado a partir de sementes
com baixo teor de água. “A
perda de água pelas semen-

tes é um fenômeno necessário para armazenamento
convencional. As sementes
precisam estar secas para
serem armazenadas com
eficiência. Se armazenadas
úmidas elas vão deteriorar
rapidamente e podem ser
atacadas por patógenos”, esclarece a pesquisadora.

Ferramenta inovadora

Segundo Érica, o armazenamento de sementes permite a manutenção da biodiversidade vegetal do nosso
bioma e ainda viabiliza a produção de mudas destas espécies. A pesquisa usa uma
ferramenta inovadora e au-

tomatizada para identificar
o potencial fisiológico das
sementes e a relação com
a perda de água, que são
as imagens de raio-x, correlacionando a morfologia
interna com germinação e
vigor, buscando aperfeiçoar
a reprodução para garantir a
sobrevivência da espécie.
A Campomanesia adamantium (gabiroba) é nativa
da região do Cerrado brasileiro. Sua propagação mais
comum e usual é por sementes, e essa forma de reprodução tem como principal
vantagem a possibilidade de
armazenamento por períodos mais longos que as estru-

turas vegetativas. Érica explica que não há informações
exatas sobre a extinção desta
espécie, porém a ameaça ao
bioma Cerrado justifica trabalhos com espécies nativas.
Atividades antrópicas têm
ameaçado a biodiversidade
dos biomas brasileiros.
Estima-se que o Cerrado já
apresenta mais de 40% de sua
área ocupada por pastagens
plantadas e agricultura. Para a
pesquisadora, a manutenção
de recursos genéticos vegetais
visa principalmente garantir
uma representatividade da
biodiversidade e possibilitar a
produção de mudas em períodos e locais distintos.

Jovem sobrevive a ataque de jacaré no Araguaia
Homem é preso em
Guapó com seis fuzis, duas
espingardas e 12 pistolas
Reprodução

Um homem de 33 anos
preso ontem em Guapó
transportando armas, drogas
e munições em uma caminhonete. O homem viajava
sozinho em uma S-10 quando
foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-060.
“Suspeitando que havia
algum ilícito sendo transportado no carro, os agentes
realizaram uma vistoria minuciosa e encontraram escondidos na carroceria seis
fuzis, duas espingardas, 12
pistolas, 72 munições e cer-

ca de 8 quilos de pasta base
de cocaína”, informou a PRF.
Ainda de acordo com a
polícia, algumas das pistolas
e fuzis estão com a numeração raspada, prática utilizada pelos criminosos para
dificultar a investigação. A
suspeita é que o homem tenha buscado carregamento
no Paraguai para distribuir
na capital goiana. O homem
foi conduzido para a Delegacia Estadual de Repressão às
Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Goiânia.
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Um jovem de 25 anos
teve de ser resgatado
ao nadar no rio Araguaia, na noite do último domingo. O resgate
aconteceu, porque ao
decidir atravessar uma
vazante do rio a nado, o
rapaz foi surpreendido
e atacado por um Jacaré-Açu, no município de
Luiz Alves, a 583 quilômetros de Goiânia.
O jovem, identificado
como Carlos Henrique
Ribeiro de Souza, teve
de ser conduzido ao Hospital Municipal de São
Miguel do Araguaia, com
ferimentos nas costas, no
peito e no braço direito.

