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Casos de dengue avançam
339% em todo o Brasil

Os casos prováveis de dengue no Brasil chegaram a 451.685 até o dia 13 de abril, conforme boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.
O número de ocorrências teve um aumento de 339% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 102.681 casos. p2

Criminosos
explodem
carro-forte
na BR-153 p2
(62) 3010-4014

Inquérito de
Renan e Maia
é arquivado p3
(62) 98219-1904

Dupla é presa
com drogas
e R$66 mil p2
/diariodoestado

Crise na Venezuela pode elevar
preços de petróleo, diz Bolsonaro
Bolsonaro, disse que a crise pode elevar os preços do petróleo, e, assim,
encarecer os combustíveis no Brasil, dada a política de reajustes. p3
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Estudante que matou
coordenador é apreendido
A

Reprodução

Polícia Civil apreendeu ontem o estudante de 17 anos
suspeito de matar um coordenador da Escola Estadual Céu Azul, em Valparaíso
de Goiás, no Entorno do
Distrito Federal. Segundo
a investigação, Júlio Cesar
Barroso de Sousa, de 41
anos, foi morto após uma
discussão no colégio.
O adolescente fugiu
após o crime, que aconteceu na terça-feira (30). Segundo Mendes, o aluno foi
apreendido no início desta
tarde, na casa de um parente em Novo Gama, a cerca
de 10 km de distância de
Valparaíso de Goiás.
“A própria família não coaduna com o comportamento do menor. Após negociações entre a Polícia Civil e a
família, nós nos deslocamos
até essa residência. Ele estava escondido numa árvore,
nos fundos da residência,
e acabou se entregando”,
disse o delegado.

Morte em colégio

O delegado Rafael Abrão,
que é o responsável pelo
caso, disse que, horas antes do homicídio, o suspeito teve uma discussão com
uma professora por assuntos disciplinares. Júlio César,
então, interveio, e afirmou
que iria transferir o adolescente, que o ameaçou. No
período da tarde, o adolescente voltou à escola e atirou.

“Este aluno chegou a
ofender verbalmente a
professora e o coordenador interveio na discussão
e também começou uma
discussão. Foi quando o
coordenador disse que ia
transferi-lo de escola. Nesse momento, o aluno virou
para ele e disse: ‘O senhor
pode até me transferir de escola, mas você vai pagar por
isso’. Mais tarde esse aluno
retornou para escola, já armado”, explica Rafael.
Ainda conforme a polícia,
o coordenador foi atingido
por dois disparos, sendo um

Dupla é presa pela Rotam com
drogas e R$66 mil em espécie
Policiais de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) prenderam dois homens
suspeitos de tráficos de drogas, na terça-feira, no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia.
Segundo a corporação, os
suspeitos foram abordados na
rua durante um patrulhamento tático por uma equipe do
13° Batalhão da Polícia Militar
(BPM). Durante a abordagem,
os militares encontraram com
Sandro Junior Cardoso Ribei-

ro, de 20 anos, e Alcimar de
Souza Caldas, de 57, duas porções de maconha e R$ 3.020
da venda do entorpecente.
Após a entrevista dos policiais, os suspeitos informaram o endereço de uma residência que era utilizada para
o armazenamento da droga.
No local, os policiais encontraram mais dois quilos de
maconha e uma quantia de
R$ 63 mil adquiridos com a
venda do entorpecente.
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nas costas, enquanto corria,
e outro a curta distância.
“Ele invadiu a sala dos professores, onde a vítima estava, teve uma breve discussão entre eles, foi quando
o menor sacou o revólver.
O professor ainda tentou
correr, ele efetuou um dos
disparos nas costas, a vítima caiu e, em seguida, ele
(menor) foi a curta distância
e efetuou mais um disparo”,
destacou Rafael.
De acordo com a polícia,
o estudante tem antecedente por ato infracional
análogo a roubo. No en-

tanto, não há registro de
outras confusões na escola.
“Segundo relatos, este
aluno não era um aluno
problemático. Era um aluno
mais quieto, mais reservado e nunca se envolveu em
nenhum tipo de confusão na
escola”, afirmou o delegado.

