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Funcionários da Metrobus 
anunciam greve para segunda
Trabalhadores da Metrobus, responsável pelo Eixo Anhanguera na Grande Goiânia, decidiram paralisar 
as atividades a partir da próxima segunda-feira (13). A decisão foi tomada após assembleia. p2
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Antes de ser detido, ex-advogado de 
Trump diz que ‘há muito para contar’
Michael Cohen, o ex-advogado pessoal do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse que “ainda há muito para contar”. p4
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Catador de materiais 
recicláveis é morto a 
facadas em Aparecida

Um catador de 44 anos foi 
morto após ser esfaqueado 
na manhã de ontem, no Bair-
ro Comendador Walmor, em 
Aparecida de Goiânia. Um 
morador da região que estava 
indo para o trabalho encon-
trou o corpo de Onilson Rodri-
gues Batista caído na calçada e 
acionou a Polícia Militar (PM).

Testemunhas relataram 
para a polícia que escutaram 
o barulho de discussão antes 
do crime. Posteriormente, 
Onilson foi encontrado com 
ferimento no pescoço provo-

cado por arma branca.
Segundo a Polícia Militar 

(PM) a vítima foi encontrada 
ao lado do carrinho de reci-
clagem, que era utilizado por 
ela para transportar o pa-
pelão recolhido. O carrinho 
ficou aos cuidados dos fami-
liares que estiveram no local.

Após a conclusão dos tra-
balhos periciais, o corpo do 
homem foi levado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML). Agen-
tes do Grupo de Investigação 
de Homicídios (GIH) apuram a 
autoria e motivação do crime.
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Funcionários da Metrobus 
anunciam greve em Goiânia

Trabalhadores da Me-
trobus, responsável 
pelo Eixo Anhanguera 

na Grande Goiânia, decidi-
ram paralisar as atividades a 
partir da próxima segunda-
-feira (13). A decisão foi to-
mada após assembleia. 

A greve dos funcionários 
da Metrobus é para pro-
testar contra a redução de 
quase a metade do ticket 
alimentação e o corte do 
anuênio equivalente a 3% do 
salário e forçar a empresa a 
negociar um acordo.

segundo o sindicato dos 
Trabalhadores em Transpor-
te Rodoviário do Estado de 
Goiás (Sindittransporte), a 
data base dos trabalhado-
res da Metrobus é em 1º de 
março e desde então o sin-
dicato e os representantes 

dos funcionários da empresa 
tentam negociar.

Em nota, a Metrobus in-
formou que a realidade fi-
nanceira da empresa é com-
plicada, mas que mesmo 
assim tem procurado manter 
diálogo com os funcionários.

Reprodução

Programa 
Meninas de Luz 
abre inscrições 
para jovens 
gestantes

A Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
está com inscrições abertas 
para o programa Meninas 
de Luz. A iniciativa é voltada 
para adolescentes e jovens 
gestantes de até 21 anos. 
São oferecidas diversas ati-
vidades gratuitas nos perío-
dos matutino e vespertino. 

Para participar, as grávi-
das devem comparecer ao 
Centro social dona Gerci-
na Borges Teixeira, no Se-
tor Campinas, em Goiânia, 
e apresentar documen-
tos pessoais (Carteira de 
Identidade e CPF), Cartão 
da Gestante ou exame de 
ultrassonografia, número 
do Cartão Fácil, compro-
vante de endereço e uma 
foto 3x4. As inscrições são 
feitas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30.

O programa trabalha 
com uma equipe multidis-
ciplinar, que trata de temas 
relacionados a educação 
sexual, saúde, cuidados 
com o bebê, planejamento 
familiar e direitos do cida-
dão, além de atendimentos 
psicológico e odontológico. 
São oferecidas aulas de ar-
tesanato, como forma de 
aumentar a renda familiar e 
desenvolver a criatividade. 
Antes do parto, as gestantes 
ganham um kit de enxoval 
para bebê e após o nasci-
mento da criança, a jovem 
continua recebendo orien-
tação e apoio por um ano.