Segundo ao Corpo de
Bombeiros da região de São
Miguel do Araguaia, Carlos

Henrique só conseguiu escapar, por que estava em uma
parte mais rasa do rio.
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Justiça autoriza
Suzane Von
Richthofen a
sair da prisão
para o Dia
das Mães
Uma decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP) vai permitir que a detenta Suzane
von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos
pais, seja beneficiada
com a saída temporária
para passar o Dia das
Mães fora da prisão.
Suzane tinha sido punida com a perda de três
saídas temporárias por
ter sido flagrada em uma
festa de casamento, no
dia 22 de dezembro último. Com a revisão da
sentença, ela está apta a
sair no próximo dia 7 e ficar em casa de familiares
na semana em que se comemora o Dia das Mães.
O Ministério Público deve
entrar com recurso.
Suzane cumpre pena
em regime semiaberto
na Penitenciária Feminina de Tremembé. Na
‘saidinha’ do Natal, ela
foi flagrada em uma
festa de casamento, em
Taubaté, na região onde
fica a penitenciária.
Com isso, teria infringido as disposições da
saída temporária, que a
obrigam a permanecer
no endereço informado,
que seria a casa de seu
namorado, em Angatuba, distante mais de 300
km. A juíza Wania Regina
Cunha, da Vara de Execuções Criminais, entendeu
que houve falta grave e
suspendeu o benefício.
A Defensoria Pública de
Taubaté, que atua na defesa de Suzane, entrou
com recurso.
A decisão da 5a. Câmara Criminal de São Paulo,
divulgada nesta terça-feira
, 23, considerou que a detenta não cometeu falta
grave ao estar em festa de
casamento no trajeto em
que seguia para a casa do
namorado. O relator José
Damião Machado Cogan
acatou os argumentos da
defensoria de que o festejo
aconteceu durante a tarde
e as regras da saída temporária não proíbem a participação de eventos sociais.
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24 detentos fogem da unidade
prisional de Aparecida de Goiânia
P

elo menos 24 detentos
fugiram da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, na noite
desta terça-feira. De acordo
com o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução
Penal de Goiás (Sinsep), os
detentos prepararam uma
emboscada para os agentes
prisionais que foram rendidos
enquanto levavam os presos
que trabalham na lanchonete
do local de volta para as celas.
Informações iniciais relatam que após renderem
alguns agentes, os presos do
Bloco B iniciaram um princípio de rebelião, ocasião em
que os 24 presos conseguiram escapar pulando o muro.
Durante a confusão, seis
detentos ficaram feridos. Até
a manhã desta quarta-feira,
oito haviam sido recapturados
e um morreu durante uma
troca de tiros com policiais.
A rebelião foi controlada por
agentes prisionais do Grupo
de Operações Penitenciárias
(Gope), e do Grupo de Intervenções Táticas (GIT), e várias
equipes especializadas da Polícia Militar, incluindo Giro, Rotam, e Bope, fazem buscas pela
região à procura dos foragidos.

Advogado é
preso ao tentar
entregar
celulares para
filho preso
Um advogado foi autuado na terça-feira após tentar
entregar três celulares para o
seu cliente – e filho – que está
preso no Centro de Inserção
Social (CIS), em Anápolis.
Segundo a Diretoria-Geral
de Administração Penitenciária (DGAP), o caso ocorreu
quando o advogado João
Batista Canedo, 72 anos, foi
visitar o filho no Parlatório
da Unidade Prisional. Lá os
dois arrombaram a divisória
de acrílico a qual separa os
espaços reservados a defensor e cliente na sala exclusiva
para atendimento jurídico.
Os agentes prisionais escutaram o barulho e flagraram o
momento em que o advogado tentava entregar os aparelhos para o filho.O material foi
apreendido e o idoso foi levado
para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por crime
contra a administração pública
e também por portar carteira
da OAB com registro cancelado.

Reprodução

Igor Felipe Do Carmo - artigo 180 - Receptação; Katison
Marcio Barbosa De Souza - artigo157 - roubo; Gabriel Sebastiao Garcia De Souza - Estatuto
Do Desarmamento; Thaygo
Henrique Alves Santana - artigo 121- Homicídio. Na lista
constam os nomes dos 14 custodiados ainda foragidos e do
preso que morreu em confronto com a Polícia Militar, mas
que ainda não foi identificado

Entre os foragidos

Balanço final

Catorze dos 24 detentos
que fugiram da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia na noite
de terça-feira ainda estão
foragidos. A lista atualizada
foi divulgada pela Diretoria-