Aulas suspensas

A Secretaria de Estado da
Educação de Goiás (Seduc) informou que, diante do ocorrido, as aulas em todas as escolas estaduais da cidade estão
suspensas até sexta-feira (3).
“Nossa secretária deter-

Criminosos explodem
carro-forte na BR-153
e levam dinheiro
Criminosos explodiram um carro forte na
BR-153, entre Rio dos
Bois e Miranorte, na região central do estado
do Tocantins. O crime foi
registrado na terça-feira.
Após a explosão, os bandidos, que usavam armas
de grosso calibre, levaram uma grande quantia

em dinheiro. O carro usado
pelos criminosos foi encontrado pouco tempo depois
abandonado e incendiado.
Segundo a Polícia Militar,
nenhum dos homens que estavam no carro forte ficou ferido.
Os seguranças abandonaram o
veículo no momento da abordagem e se esconderam em
uma mata perto da rodovia.

minou que mandem uma
equipe multiprofissional para
conversar com os alunos e
com os educadores para que
na segunda-feira a gente possa retornar as aulas, mas depois de ter feito todo um trabalho e todo suporte que a
secretaria possa dar a todos”,
explicou o superintendente
executivo da Seduc, Manoel Barbosa dos Santos.
Um cartaz de luto foi colocado no portão da escola.
De acordo com informações
da TV Anhanguera, Júlio César era casado e deixa dois filhos pequenos de 4 e 6 anos.

Dinheiro na pista

Após a explosão, várias
cédulas de dinheiro ficaram
espalhadas na rodovia e foram recolhidas por moradores da região. Muitas pessoas que passavam pelo local
também pararam para recolher o dinheiro. Um homem
chegou a entrar dentro do
carro forte enquanto ainda
saía fumaça do veículo.
Segundo a polícia, o recolhimento das cédulas é considerado crime. O dinheiro
deverá ser devolvido à polícia, já que a identificação é
possível graças à numeração
específica de cada cédula.
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Casos
de dengue
avançam
339% no
Brasil
Os casos prováveis de
dengue no Brasil chegaram a 451.685 até o dia
13 de abril, conforme
boletim divulgado nesta
terça-feira, 30, pelo Ministério da Saúde. O número
de ocorrências teve um
aumento de 339% em relação ao mesmo período
do ano passado, quando
houve 102.681 casos.
O número de mortes
também subiu 186,3%,
passando de 66 para 123.
Conforme a pasta, 994
municípios - 20% do total
pesquisado - têm alta infestação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Em
relação à dengue, o maior
número de pessoas doentes
está na Região Sudeste, com
65% dos casos prováveis.
Oito unidades da Federação apresentaram incidência
superior a 300 casos por 100
mil habitantes. A situação é
mais preocupante em Tocantins e Mato Grosso do Sul.
Em São Paulo, onde a epidemia se concentra no interior,
o índice é de 349,1 casos
por 100 mil habitantes.
Moradora de Sorocaba,
no interior paulista, a doceira Clélia Alves, de 34 anos,
entrou para as estatísticas.
“Quando começou a dor de
cabeça e em volta dos olhos,
logo percebi que estava com
dengue”, conta ela, que contraiu o vírus em março. “O
corpo todo começava a coçar e à noite eu não dormia
de tanta coceira. Depois veio
a febre, de 39 graus”, lembra.
Clélia se recuperou da
doença e agora está em
alerta para eliminar os focos
do mosquito na vizinhança. Conforme o Ministério
da Saúde, o aumento no
número de casos mesmo
fora do verão se deve a
condições ambientais como
temperatura elevada e chuvas. A pasta identificou alta
circulação do sorotipo 2 do
vírus, o que contribui para
um aumento no número de
casos. Quando há mudança
no sorotipo circulante, as
pessoas infectadas passam a ter sintomas mais
evidentes da doença.
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Crise na Venezuela
pode elevar
preços de petróleo,
diz Bolsonaro
Reprodução