As futuras mamães ain-
da participam de passeios, 
ensaios fotográficos e ofici-
nas de beleza. E no Centro 
Social Dona Gercina, são 
estimuladas a tomar gosto 
pelos livros, por meio do 
projeto Cantinho da Leitura. 
O espaço conta com cerca 
de 500 livros literários.

Outro trabalho desen-
volvido pelo Meninas de 
Luz é o projeto Família For-
talecida. Uma vez ao mês, 
em reuniões previamente 
agendadas, assistentes so-
ciais orientam as famílias 
das gestantes e discutem 
com elas temas diversos, 
entre os quais: drogas e 
alcoolismo, planejamen-
to familiar, economia do-
méstica, educação sexual 
e importância do apoio 
familiar no dia a dia.

PF prende dois e realiza maior 
apreensão de ecstasy em Goiás

A Polícia Federal reali-
zou, na última sexta-feira, a 
maior apreensão de ecstasy 
em Goiás. Avaliada em R$ 6 
milhões, a carga é oriunda 
da Holanda foi encontrada 
durante a Operação Drug 
of Love, em Anápolis. 

Cerca de 10 policiais fe-
derais, com apoio da Polícia 
Militar, efetivaram diligên-
cias em diversas cidades 
do Estado, culminando na 
localização e abordagem 
de um caminhão contendo 
cerca de 120 mil comprimi-

dos de ecstasy, transportados 
juntamente com uma carga 
regular de abacaxis. As frutas 
tinham como intenção camu-
flar o carregamento da droga.

duas pessoas foram pre-
sas. Entre elas, o líder da 
organização criminosa, um 
brasileiro casado com uma 
holandesa que, mesmo utili-
zando tornozeleira eletrônica, 
em decorrência de condena-
ção anterior por tráfico de dro-
gas, continuava ativo no crime.

Para se ter uma ideia, 
segundo a PF,  a carga apre-

Empresa diz 
buscar diálo-
go com tra-
balhadores

endida na operação re-
presenta 20% de toda 
apreensão de ecstasy re-
alizada no ano passado. 

O nome da operação, 
Drug of Love, faz alusão 
ao termo popular “droga 
do amor”, utilizado para 
denominar o ecstasy.
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Reinauguração da Estação Ferroviária 
está confirmada para sexta-feira
O prefeito de Goiânia, 

Iris Rezende, infor-
mou que irá inaugu-

rar a restauração da Estação 
Ferroviária de Goiânia nesta 
sexta-feira (10). O anúncio 
foi feito ontem, por meio do 
Twitter. “O local vai contar 
com um Centro de Atendi-
mento ao Turista, uma uni-
dade da Atende Fácil, um 
posto da Guarda Civil Metro-
politana, além de um café”, 
disse Iris, na rede social. 

O edifício faz parte do 
acervo art déco de Goiânia. 
segundo a prefeitura, a ceri-
mônia que marcará a entrega 
da restauração reunirá repre-
sentantes dos governos fede-
ral, estadual e municipal.

As obras da Estação Fer-
roviária foram empreendidas 
nos últimos 17 meses, com 
recursos da ordem de R$ 
5,87 milhões. A restauração 
encerra ciclo de investimen-
tos no patrimônio cultural de 
Goiás, que soma valores de 
R$ 48,6 milhões e coloca o es-
tado como o primeiro do país 
a concluir todas as constru-
ções do programa. A Prefei-
tura de Goiânia é proprietária 
e responsável pela manuten-
ção e uso do espaço.

Reprodução

Criança morre 
após ser 
atropelada 
em Caldazinha

Iris assina ordem de serviço para 
pavimentação do Vale dos Sonhos 2 Extinção acelera e 

1 milhão de espécies 
estão ameaçadas

Uma criança de 1 ano e 
10 meses morreu, na ma-
drugada de ontem, horas 
depois de ser atropelada 
em Caldazinha, na região 
metropolitana de Goiânia. 
O caso é investigado pela 
Polícia Civil. 

O atropelamento foi re-
gistrado na tarde de domin-
go (5) e o condutor do veícu-
lo fugiu sem prestar socorro. 
A criança chegou a ser socor-
rida por terceiros e encami-
nhada ao Hospital de Urgên-
cias de Goiânia - Governador 
Otávio Lage de Siqueira (Hu-
gol). O óbito foi confirmado 
durante a madrugada.