-Geral de Administração Penitenciaria (DGAP) na tarde
desta quarta-feira. Um dos
detentos que fugiram reagiu
a uma tentativa de recaptura
e acabou morto pela polícia.
Lista dos foragidos: Lucas
Fernando Cardoso dos santos
dias - artigo 157 (roubo); Jader-

son Lima de Sousa / Douglas
Alves - Estatuto do Desarmamento; Guilherme Aguiar da
silva - artigo 288 - quadrilha;
Ailton Pereira da Conceição Lei de Tóxicos; Pablo Stennio
Menezes da Cruz - artigo 311
- Adulterar; Mayro De Franca
Da Silva - artigo 155- Furto; Da-

Estudo aponta que 45% da população
vê diversidade como algo positivo

Reprodução

Cerca de 45% dos habitantes ouvidos em 27
países consideram que a
maior diversidade social
é algo positivo, enquanto
23% acham que se trata
de uma condição ruim, segundo estudo do Centro
de Pesquisas Pew. Outros
16% dizem que isso não
faz diferença.
No Brasil, 51% consideram a diversidade como
algo positivo, e 13% são
contrários a ela. O estudo,
divulgado na segunda-feira, considera a diversidade como a variação de
preferências
religiosas,
origens étnicas, costumes
e a cor da pele entre as
pessoas que vivem em
um mesmo país. O levantamento consultou 30 mil
pessoas em 27 países, de
março a junho de 2018.
A diversidade é mais
bem vista em países como
Indonésia (76% de aprovação), Coreia do Sul (68%),
Reino Unido (62%) e Estados Unidos (61%).
Já a oposição à diversidade é forte na Gré-

cia (62% contrários), Itália
(45%), e entre apoiadores de
partidos de extrema-direita,
como o AfD, na Alemanha, e
o Ukip, do Reino Unido.

Igualdade de Gênero

A pesquisa também analisou como as pessoas avaliam
o avanço da igualdade de gênero, como o pagamento de
salários iguais a homens e mulheres em funções similares.
No total dos 27 países
analisados, 68% consideram
que houve melhora na igualdade nos últimos 20 anos, 8%
disseram que houve piora e,
para 22%, nada mudou.
No Brasil, 68% afirmaram
ter visto melhora e para 21%

tudo segue como antes.
A maior percepção de
mudança positiva foi na
Suécia (80%). A menor,
na Hungria (29%).
A Hungria foi o país
onde menos pessoas (29%)
se posicionaram a favor de
que haja maior igualdade
entre homens e mulheres.
No Brasil, o apoio é de 63%.
Na média dos 27 países,
esse número ficou em 64%.
Em metade dos países, a defesa da busca por
maior igualdade é maior
entre pessoas de 18 a 29
anos. Na Coreia do Sul,
ocorre o inverso: os adultos
defendem mais a igualdade
do que os jovens.

niel Nascimento Cardoso Filho
- artigo 157- Roubo; Anderson
Henrique Ribeiro Da Silva - artigo 121 - Homicídio; Murilo
Souza De Alcantra - artigo
157- Roubo; Matheus Januario
Barbosa Santos - artigo 157Roubo; Adagilson Fernandes
Rocha - artigo 121 - Homicídio;

Thaygo Henrique Alves Santana, 24 anos, condenado a 63
anos, no último dia 15, por ser
o mentor da chacina da Serra
das Areias, em Aparecida de
Goiânia, que resultou na morte de quatro jovens, em 2013,
está entre os foragidos.
Thaygo está preso há seis
anos e, por isso, a pena foi
reduzida para 57 anos. Contudo, o Ministério Público
de Goiás (MP-GO) recorreu e
quer que a pena seja aumentada, já que considera que os
crimes foram motivados por
ciúmes do réu. Apesar de
ter confessado o crime anteriormente, Thaygo negou os
fatos durante o juri popular
que durou quase 10 horas.