O

presidente da República, Jair Bolsonaro,
reconheceu que a
crise na Venezuela pode elevar os preços do petróleo, e,
assim, encarecer os combustíveis no Brasil, dada a política de reajustes da Petrobras.
“Uma preocupação existe
sim. Com essa ação, com em-

bargos, o preço do petróleo, a
princípio, sobe, e nós temos de
nos preparar, dada a política
da Petrobras de não intervencionismo nessa parte. Poderemos ter um problema sério
dentro do Brasil como efeito
colateral do que acontece lá
na Venezuela”, admitiu.
Mas o presidente refor-

çou a política da companhia
e disse que vai “conversar”
para se “antecipar” a problemas externos. “A política
de reajuste adotada pela
Petrobras é essa, e vamos
conversar para nos antecipar
a problemas de fora que vieram de forma bastante grave
aqui para dentro do Brasil.”

Bolsonaro deu as declarações após participar de um
encontro para discutir a situação da Venezuela, que reuniu o estado maior das Forças
Armadas, comandantes dessas forças, o ministro de Relações Exteriores (MRE), Ernesto Araújo, e o ministro do GSI,
general Augusto Heleno.
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Fachin arquiva
inquérito contra
Maia e Calheiros
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou um inquérito da Lava
Jato que tinha como alvo
o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e
também o senador Renan
Calheiros (MDB-AL).
O inquérito havia sido
aberto com base na delação premiada de ex-executivos da empresa
Odebrecht, que relataram o pagamento de R$
7 milhões em propina a
diversos políticos na Câmara e no Senado para a
aprovação, em 2013, de
medidas provisórias em
benefício da companhia e
de suas subsidiárias.
Na parte que se refere a Maia e Calheiros,
a Procuradoria-Geral da
República (PGR) disse
que as investigações não
encontraram indícios suficientes para justificar
o prosseguimento do
caso, motivo pelo qual
deveria ser arquivado.

Ante a solicitação de arquivamento feita pela PGR,
Fachin destacou ser “obrigatório o deferimento do
pedido, independentemente
da análise das razões invocadas”, embora tenha ressalvado que o inquérito poderá
ser reaberto “caso surjam
novas evidências”.
Foram arquivadas também, em parte, menções
ao ex-deputado Lúcio Vieira
Lima (MDB-BA) no inquérito.
Parte das suspeitas contra
ele, porém, foram enviadas
para a Justiça Federal do Distrito Federal, uma vez que
foi em Brasília que “as tratativas espúrias teriam ocorrido”, escreveu Fachin.
O ministro também enviou à Justiça do Distrito
Federal menções feitas
aos ex-senadores Romero
Jucá (MDB-RR) e Eunício
Oliveira (MDB-CE). À época em que os depoimentos da Odebrecht vieram
à tona, todos os políticos
citados negaram com veemência as acusações.
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Distratos

Samba

A advogada e diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário
(IBRADIM) em Goiás, Ana Cristina
Dias, participará como expositora
da 3ª Reunião de Associados Goiás
Ibradim que acontece hoje na capital.
O tema abordado será Loteamento:
Polêmicas da “Lei dos Distratos”.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco será
palco para mais uma edição do projeto “Fuá Encontro de Sambistas”, que
acontece hoje, às 21 horas. Desta
vez, o cantor, compositor e violonista
Fernando Boi receberá as cantoras
Noêmia Lopes e Érika Ribeiro.
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Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
Arquivo pessoal

Para sempre

Mama

O empresário Fernando Carvalho
está organizando a festa Jump Forever, no dia 26 de maio, no The Pub,
no Jardim Goiás. A festa contará
com a presença de Regina Perri, a
proprietária do Jump, que foi um
sucesso nas noites de Goiânia.
Warley Oliveira

A ONG internacional BPW (Business
Professional Women) promove gratuitamente a 3ª Edição do Domingo
da Mama, no próximo dia 05 de maio
(domingo). O evento possui cunho
social e é uma homenagem às mães e
às mulheres. Oferecerá aos participantes atividades gratuitas das 8h às
17h, com oficinas criativas, palestras,
consultorias e mais, no stand do Euro
Park Residencial, no Parque Lozandes.