Segundo a Polícia Civil, 
o inquérito para apurar as 
circunstâncias do atropela-
mento já foi instaurado e a 
equipe de policiais civis já 
iniciou diligências a fim de 
identificar a autoria. 

A família da criança deve-
rá ser ouvida pelo delegado 
Emerson Morais nos próximos 
dias, após o período de luto.

O ritmo de extinção 
de espécies de animais e 
plantas está acelerando de 
forma inédita no mundo e 
já coloca mais de 1 milhão 
de espécies sob risco. A 
conclusão é do mais recen-
te relatório do Painel Inter-
governamental de Políticas 
Científicas sobre Biodiver-
sidade e Ecossistema (IP-
BES, na sigla em inglês).

O relatório contou 
com informações de 145 
cientistas de 50 países e 
a análise de 15 mil fontes 
de dados, no que é apon-
tado pela plataforma in-
tergovernamental como 
o mais extenso relatório 
sobre o tema já feito.

“A maior evidência 
da Avaliação Global do 
IPBES, num vasto leque 
de diferentes áreas de 
conhecimento, apresen-
ta um quadro sinistro”, 
disse o presidente do iP-

BES, Robert Watson. “A 
saúde dos ecossistemas 
dos quais nós e todas as 
outras espécies depen-
dem está se deteriorando 
mais rapidamente do que 
nunca. Estamos erodindo 
as fundações de nossas 
economias, meios de 
subsistência, segurança 
alimentar, saúde e quali-
dade de vida em todo o 
mundo”.

segundo dados do es-
tudo, a média de espécies 
nativas na maioria dos 
principais habitats terres-
tres diminuiu 20% desde 
1900. Pelo menos 680 ani-
mais vertebrados foram 
extintos desde o século 16. 
Mais de 9% de todas as ra-
ças domésticas de mamífe-
ros, usados para obtenção 
de comida e na agricultura, 
desapareceram até 2016. 
Pelo menos outras mil ra-
ças estão ameaçadas.

O prefeito Iris Rezende 
assina hoje ordem de ser-
viço para início das obras 
de construção do asfalto 
no Residencial vale dos so-
nhos 2, na Região Norte de 
Goiânia. A solenidade será 
realizada às 18h30, no Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Vale Dos So-
nhos, situado na Rua VS-8.

Orçadas em R$ 

Reprodução

2.526.283,00, as obras de 
infraestrutura no bairro vão 
incluir pavimentação, constru-
ção de galeria pluvial e meio-
-fio. A previsão é de que sejam 
concluídas em 150 dias.

de acordo com o prefeito, as 
obras de pavimentação da Pre-
feitura de Goiânia beneficiarão os 
31 bairros habitados que ainda 
não contam com a benfeitoria.

Além do vale dos sonhos 

2, outros setores serão 
contemplados ainda nes-
te ano. “No meu man-
dato anterior, nós asfal-
tamos 134 bairros que 
não tinham o benefício”, 
lembra o prefeito. “Desde 
que eu deixei a prefeitu-
ra, no entanto, surgiram 
outras localidades sem 
pavimentação. Vamos as-
faltar todas elas”, conclui.
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Antes de ser detido, ex-advogado de 
Trump diz que ‘há muito para contar’
Michael Cohen, o 

ex-advogado pes-
soal do presidente 

dos Estados Unidos, donald 
Trump, disse ontem antes de 
entrar em uma prisão fede-
ral de Nova York, que “ainda 
há muito para contar”. Co-
hen começa a cumprir hoje 
sua sentença de 3 anos após 
ser condenado por oito cri-
mes. “Ainda há muito para 
contar e espero ansiosamen-
te pelo dia em que poderei 
compartilhar a verdade”, 
disse Cohen aos veículos de 
imprensa em frente ao edifí-
cio onde reside em Manhat-
tan, antes de entrar no carro 
rumo à prisão de Otisville.

