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App’s são fonte de renda 
de 4 milhões de autônomos
Aplicativos de serviços - como Uber, 99, iFood e Rappi - se tornaram, em conjunto, o maior ‘empregador’ do 
País. Quase 4 milhões de trabalhadores autônomos utilizam hoje as plataformas como fonte de renda. p2
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Número de mortes em acidentes 
de trabalho sobe 14% em Goiás
o número de pessoas 

que morreram em 
acidentes de traba-

lho aumentou 14% em 2018 
em relação ao ano anterior, 
em goiás. segundo dados 
do observatório Digital de 
saúde e segurança do traba-
lho, do ministério Público do 
trabalho (mPt), 94 pessoas 
saíram para trabalhar e não 
voltaram com vida contra 82 
óbitos registrados em 2017. 
neste domingo (28), é come-
morado o dia Mundial em 
memória das vítimas de Aci-
dente de trabalho.

Apesar desse aumento em 
um ano, os números apresen-
tam redução caso seja com-
parados a anos anteriores. 
Por exemplo, em 2012, foram 
registrados 122 acidentes de 
trabalho fatais no estado de 
goiás. os homens são as prin-
cipais vítimas, representando 
75% dos casos.

os principais grupos de 
agentes causadores de aci-
dentes são máquinas e equi-
pamentos (15%), agente quí-

mico (14%), queda do mesmo 
nível (13%) e veículos de tras-
porte (12,5%). em relações 

as principais ocupações que 
causam acidentes são linhas 
de produção, técnicos de en-

fermagem, serventes de obras 
e motoristas de caminhão.

Municípios
As principais cidades goia-

nas que mais acontecem aci-
dentes de trabalho são goiânia 
(4.346), Anápolis (1.352), Apa-
recida de goiânia (1.068), Rio 
verde (559) e luziânia (154). 
os setores econômicos que 
mais comunicam acidentes 
são atividades de atendimento 
hospitalar, fabricação de álcool 
e de açúcar, abate de animais e 
construção civil. As lesões mais 

frequentes são fraturas de pu-
nho, mãos, pernas e pés.

Afastamentos
em contramão dos princi-

pais dados, as despesas com 
afastamentos decorrentes 
de auxílio-doença em goiás 
caíram 37%. em 2018 foram 
gastos R$ 32 milhões contra 
R$ 44 milhões em 2017.  nú-
mero de trabalhadores afas-
tados pelo auxílio-doença aci-
dentário também reduziu 4%, 
passando de 6.436, em 2017, 
para 6.197, em 2018.

Reprodução

PUC TV Goiás 
se torna ponto 
de coleta para 
o projeto 
TamPatas

A PUc tv goiás firmou 
parceria com o o projeto 
tamPatas e se tornou um 
ponto de coleta do proje-
to. A ação visa arrecadar 
fundos com a venda de 
materiais recicláveis para 
a castração de animais 
abandonados.

Para ajudar a cam-
panha, basta juntar as 
tampinhas plásticas, 
sejam elas de refrige-
rante, água, leite, suco, 
produtos de limpeza, 
produtos de higiene, de 
medicamentos ou qual-
quer outra que seja de 
plástico duro. e depois 
levar até a PUc tv, que 
fica na Rua 226 c/ 235, 
no setor leste Universi-
tário, em goiânia. 

A castração é um único 
meio ético e humanitário 
para controle populacio-
nal de animais e a forma 
a longo prazo de diminuir 
a quantidade de animais 
nas ruas, maltratados e 
marginalizados, contabi-
lizados recentemente em 
30 milhões de animais 
nas ruas do nosso país. 
ela traz benefícios muito 
além de evitar o nasci-
mento de mais animais 
que iriam sofrer, como 
diminuir a dispersão de 
doenças entre os animais 
e de zoonoses, traz bene-
fícios à saúde e compor-
tamentais. A castração 
promove qualidade de 
vida para os animais.