Funcionários públicos são
suspeitos de vender vagas de
cirurgias em hospitais de Goiânia
A Polícia Civil, por meio
da Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Contra o Consumidor de Goiás (Decarp), deflagrou na
manhã desta terça-feira a
segunda fase da Operação
Otium, cujo o objetivo é
desarticular um esquema
de venda de vagas para cirurgias em hospitais públicos, em Goiânia.
De acordo com a PC, os
suspeitos, para vender as
vagas, burlavam a fila de
espera para quem pagasse
uma quantia em dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos
cinco mandados de busca e
apreensão em residências
de funcionários públicos da
Saúde na capital.
Entre os alvos desta fase
da operação, estão duas
irmãs, uma atual e outra
ex-funcionária do Instituto
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), órgão responsável
por realizar a denúncia à
Decarp e que presta ser-

viços ao Hospital Geral
de Goiânia (HGG), onde,
supostamente, ocorreu a
maioria das fraudes.
Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos
celulares dos investigados,
documentos ligados às supostas fraudes, receituários
médicos, atestados médicos
e materiais hospitalares.
Na primeira etapa da
operação, a Decarp já havia
prendido Eder Alves da Rocha, suspeito de intermediar a comunicação entre
as pessoas que buscavam
as cirurgias e os funcionários públicos participantes
do esquema criminoso.
O delegado responsável
pela investigação do caso,
Rhaniel Almeida, afirmou
que os elementos colhidos apontam que mais de
30 pessoas deverão ser
indiciadas pelos crimes de
corrupção ativa, corrupção
passiva, peculato e inserção
de dados falsos em sistemas de informações.
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Tela Quente

Diversão

E chegou o grande dia que encerrará
a expectativa dos cinéfilos viciados
nos filmes de heróis. O longa
Vigadores:Ultimato estreia hoje em
todas as salas dos cinemas nacionais.
Em Goiânia, mais de 11 cinemas
recebem a exibição do filme mais esperado do ano. Vingadores: Ultimato
é o filme que fará uma das cenas
mais épicas do primeiro filme do
super-grupo de heróis fazer sentido.

McDonald’s promove Dia em Família, o projeto é recheado de muita
diversão, jogos e brincadeiras para
os clientes da rede. Acontece todos
os sábados no Goiânia Drive, Av.
Dep. Jamel Cecílio, das 16h às 20h.

Goiânia, 25 de Abril de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Massas

Saúde

A Viela Gastronômica, realiza na
segunda-feira, dia 29, o curso de
Massas Frescas, com o sous chef Dumont Brenner, onde serão ensinados
os truques para a produção de variadas massas. Mais informações pelos
telefones 3541-3263 e 9-9451-5713.

Os infectologistas Christiane Kobal,
Boaventura Braz de Queiroz e Edgar
Berquo Peleja realizam campanha
de conscientização e vacinação no
jovem e adulto no sábado, 27, no
Órion Shopping. Além de bate-papo
e tira dúvidas sobre vacinação em
adolescentes, gestantes e contra a
meningite, haverá também vacinação para a família durante todo o dia.

Divulgação

Páscoa

Espetáculo

Para celebrar a Páscoa, o HDT, por
meio do Setor de Psicologia, proporcionou, na última quinta-feira,
dia 18, uma programação especial
para crianças e adultos internados
na unidade. Teve entrega de ovos de
Páscoa à pacientes de todas as alas
e o evento ainda contou com a apresentação musical da dupla Maluê.

O Teatro Rio Vermelho receberá na
tarde deste sábado (27), às 16h30, o
espetáculo “A Bela e a Fera In Concert”.
A musical ao vivo que já percorreu mais
de 50 cidades brasileiras tem assinatura da equipe Brz Produções, será
encenada por mais de 30 integrantes
e possui mais de 200 figurinos.

Musical

Mutirão
A população da região oeste de
Goiânia, do Setor Parque Oeste Industrial, vai receber entre os dias 27
e 28 de abril, uma nova edição do
Mutirão da Prefeitura. A indústria
de alimentos GSA marcará presença
e cederá caixas de alimentos para
apoiar as famílias do local. A ação,
que terá a presença do Prefeito Iris
Rezende, será na Praça da Lagoa.

Vesúvio
O cantor Djavan volta aos palcos
da capital goiana, com a turnê
nacional de “Vesúvio”. O cantor
se apresenta amanhã (26), no
Centro de Convenções Puc, a
partir das 21h30. Com um repertório que mistura sucessos do
24º álbum e antigas canções da
carreira do artista.