Além disso, Cohen criti-
cou duramente o presiden-
te, ao afirmar que espera 
que, quando estiver solto, 
“o país não tenha xenofo-
bia, injustiça e mentiras” no 
mais alto escalão. O ex-ad-
vogado do presidente dos 
EUA foi sentenciado à pri-
são depois de ter se declara-
do culpado de oito crimes. 
Em dezembro do ano pas-
sado, Cohen foi condenado 
por sonegação de impostos 

e por mentir no Congresso. 
Também foi condenado por 
comprar o silêncio de duas 
mulheres para que não tor-
nassem públicas as relações 
que elas teriam tido com o 
presidente Trump.

Para tentar reduzir sua 
sentença, ofereceu informa-
ções aos investigadores que 
pudessem comprometer 
Trump e sua família, incluin-

do sobre a acusação de in-
terferência russa na disputa 
presidencial de 2016. Mas 
mesmo que o procurador 
especial Robert Mueller te-
nha feito referência a Co-
hen mais de 100 vezes em 
seu relatório sobre o “caso 
russo”, os procuradores não 
mudaram a decisão sobre o 
ex-advogado do presidente.

A detenção, prevista para 

6 de março, foi adiada a 
pedido da defesa, já que o 
acusado necessitava de tra-
tamento intensivo para re-
cuperar-se de uma operação 
cirúrgica séria, sob a supervi-
são de seu médico. Detalhes 
sobre a cirurgia não foram 
revelados. Filho de um so-
brevivente do Holocausto e 
de uma enfermeira, Cohen 
será um dos assessores mais 

próximos do presidente a ser 
preso por um período consi-
derável depois que Paul Ma-
nafort, ex-diretor da campa-
nha Trump, foi condenado a 
mais de 7 anos de prisão.

Cohen trabalhou para a 
Organização Trump por uma 
década e insiste em que todos 
os atos, pelos quais foi con-
denado, ocorreram a mando 
do presidente. Em um recen-
te comparecimento diante 
do Congresso, o advogado 
também garantiu que Trump 
sabia que um de seus cola-
boradores estava em contato 
com o site WikiLeaks para a 
publicação de milhares de 
correspondências do Partido 
democrata, que afetaram a 
campanha de sua adversá-
ria no pleito presidencial de 
2016, Hillary Clinton. “Por que 
eu sou o único?”, questionou 
em uma entrevista à revista 
The New Yorker. “Não traba-
lhei para a campanha. Traba-
lhava para ele. Por que eu sou 
o único que vai para a cadeia? 
Não fui eu quem dormiu com 
a estrela pornô”, acrescentou, 
referindo-se a Stormy Daniels, 
uma das mulheres que rece-

beram dinheiro em segredo e 
em violação das leis eleitorais.

O advogado de Cohen, 
Lanny Davis, disse na sexta-
-feira que o filho mais ve-
lho do presidente, donald 
Trump Jr., deveria ter sido 
preso, porque foi ele que 
“assinou os cheques”. Para o 
presidente americano e seus 
aliados, a sentença contra 
Cohen tem sabor de vingan-
ça, depois que o advogado 
se voltou contra o agora ex-
-chefe. Trump o chamou de 
“fraco” e de “rato”, disposto 
a inventar as mentiras neces-
sárias para evitar a prisão.

No fim de semana, Cohen 
disse a repórteres que foi 
seguido em Manhattan, en-
quanto passava seus últimos 
momentos de liberdade com 
seu filho Jake. O ex-advogado 
deverá ser mantido na ala de 
baixa segurança do centro 
penitenciário. Essa ala abriga 
prisioneiros que não são con-
siderados perigosos, incluin-
do muitos outros criminosos 
de colarinho branco. Os 120 
presos dessa ala podem 
usar bibliotecas, além de jo-
gar basquete e tênis.