Prêmio
O Bretas ganhou oito troféus na 34ª
edição do Prêmio Jaime Câmara de
Propaganda, premiação realizada
uma vez ao ano, com o intuito de
destacar os melhores da comunicação da Região Centro-Oeste. Ao
todo, 244 peças publicitárias foram
inscritas em quatro categorias.
O evento foi realizado na última
quarta-feira, 24 de abril, em Goiânia.

Mama 2

Show
Nando Reis encerrará em Goiânia
a turnê “Voz e Violão”, às 22h
desta sexta, dia 03 de maio, no
Teatro do Centro de Convenções
da PUC – Campus II. No repertório,
o artista cantará apenas com seu
violão os sucessos como “All Star”,
“Diariamente”, “Relicário”, além de
novas versões de clássicos como “O
segundo Sol” e “Nos seus olhos”.

Show 2
Os ingressos de 1º lote estão à venda
no site www.alphatickets.com.br
ou na República da Saúde, e variam
de R$ 70 a R$ 110 (valores de meia
entrada, mediante doação de 1kg de
alimento). A organização é do empresário Alexandre Bisinotto e da Oceania
Eventos. E a assessoria de imprensa
local fica sob a batuta do jornalista
Carlos Eduardo Faria, o Kadu.

A empresária Clarinda
de Jesus comemora no
próximo dia 7 de maio,
o aniversário do 1º ano
da Lumiina Iluminação

O cabeleireiro Eder Bueno (à dir.) prestigiou o casamento da atriz
de My Fair Lady Brasil Danielle Nastri com o músico inglês Benjamim
Arquivo pessoal

Coleção
No último sábado aconteceu a
inauguração da Piticas Store, no
Shopping Cerrado, em Goiânia.
No local, que é focado no
mundo Geek, o público encontra mais de 2 mil itens, entre
babybodies, camisetas, moletons, pijamas, action figures,
chaveiros, bonés, acessórios e
itens colecionáveis, entre outros
produtos. Tem camisetas licenciadas dos universos Marvel,
DC, Disney, Cartoon Network,
além de peças inspiradas em
diferentes filmes, séries, desenhos, animes e bandas de rock.

ZONA FRANCA
O público da Monkey
Goiânia poderá escolher
entre milhares de músicas
de estilos variados para
cantar no evento “Karaokê
Cremoso Monkey”, que será
realizado hoje, às 20h.

O casal Gegê Gerais e Rosely de Castro
comemorou os 30 anos de casados, durante jantar
romântico no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

O espetáculo A Volta ao Lar,
com Regina Duarte, será apresentado amanhã e sábado
às 20h30 e no domingo, às
19h30, no Teatro Goiânia.

Polícia e black blocs entram
em confronto em Paris

AS

forças de segurança francesas
entraram em
confronto com black blocs
- militantes anticapitalistas
e antifascistas vestidos de
preto e com o rosto coberto
-, na manhã desta quarta-feira, 1º, em Paris, antes do
início oficial das manifestações do dia do trabalho.
A polícia francesa disparou gás lacrimogêneo
para afastar centenas de
pessoas que aproveitaram
as tradicionais manifestações do dia para protestar
contra o presidente Emannuel Macron, durante uma
passeata dos coletes amarelos. Os manifestantes
reagiram lançando projéteis e, ao menos, uma
pessoa ficou ferida.
As tradicionais passeatas de 1º de maio em Paris, geralmente pacíficas e
dedicadas a reivindicações
salariais, vão acontecer
nesta quarta-feira sob forte esquema de segurança,
diante do risco de incidentes por parte de manifes-
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tantes radicais. Mais cedo,
a polícia realizou 88 prisões para evitar conflitos,

depois de detectar mensagens de grupos radicais
com intenção de atuar nas

celebrações de 1º de maio.
Segundo a emissora
“France Info”, entre os de-

tidos estão três espanhóis
que portavam artefatos incendiários e objetos que

A programação irá abordar temas
ligados ao universo feminino como
bem-estar, saúde, mercado de
trabalho e gastronomia. Além disso,
os participantes do evento poderão
visitar a feira de arte, artesanato e
produtos produzidos por mulheres
empreendedoras, que vêm movimentando a economia do Estado
com iniciativas criativas e inovadoras.