Bruninho Afonso, Ana Laura Clemente e Tiago Pereira no lançamento do Caldas Country 2019

Palestra
Os advogados curitibanos Carla
Kantek e Fernando Abreu ministram
no próximo sábado (27), palestra
sobre o “Livro E”, no 2º Congresso
Goiano de Registro Civil, no auditório do K Hotel. O “Livro E”, é um livro
especial no Registro Civil de Pessoas
Naturais (RCPN), de competência
residual, que abrange todos os
tipos de registros que não estejam
compreendidos nos demais livros
(nascimento, casamento, óbito e
proclamas). O evento é uma realização da Associação dos Registradores
de Pessoas Naturais de Estado de
Goiás (Arpen- GO) e organizado pela
Anna Barros Eventos.

ZONA FRANCA
O cantor Fernando Boi dividirá hoje o palco do Lowbrow
Lab Arte & Boteco com as cantoras Grace Carvalho e Rainy
Ághata, pelo projeto “Fuá
Encontro de Sambistas”.
Os clientes do Flamboyant poderão concorrer a um automóvel
Mercedes A 250 Hatch Vision na
cor vermelho jupiter na campanha de Dia das Mães 2019.

Armando Gadelha, Diego Bartelli e Rafael Vilela também estavam no evento que aconteceu na cidade das águas quentes

Putin quer retomar programa
nuclear com Coreia do Norte

Reprodução

U

ma autoridade russa
de alto escalão disse
à TV NHK que o presidente da Rússia, Vladimir
Putin, pretende propor a retomada de negociações, entre
seis partes, do programa nuclear de Pyongyang quando se
encontrar, hoje com o líder da
Coreia do Norte, Kim Jong-un.
Putin e Kim terão sua pri-

meira cúpula em Vladivostok. Kim deve chegar hoje,
de trem, à cidade, que fica
no extremo oriente russo.
A cúpula provavelmente vai
abordar uma ampla variedade de temas, incluindo a
desnuclearização da Península Coreana e a cooperação
econômica bilateral.
As negociações entre as

Leandrin Motta e Tainá
Morais assistiram ao show
de Marília Mendonça

seis partes eram presididas
pela China e começaram em
2003. Os outros participantes eram os Estados Unidos
(EUA), a Coreia do Norte, o
Japão, a Coreia do Sul e Rússia. Entretanto, o impasse
entre os EUA e a Coreia do
Norte se intensificou cada vez
mais sobre como verificar o
comprometimento de Pyon-

gyang em desmantelar seu
programa nuclear. As negociações estão interrompidas
desde dezembro de 2008.
Putin tem dito que a questão nuclear norte-coreana
deveria ser debatida pelo mecanismo composto pelas seis
partes. Acredita-se que Putin
está tentando ampliar o envolvimento russo na questão.

Na próxima segunda-feira, dia 29,
vai acontecer a Noite do Gnocchi
della Fortuna, no restaurante
Assoluto, no Setor Marista.

O musical “Olé! É Sempre Tempo
de Música!” será apresentado em
Goiânia, neste sábado (27), a partir das 17h, no estacionamento
do Passeio das Águas Shopping,
com entrada gratuita. O objetivo
é compartilhar com o público um
momento de nostalgia, ouvindo
as músicas que marcaram as
gerações dos anos 60, 70 e 80.

Musical 2
Além disso, o musical faz uma homenagem a Eduardo Dussek, que irá
compor o elenco, ao lado de Caffeine Trio, Mylena Jardim (vencedora
do The Voice Brasil 2016), Adrianna
Moreira, Marcelo Veronez, Marcelo
Ricardo e DJ Barulhista. O evento
é uma realização do Ministério da
Cidadania e Olé Consignado e viabilizado pela Lei Rouanet- Lei Federal
de Incentivo à Cultura.