Fotos: Frederico Marques

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Casa

Casa 2
Feijoada

Vozes

Estética
Feijoada 2

Humor
Peçonhentos

Vendas

Jantar Em Sampa
Presidente da Associação 
das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Goiás (Ademi-
-GO), Roberto Elias Fernandes 
se reuniu com Pedro duarte 
Guimarães, da Caixa Econômi-
ca Federal, na tarde do último 
sábado (04), em Goiânia. Entre 
os assuntos abordados estavam 
o cenário do programa Minha 
Casa Minha vida em Goiás

Pleito por maior aporte de 
recursos para financiamentos 
habitacionais, mais desburocra-
tização do setor e sinalização 
de apoio do segmento goiano à 
reforma da Previdência. Guima-
rães sinalizou positivo para as 
demandas apresentadas pelo 
líder da entidade goiana.

A dançarina, apresentadora e 
atriz, Adriana Bombom vem a 
Goiânia para participar da feijoa-
da solidária Mecat. O evento, que 
acontece no dia 18 de maio, será 
na Chácara Santa Cruz MECAT, 
contará também as atrações 
Marquynhos SP, Grupo Dengo e a 
Estação Primeira de Mangueira e 
terá início às 12h. 

O Passeio das Águas shopping 
preparou uma semana inteira 
de homenagens para mamães 
goianas. Nos dias 07, 08 e 09 de 
maio, às 19h30, e dia 10 de maio, 
às 20h, a praça de alimentação 
do empreendimento será palco 
das apresentações dos corais das 
Escolas Adventistas de Goiânia. 

A Biomédica Esteta Vanessa 
duarte está preparando um dia 
das Mães todo especial em sua 
Clínica de Estética. Além de lançar 
três opções de combos com va-
lores diferenciados para as mães, 
vai acontecer um coffee break 
na clínica com sorteio de vários 
brindes especiais. 

Esta é a primeira edição do even-
to cultural e toda a arrecadação 
será revertido para a Cavalgada 
solidária, que já está em sua 8ª 
edição e reúne mais de 3 mil 
pessoas. Feijoada com um bom 
pagode já é bom e o almoço será 
ainda mais saboroso por ajudar 
numa boa causa.

O comediante, Rafael Cunha, traz 
para o palco do Teatro Madre 
Esperança Garrido o espetáculo 
“Casem, é ótimo!”, sábado, 11 
de maio, a partir das 19h30. Ao 
longo de uma hora o Rafael fala 
sobre assuntos ligados ao casa-
mento que todos sabem, mas que 
ninguém tem coragem de falar.

O Hospital Estadual de doenças 
Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), 
promoveu no último dia 26 de 
abril, no auditório da unidade, 
uma aula de atualização sobre 
acidentes por animais peçonhen-
tos. A capacitação realizada para 
internos, residentes e precepto-
res, foi ministrada pelo pesquisa-
dor e professor Nelson da Silva.

Clonaram o número do celular 
do apresentador josé Guilher-
me schwam e ontem estavam 
pedindo para efetuar uma 
transferência para a conta do 
bandido. Cuidado com o golpe!

Totalmente reformulada, a mais 
nova loja O Boticário de Goiânia 
abriu suas portas dia 2 de maio, 
no Shopping Cidade Jardim. 

O Samsung Pay, serviço de pa-
gamentos móveis da Samsung, 
tem um novo parceiro em seu 
portfólio no Brasil: o Sicredi. 

Com a aproximação do Dia das 
Mães, que neste ano cairá no dia 
12 de maio, a varejista novo Mun-
do acredita em um aquecimento 
das vendas no início do mês. É 
esperado um crescimento de 20% 
nas vendas totais das lojas físicas, 
com destaque para algumas linhas 
específicas. Já o e-commerce da 
rede deve vender 30% a mais em 
comparação ao mesmo período no 
ano passado. O Dia das Mães tem 
grande representatividade no fatu-
ramento da companhia e, no ano 
passado, foi a data mais importante 
do primeiro semestre em vendas.

O Deputado Federal Glaustin da 
Fokus promove um jantar de negó-
cios da Adoralle, nesta quarta-feira 
(8), às 19h30, no Bahrem da Ricardo 
Paranhos. Terá show do cantor Gust-
tavo Lima, o embaixador da marca.

Especialista em saúde estética, o 
biomédico Dieick de Sá esteve em 
São Paulo na ultima sexta-feira 
(03), para realizar atendimentos 
na Clínica Cursos Dra. Gabriela 
Silveira, localizado no Jardins bair-
ro nobre da capital paulista. 