Dupla é presa com mais de meia tonelada 
de maconha na BR-364, em Mineiros

mais de meia tonelada de 
maconha foi apreendida por 
militares do comando de ope-
rações da Divisas (coD), na BR-
364, próximo á mineiros, no 
sudoeste do estado. Durante 
a ação policial, dois veículos 
também foram apreendidos e 
everton cirenio Ferraz Alves e 
joão victor Xavier de lima, am-
bos de 27 anos, foram presos.

segundo a Polícia militar 
(Pm), foi realizada um inten-
sificação de abordagem na 
rodovia, após informações 
confrontadas com as poli-

cias de mato grosso do sul 
e Paraná. com isso, os poli-
ciais abordaram um honda 
civic, que era dirigido por 
joão victor, e um Ford Fo-
cus, pilotado por everton.

no honda, foram encon-
trados 525 quilos da droga 
que estavam espalhadas 
entre os forros das portas e 
no porta-mala. o veículo já 
possui registro de roubo. já 
o carro de everton realiza-
va o serviço de ‘batedor” da 
carga.  Aos policiais, ambos 
confessaram que pegaram o 

veículo com a maconha em 
Ponta Porã (ms) e levaria a 
droga para goiânia. A dupla 
também alegou que cada um 
receberia R$ 10 mil para o 
transporte do entorpecentes.

joão victor já possui pas-
sagem por tráfico de drogas 
e everton por roubo. os dois 
presos são moradores de Bra-
sília (DF). eles, assim como os 
veículos e a droga apreendida, 
foram encaminhados para a 
delegacia de mineiros e autu-
ados por tráfico de drogas e 
associação ao tráfico.
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Brasil é governado por um 
bando de maluco, diz Lula 
em entrevista na prisão

Iris inicia 
Mutirão 
no Parque 
Industrial 
João Braz

Sem Izaura, 
Divino Lemes 
caminha para 
reeleição

o ex-presidente lula 
falou com exclusividade ao 
el PAÍs e à ‘Folha’ na su-
perintendência da Polícia 

Ao todo, 37 bairros 
estão sendo beneficiados 
com a iniciativa. os aten-
dimentos serão realiza-
dos neste fim de semana, 
27 e 28 de abril, no Par-
que da Lagoa, no Parque 
industrial joão Braz.

o prefeito iris Re-
zende (mDB), visitou 
a região que recebe a 
primeira edição do Mu-
tirão de 2019.

com mais de R$ 1 bi-
lhão em caixa para tocar 
obras, o prefeito da ca-
pital deve lançar frentes 
de serviços para manter 
o controle político da ci-
dade, na eleição de 2020. 

o atual prefeito de sena-
dor canedo, Divino lemes 
(PsD), vem enfrentando di-
ficuldades administrativas 
na sua gestão, o que pode-
ria inviabilizar sua reeleição. 
mas a falta de um candidato 
que unificaria as oposições 
na cidade, deve facilitar a 
reeleição de Divino.

Um nome que uniria a 
oposição e teria chances 
reais de derrotar o atual 
gestor, era o da ex-pri-
meira dama izaura cardo-
so, esposa do atual sena-
dor vanderlan cardoso.

mas o próprio senador 
foi enfático ao dizer que a 
companheira não será can-
didata e vai ficar a frente das 
empresas do grupo cicopal.

Federal em curitiba, na manhã 
desta sexta-feira onde afirmou 
que o “Brasil é governador por 
um bando de maluco”.

Caiado defende união de 
prefeitos e governadores 
pela reforma da Previdência 

o governador de goi-
ás, Ronaldo caiado 
(Dem), defendeu, 

em artigo à Folha de s.Paulo 
ontem, que governadores e 
prefeitos devem ter protago-
nismo na defesa da reforma 
da Previdência, independen-
temente da posição ideoló-
gica. caiado afirmou que é 
tarefa das três esferas fede-
rativas “reconstruir” o País 
e destacou que governos 
estaduais e prefeituras já se 
encontram em “condições 
de ingovernabilidade”.

“A reforma da Previdência 
e o ajuste fiscal, portanto, 

se impõem como emergên-
cias e para além das diver-
gências, sejam quais forem 
nesse sentido, não existem 
governadores ou prefeitos 
de oposição; todos estão na 
mesma situação, todos são 
governo, sócios da mesma 
crise, não importa a orienta-
ção ideológica ou o partido”, 
defendeu.

“Um governador do Pt 
não está em melhor ou dife-
rente situação da minha, que 
sou do Dem. As demandas e 
urgências são as mesmas. 
como tal temos de compar-
tilhar soluções, encontrar 

caminhos comuns, em sinto-
nia com o governo federal”, 
completou no fim do artigo.

segundo caiado, excluir 
os representante do execu-
tivo estadual e municipal do 
contexto da reforma, como 
se cogitou na comissão de 
constituição e justiça (ccj) 
da câmara, indica uma for-
ma “simplória de fragmentar 
esforços e enfraquecer a uni-
dade contra a crise”.

nesse sentido, o governa-
dor de goiás sugeriu que os 
deputados, se entenderem 
que pode facilitar o processo, 
proponham emendas para 

permitir que os governado-
res e prefeitos comecem suas 
próprias reformas sem terem 
de esperar pela que tramita 
na esfera federal.