Responsáveis por ataques
no Sri Lanka podem ter
treinado no exterior

Dinuka Liyanawatte

Integrantes do grupo que
organizou seis explosões
quase simultâneas no domingo no Sri Lanka podem
ter passado por um treinamento militar no exterior, segundo o governo local. Atentados em igrejas e hotéis em
Colombo, a maior cidade
do país, e em outra cidade
no leste deixaram 321 mortos e cerca de 500 feridos.
Em entrevista coletiva
nessa terça-feira, o premiê
do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, disse que os atentados foram ataques suicidas
organizados por um grupo islamista do país. Segundo Wickremesinghe, autoridades
identificaram a maioria dos
membros da organização,
inclusive o seu possível líder.
Em discurso transmitido
pela TV, também na terça,
o presidente cingalês Maithripala Sirisena disse que

as autoridades de segurança começaram a monitorar
o grupo terrorista há dois
anos, após receber um relatório da inteligência.
Sirisena afirmou que
as autoridades têm acompanhado atentamente as
viagens ao exterior dos
membros da organização e
outras atividades, mas não
obtiveram evidências suficientes para prendê-los.
O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria
dos ataques. Segundo investigadores, os homens-bomba estariam envolvidos com a organização.
O Sri Lanka tem recebido
ajuda do Departamento
Federal de Investigação
dos Estados Unidos (FBI,
na sigla em inglês) e de outras autoridades internacionais de segurança para
investigar os atentados.

Diário do Estado
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Ibope: 27% reprovam
governo Bolsonaro
e 35% aprovam

Antonio Cruz

P

esquisa de opinião
CNI/Ibope divulgada
ontem mostra que
35% dos brasileiros entrevistados avaliam o governo
do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom;
31% como regular; 27%
como ruim ou péssimo; e
7% não sabem ou não responderam à pergunta. Essa
é a primeira pesquisa CNI/
Ibope sobre a avaliação do
governo Bolsonaro.
No início da gestão, em

janeiro, a aprovação era
maior: 67%. Para pesquisar
esse índice, o Ibope perguntou aos entrevistados
se estes aprovam ou desaprovam o governo, sem colocar avaliações de ótimo/
bom ou ruim/péssimo - feitas em outra pergunta.
Entre os consultados,
51% dizem confiar no
presidente, ante 49% em
março. Não houve alteração do indicador fora da
margem de erro, que é de

dois pontos porcentuais
para mais ou para menos.
A confiança caiu em relação ao começo da administração: 62% diziam ter
confiança em Bolsonaro no
mês de janeiro. Já o índice
dos que não confiam foi de
45% neste mês, ante 44%
no mês anterior e 30% no
primeiro mês do ano.
Foram ouvidas 2 mil
pessoas de 12 a 15 de
abril. A pesquisa tem um
nível de confiança de 95%.

35% ótimo
ou bom;
31% como
regular; 27%
como ruim
ou péssimo;
e 7% não
sabem ou
não responderam à
pergunta
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Cármen Lúcia suspende
ação e barra ‘cura gay’
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu
a ação popular na qual
o juiz federal Waldemar
Cláudio de Carvalho, da
14ª Vara do Distrito Federal, concedeu liminar
que abriu brecha para
que psicólogos oferecessem terapia de reversão
sexual, conhecida como
“cura gay”, tratamento
proibido pelo Conselho
Federal de Psicologia
desde 1999. A decisão de
Cármen foi tomada no
dia 9 de abril e publicada
no Diário de Justiça nesta
quarta-feira, 24.
Em setembro de
2017, o juiz acolheu um
pedido da psicóloga Rozangela Alves Justino.
Segundo ela e outros
psicólogos que apoiam
a prática, a Resolução
do Conselho Federal de
Psicologia restringia a liberdade científica.
A
Resolução
001/1999, do Conselho
Federal de Psicologia,
estabelece que “os psicólogos não exercerão
qualquer ação que favoreça a patologização de
comportamentos ou práticas homoeróticas, nem
adotarão ação coercitiva

tendente a orientar homossexuais para tratamentos
não solicitados”. A norma
aponta que “os psicólogos
não exercerão com eventos
e serviços que proponham
tratamento e cura das homossexualida4040des”.
Em sua decisão, Cármen
afirmou que “parece haver
usurpação da competência
deste Supremo Tribunal prevista na al. a do inciso I do
artigo 102 da Constituição
da República a justificar a
suspensão da tramitação da
Ação Popular n. 101118979.2017.4.01 3400”.
A legislação estabelece
que cabe à Corte máxima
processar e julgar “a ação
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”.
“Sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a
medida liminar requerida
para suspender a tramitação
da Ação Popular n. 101118979.2017.4.01.3400 e todos
os efeitos de atos judiciais
nela praticados, mantendo-se íntegra e eficaz a Resolução n. 1 do Conselho
Federal de Psicologia”,
afirmou a ministra.