Os empresários Celso Cortez e Leiner Abrantes receberam convidados como 
apresentadora do GFWTV Sheila Araújo e o jornalista Laio Andrade no coquetel 
de lançamento da Coleção “Solte suas feras’’, na loja “Futility”, no Setor Marista

O empresário Hernesto Carvalho, a pedagoga Anne Leandro 
e o influencer Edyjunio Assis eram  convidados da loja Futility

ZONA FRANCA

O esportista e empresário Yuri 
Fernandes ajudou a receber 
os convidados do evento

Reprodução
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Justiça aceita denúncia 
contra Temer, Eliseu 
Padilha e Moreira Franco

A Justiça Federal em 
Brasília aceitou ontem 
denúncia apresentada 
pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF) contra 
o ex-presidente Michel 
Temer pelos crimes de 
organização criminosa e 
obstrução de Justiça. Os 
ex-ministros Eliseu Pa-
dilha e Moreira Franco 
também fazem parte da 
denúncia. Com a decisão, 
todos passam à condição 
de réus no processo.

O MPF sustenta que 
Temer e parlamentares 
do PMDB participaram 
de um suposto esque-
ma de corrupção envol-
vendo integrantes do 
partido na Câmara dos 
deputados com objeti-
vo de obter vantagens 
indevidas em órgãos da 
administração pública. 
Parte das acusações foi 
baseada nos depoimen-

tos de delação de Joesley 
Batista e Ricardo Saud, ex-
-executivos do grupo J&F.

Em 2017, a denúncia foi 
apresentada ao supremo 
Tribunal Federal (STF) pelo 
então procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot. No 
entanto, o Congresso não 
concedeu o aval para pros-
seguimento da denúncia, 
que ficou suspensa até 1º de 
janeiro, quando Temer saiu 
da presidência e o caso foi 
enviado para a primeira ins-
tância da Justiça Federal.

Na denúncia, a defesa de 
Eliseu Padilha afirma que as 
acusações estão ampara-
das apenas em palavras dos 
delatores. Os advogados de 
Moreira Franco sustentam 
que o ex-ministro jamais 
participou de qualquer gru-
po para práticas de ilícitos. 
A defesa de Temer critica as 
delações e conduta de janot 
à frente da investigação.

Bolsonaro diz que 
meta é implantar 
um colégio militar 
em cada capital

O presidente Jair Bol-
sonaro voltou a 
defender ontem a 

construção de colégios mili-
tares e disse que a meta do 
atual governo é implantar 
um em cada capital do país. 
“O que tira um homem ou 
mulher de uma situação di-
fícil em que se encontre é o 
conhecimento. Queremos 
mais crianças e jovens es-
tudando nesses bancos es-
colares. Respeito, disciplina 

e amor à pátria são funda-
mentos importantes desses 
colégios”, afirmou.

Bolsonaro participou de 
cerimônia em comemoração 
ao 130º aniversário do Colé-
gio Militar do Rio de Janeiro. 
Ele destacou a excelência do 
ensino e o sucesso dessas 
instituições nas avaliações 
da educação básica. “Preci-
samos promover uma edu-
cação que prepare nossos 
jovens para os desafios da 

quarta revolução industrial” 
de acordo com o presi-

dente, já está em andamen-
to a construção do maior 
colégio militar do Brasil, no 
Aeroporto Campo de Marte, 
na zona norte de São Paulo.

 
Protesto
Pais, alunos e professores 

dos colégios Pedro II (CPII), 
Aplicação e Centro Federal 
de Educação Celso Suckow 
da Fonseca ocuparam as ruas 

em frente ao Colégio Militar 
para protestar contra a redu-
ção de 36,37% no orçamen-
to anual do CPii, anunciada 
na semana passada pelo Mi-
nistério da Educação.

As ruas Morais e silva e 
São Francisco Xavier estavam 
interditadas de manhã para a 
visita do presidente Jair Bol-
sonaro. Uma das oito unida-
des do Pedro II no estado fica 
em frente ao Colégio Militar, 
na Tijuca, zona norte do Rio. 
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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
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
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$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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 preta 
1.6 xlt completa R$22 .--

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2061Goiás, Tocantins e DF, 07 de Maio de 2019



----------------------------- 
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. 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
-------------------------------
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Sucesso na internet Rafael 
Cunha apresenta em 
Goiânia “Casem, é ótimo!”