“o congresso, por óbvio, 
é o âmbito dessa discussão, 
mas nós, que temos respon-
sabilidade governativa, não 
podemos ter postura passiva 
diante desse debate.”

no artigo, caiado ainda saiu 
em defesa do governo de jair 
Bolsonaro, dizendo que o pre-
sidente iniciou seu mandato 
cuidando dos dois “flancos” 
mais vulneráveis do País: a se-
gurança pública e a economia.

Reprodução
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Aplicativos como Uber e iFood são fonte 
de renda de 4 milhões de autônomos
com o desempenho 

tímido da economia 
após a recessão e o 

mercado de trabalho ain-
da custando a se recupe-
rar, aplicativos de serviços 
- como Uber, 99, iFood e 
Rappi - se tornaram, em con-
junto, o maior ‘empregador’ 
do País. Quase 4 milhões de 
trabalhadores autônomos 
utilizam hoje as plataformas 
como fonte de renda.

se eles fossem reunidos 
em uma mesma folha de pa-
gamento, ela seria 35 vezes 
mais longa do que a dos cor-
reios, maior empresa estatal 
em número de funcionários, 
com 109 mil servidores. 
Além desses aplicativos re-
presentarem as mudanças 
na oferta de serviços, eles 
têm acompanhado trans-
formações significativas nas 
relações de trabalho. Para 
um autônomo, o ganho ge-
rado com os apps acaba se 
tornando uma das principais 
fontes de renda.

esses 3,8 milhões de bra-

sileiros que trabalham com 
as plataformas representam 
17% dos 23,8 milhões de tra-
balhadores nessa condição, 
segundo a Pesquisa nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), do instituto Brasilei-
ro de geografia e estatística 
(iBge), no trimestre até fe-
vereiro. há um ano e meio, 

Yasmin namen, de 27 anos, 
consegue se sustentar traba-
lhando como cuidadora de 
cachorros, usando aplicativos 
como Doghero e PetAnjo. 
ela, que não chegou a con-
cluir a faculdade de Direito, 
trabalhava como vendedo-
ra em um shopping center, 
até ficar desempregada.

hoje, chega a cuidar de 
oito cachorros de uma vez 
e ganha de R$ 2,1 mil a R$ 
3 mil por mês - o suficien-
te para se manter. “A parte 
ruim é que trabalhar por 
conta própria exige muita 
organização, ou as contas 
ficam atrasadas e a sua vida 
vira um caos. mas é um tra-

balho que começou por ne-
cessidade de sustento, mas 
acabou se tornando uma 
oportunidade de fazer o que 
gosto. sempre tem procura, 
não fico sem hóspedes”, diz.

Amplitude
Dados do instituto loco-

motiva apontam ainda que 

cerca de 17 milhões de pesso-
as usam algum aplicativo re-
gularmente para obter renda 
- essa conta inclui trabalhado-
res autônomos, profissionais 
liberais e aqueles que têm ou-
tros empregos e usam o que 
ganham nas plataformas para 
complementar o salário.

o presidente do institu-
to, Renato meirelles, lem-
bra que transporte, venda 
de produtos e divulgação 
estão entre as principais 
atividades de quem usa pla-
taformas para obter renda e 
que esse é um mercado de 
grande potencial. “estima-
-se que 70% dos adultos 
das regiões metropolitanas 
já fizeram pelo menos uma 
compra por meio de apps”, 
afirma. Apesar de ser uma 
alternativa para os brasilei-
ros que ficaram desempre-
gados, essa nova organiza-
ção do trabalho também 
é alvo de contestações na 
justiça, que questionam se 
existe vínculo entre plata-
formas e profissionais.
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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
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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
-------------------------------

Veículos
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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
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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
-------------------------------

Veículos
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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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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
-------------------------------
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Neymar se defende após 
agredir torcedor rival: ‘Ninguém 
tem sangue de barata’

neymar mais uma vez 
ganhou as manchetes dos 
jornais de todo o mun-
do por uma ação fora de 
campo. o brasileiro tinha 
tudo para ser um dos des-
taques do possível título 
do Paris saint-germain na 
copa da França contra o 
modesto Rennes, mas não 
evitou a derrota da equipe 
parisiense neste sábado, 
e pior, ainda agrediu um 
torcedor da equipe rival 
após o fim do jogo. Após 
sair vencendo por 2 a 0 
com gols de Daniel Alves e 
do próprio neymar, o Psg 
surpreendentemente não 
conseguiu sustentar a van-
tagem, levou o empate e o 
jogo foi para os pênaltis.