Goiás, Tocantins e DF, 25 de Abril de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp: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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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classificados

Imóveis
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, 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 prazer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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
------------------------------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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
-------------------------------
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Sasha Meneghel
fecha com importante
agência de modelos

Reprodução

S

asha Meneghel deu
mais um grande passo em sua carreira
como modelo. Poderosíssima, a herdeira de Xuxa
assinou um contrato com
uma importante agência
que cuida da carreira de diversas musas mundo afora.
Em conversa com a revista “Vogue”, a beldade falou a respeito de sua rotina

corrida, que se divide entre
trabalhos e estudos. Ela cursa Moda em Nova York, nos
Estados Unidos.
“Como sempre fiz, a
faculdade vem primeiro.
Minha agenda escolar também tem sido flexível e me
permite viajar aos finais
de semana”, destacou a jovem, de 20 anos.
Empolgada com a nova

fase da vida e as oportunidades que têm surgido, a famosa revelou quais são suas
divas inspiradoras: “As que
mais admiro são Kate Moss,
Naomi Campbell, Twiggy,
Gisele Bündchen, Candice
Swanepoel e, obviamente, a
Xuxa Meneghel”.
O casting de sua nova
‘casa’ possui nomes já conhecidos pelo público.

Dentre eles, Alessandra
Ambrosio, Candice Swanepoel e Carol Trentini.
Mas, ainda assim, Sasha
faz questão de escolher as
empresas que terão seu
rosto em campanhas. “Tenho prazer em trabalhar
com marcas que propagam
um ideal, principalmente as
que abraçam a causa ambiental”, completou.

Diário do Estado
Reprodução

Atores de ‘Vingadores’
deixam suas marcas
na Calçada da Fama
Parte do elenco do
longa “Vingadores: Ultimato”, que estreia
nesta quinta-feira, cravou as suas mãos na
Calçada da Fama de
Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia.
Os atores Robert Downey Jr (Homem de Ferro), Chris Evans (Capitão
América), Mark Ruffalo
(Hulk), Chris Hemsworth
(Thor), Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Jeremy Renner (Arqueiro)
participaram de uma cerimônia nesta terça em
que deixaram marcadas
suas assinaturas e mãos
sobre ladrilhos de cimento da famosa calçada.
O mais recente capítulo da franquia bilionária
“Vingadores” chega aos
cinemas com a perspectiva de ser o maior lançamento do ano. A Marvel e a Disney esperam
quebrar recordes e faturar até US$ 900 milhões
(mais de R$ 3 bilhões) em
todo o mundo, informa o
site Hollywood Reporter.
Só nos Estados Unidos,
o filme vai estrelar em
4.600 salas e pode render até US$ 300 milhões
(mais de R$ 1 bilhão). A
grande ressalva é o tem-

Vingadores:
Ultimato
estreia
nos cinemas
brasileiros
com duração
de mais
de 3 horas
po de duração do filme, que
é de mais de três horas.
O Universo Cinematográfico Marvel (ou MCU,
na sigla em inglês) é um
contexto
compartilhado
pelos 22 filmes com personagens de quadrinhos produzidos pela empresa, que
pertence à Disney.
Cada um conta sua própria história distinta, mas
também se conecta com outros filmes no MCU a fim de
construir uma narrativa mais
abrangente. É uma técnica
que o pioneiro da Marvel
Comics, Stan Lee, também
usou em seus quadrinhos.
O MCU é a franquia de
filmes de maior sucesso
de todos os tempos, faturando até agora mais de
US$ 18,6 bilhões (cerca
de R$ 73,3 bilhões).