O humorista, Rafael 
Cunha traz para Goiânia o 
espetáculo “Casem, é óti-
mo!”. Com uma pegada di-
ferente o paraibano relata 
no seu primeiro show de 
standy up comedy como é 
bom casar, como é bom vi-
ver a dois, e levar uma vida 
tranquila com muito amor. 
Até certo ponto, claro! 
Ao longo de uma hora de 
apresentação o comedian-
te promete que o palco do 
Madre Esperança Garrido, 
no dia 11 de maio, a partir 
das 19h30 será tomado 
por muitas risadas.

Conhecido pelas pos-
tagens no instagram que 
mostra sua vida de ca-
sado e suas trolagens o 
humorista viralizou na 
internet em 2017 depois 
de postar um vídeo com o 
tema ‘as dificuldades do 
meu casamento’. Na épo-
ca com cinco mil seguido-
res o paraibano percebeu 
a grande repercussão, e 
a partir daí, começou a 
postar diversos vídeos, 
principalmente suas fa-
mosas ‘pegadinhas’, que 
lhe rendeu o apelido de 
“Rei das Pegadinhas”.

Também conhecido 

como o “vigarista”, devido 
ao nome atribuído as vítimas 
de suas pegadinhas, Rafael 
é quem desenvolve suas es-
quetes todas inéditas. E foi 
inspirado nessa pegada de 
humor que o comediante 
formatou o espetáculo “Ca-
sem, é ótimo!”, mostrando 
assuntos ligados ao casa-
mento que todos sabem, 
mas que ninguém tem cora-
gem de falar.

Com um show pensado 
para toda família Rafael faz 
questão de passar para as 
pessoas que estarão no teatro 
o assistindo a mesma energia 
e alegria que mostra em suas 
redes sociais. “Minha inspira-
ção sobre os temas abordados 
vem do meu próprio casa-
mento, das dificuldades que 
passo e alegrias também”, 
completa o humorista!

Os ingressos para “Ca-
sem, é ótimo!” podem ser 
adquiridos nos pontos físi-
cos: Teatro Madre Esperança 
Garrido, Tribo do Açaí, Lojas 
Sherife e Primetek. Além da 
venda online pelo site Meu 
Bilhete. O espetáculo ainda 
tem ingresso solidário que 
oferece desconto na entrega 
de 1kg de alimento não pe-
recível na entrada do evento.

Gusttavo Lima 
dever ser candidato 
em Senador Canedo

O cantor sertanejo 
Gusttavo Lima deve 
ser candidato a vice 

prefeito do empresário Zélio 
Candido na eleição de 2020 
na cidade de senador Cane-
do. As conversas já estariam 
adiantadas, para que o can-
tor entrasse na política.

Apelidado de “Sheik do 
Cerrado”,  Zélio é um dos 

maiores empresários no 
ramo do petróleo do Esta-
do de Goiás e também tem 
uma dupla sertaneja Leo Ca-
nhoto & Robertinho, onde 
criou vinculo com cantores 
sertanejos famosos.

O empresário foi o segun-
do colocado na eleição de 
2016 e dessa vez pretende 
derrotar divino Lemes no 

próximo ano.  Senador Cane-
do com cerca de 100 mil habi-
tantes, possui uma arrecada-
ção mensal de R$ 39 milhões 
e até o mês de Abril deste 
ano o município já que arre-
cadou mais de R$ 1 bilhão.

2004
Quem usou a mesma 

estratégia para dar visibi-

lidade a sua candidatura a 
prefeito de senador Cane-
do, foi então desconhecido 
Vanderlan Cardoso. No ano 
de 2004, vanderlan convi-
dou Weligton de Carmago 
(Irmão da dupla Zezé de 
Carmago & Luciano), para 
ser o seu vice.  Resultado, 
vanderlan virou prefeito e 
hoje é senador da república.
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