nas cobranças alter-
nadas, o time parisiense 
errou a sexta batida com o 
meia christopher nkunku e 
deixou o título escapar. na 
hora da cerimônia de entre-
ga das medalhas, os atletas 
do Paris saint-germain su-
biram do gramado para as 
arquibancadas para rece-
berem as premiações e, em 
dado momento, passaram 
por um torcedor que esta-
ria os provocando. neymar 
foi um dos que passou mais 
próximo ao fã do Rennes, e 
desferiu um soco após ser 
provocado. horas após o 
incidente, o camisa 10 do 
Psg foi às redes sociais para 
dar a sua versão dos fatos.

ele comentou a postagem 
de um dos seus assessores 
de imprensa, que alegava que 
os jogadores do Psg haviam 
sido xingados pelo torcedor, 
e afirmou que foi provocado 
e reagiu exageradamente, 
admitindo o erro. “tô errado? 
estou. mas não tenho sangue 
de barata”, afirmou. Um vídeo 
da agressão flagra o torcedor, 
identificado como edouard, 
chamando o goleiro Buffon de 
“idiota” (Bouffon, em francês), 
o italiano verratti de “racista” 
e dizendo ao brasileiro que ele 
“aprenda a jogar bola”. ele, no 
entanto, negou ter xingado os 
jogadores do Psg na saída do 
estádio e disse que sofreu um 
corte nos lábios e um sangra-
mento no nariz com a agres-
são do brasileiro.

“eu não o insultei, disse que 
ele era ruim. o futebol é assim. 
Quando os jogadores passa-
ram, eu disse a eles: ‘vocês 
são ruins, vai Rennes”, afirmou 
edouard, em entrevista ao jor-
nal francês l’équipe. “naquela 
altura, eu estava tremendo, 
com um corte no lábio, e meu 
nariz estava sangrando”, con-
tou. em seus perfis nas redes 
sociais, neymar não falou 
sobre a agressão. ele come-
morou o retorno ao time com 
uma foto sentado no banco de 
reservas, lamentando a derro-
ta na final da copa da França - 
ele converteu o quinto pênalti 
do Psg, mas o time perdeu a 
disputa alternada por 6 a 5.

Anitta diz que quer 
“encontrar alguém que não 
seja machista” em nova união

De volta ao Brasil, 
após uma pas-
sagem intensa 

nos estados Unidos com di-
reito a uma apresentação no 
latin Billboard music Awards 
em las vegas, na quinta-feira, 
Anitta resolveu hoje conversar 
com seus fãs nas redes sociais.

Direta como sempre, 
Anitta não pensou duas ve-
zes na resposta quando foi 
questionada, em espanhol, 
sobre quando irá se casar 
novamente. “Quando en-
contrar alguém que não seja 
machista para entender que 

uma mulher que faz as mes-
mas coisas que os homens 
são tão boas para casar 
quanto qualquer outra. Acho 
que não vai ser rápido.”, res-
pondeu a cantora.

Anitta viveu uma união 
estável com thiago ma-
galhães por cerca de dois 
anos, mas os dois se separa-
ram em setembro de 2018. 
na ocasião, eles informaram 
que a “decisão foi tomada 
de comum acordo” e no co-
municado oficial também 
ressaltaram que a amizade, 
a admiração e o carinho 

permaneceriam entre eles. 
só que no início de março, 
uma confusão envolvendo 
amigos e até o pai da can-
tora revelou que a relação 
entre o ex-casal era tensa. 
thiago magalhães foi acu-
sado de tratar mal Anitta na 
frente das pessoas.

no final do ano passado, 
a cantora chegou a engatar 
um romance com o produtor 
de eventos carioca, Ronan 
carvalho, mas o relaciona-
mento terminou um pouco 
antes do carnaval. Durante 
a folia carioca, Anitta trocou 

beijos com neymar em um 
espaço reservado de um ca-
marote, onde estavam tam-
bém a ex do jogador, Bruna 
marquezine, e o surfista ga-
briel Medina, com quem a 
cantora acabou a noite.

Dias depois, Anitta che-
gou a circular com o bicam-
peão mundial de surfe em 
são Paulo. os dois jantaram 
no restaurante jamie’s ita-
lian no itaim Bibi, na zona 
oeste de são Paulo. Um fã 
que estava no local registrou 
o encontro e posou para fo-
tos com os ídolos.
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