Noivas
O mês das noivas chegando e o
Hotel Real Executive, em parceria
com curso de Cerimonial Social da
Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO), realizará no
domingo, dia 5 de maio, a partir
das 14h, a 1ª Mostra Wedding em
Aparecida, com entrada gratuita.

Hotelaria
Roteiro aguardado pelos principais nomes do trade turístico, a 41ª Aviesp Expo
contou com a presença dos principais
players da hotelaria nacional. Representando Goiás, o Grupo Privé Hotéis
e Parques apresentou os diferenciais
turísticos da cidade de Caldas Novas nos
dias 25 e26 de abril, na cidade de Águas
de Lindoia, em São Paulo.

poderiam servir como armas. Mais de 7.400 policiais
e gendarmes foram mobilizados na capital francesa
para as manifestações, onde
acredita-se que haverá entre “mil e 2 mil militantes radicais”, segundo o ministro
do Interior, Christophe Castaner. Desde a madrugada,
vários policiais começaram
a revistar pessoas aleatoriamente nas proximidades da
estação de Saint-Lazare,no
centro de Paris.
O presidente Emmanuel
Macron exigiu na terça-feira, 30, que a resposta
aos “black blocs” seja “extremamente firme” em caso
de violência. “Não há necessidade de dramatizar, é
uma questão de vigilância
(...) Amanhã (quarta-feira),
há um risco”, disse Castaner
em uma entrevista coletiva.
Embora estejam previstas
manifestações em toda a
França, a atenção estará voltada para a capital, muitas
vezes palco de incidentes
desde o início dos protestos
dos “coletes amarelos”. Esse
movimento, que desde meados de novembro tem saído às ruas todos os sábados
para protestar contra a política fiscal e social do governo, também estará presente
nesta quarta-feira. No total,
20 estações de metrô e dos
trens de cercanias nessas
áreas estão fechadas, assim
como restaurantes e hotéis.
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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
------------------------------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
------------------------------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
-------------------------------
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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
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
----------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
-------------------------------

SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------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
-------------------------------

ANO 12, Nº 2056
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------
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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
-------------------------------

7
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
------------------------------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
-------------------------------

Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
-------------------------------

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
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
-------------------------------
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As Panteras
se reúnem na
Calçada da Fama

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Channing Tatum posta
foto nu após perder
aposta para namorada

U

ma reunião de Panteras aconteceu ontem em Hollywood!
Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu e Demi Moore estiveram juntas na Calçada da Fama, em Los Angeles.
O grupo se reuniu para uma
cerimônia em homenagem a

Liu, após seu trabalho na televisão. As atrizes estiveram juntas na continuação do filme de
2000, As Panteras Detonando.
Nos cinemas, As Panteras ganhará um reboot este ano.
O trio protagonista do
reboot de As Panteras é formado por Kristen Stewart

(Saga Crepúsculo), Naomi
Scott (Power Rangers) e Ella
Balinska (Casualty).
Carlo Bernard e Doug Miro
(Narcos) assumiram a tarefa
de reescrever o roteiro, que
passou por várias versões.
Elizabeth Banks (A Escolha
Perfeita 2 e 3) dirige o filme.

A história deve focar nas tramas originais, que puderam ser
vistas na TV a partir de 1976. A
agência de espiãs contará com
grupos ao redor do mundo inteiro, sendo que uma dessas equipes ganha destaque na história
do longa. As Panteras estreia nos
EUA em 15 de novembro.

Channing Tatum levou
os seus mais de 17 milhões
de seguidores ao delírio
ao publicar uma foto nu
debaixo do chuveiro em
seu perfil no Instagram.
Segundo o ator americano, a foto foi um acerto
de contas depois ter perdido uma aposta para a

namorada, a cantora Jessie J.
“Eu perdi uma partida de
Jenga [jogo de habilidade física] para a Jessica Cornish
[Jessie]. O perdedor (no
caso, eu) teria que postar
uma foto escolhida pela outra pessoa... Não jogo Jenga
com ela nunca mais”, escreveu ele, na legenda.

