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Avião com 500 quilos de pasta 
base é apreendido em Goiás
Um avião com 500 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido, no interior de Goiás. A operação, que contou com a participação 
da Polícia Militar, Polícia Federal e Força Aérea Brasileira (FAB), resultou na prisão de duas pessoas e na morte de outras três. p2
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Senado aprova alterações na 
política nacional sobre drogas

o Senado aprovou na tarde 
ontem, alterações na política 
nacional sobre drogas. o texto 
possibilita a internação involun-
tária - ou seja, contra a vontade 
de usuários de droga - por até 
três meses. também aumenta 
a pena mínima para o trafican-
te que comandar organização 
criminosa, de cinco para oito 
anos de reclusão, com máxi-
mo de 15 anos. o texto segue 
para sanção presidencial.

o Projeto de Lei (PL) 
aprovado prevê a redução 
da pena quando o acusado 
não for reincidente e não in-
tegrar organização crimino-
sa ou se as circunstâncias do 

fato e a quantidade de dro-
ga apreendida demonstra-
rem menor potencial lesivo 
de conduta. nesse caso, a 
pena deverá ser reduzida 
de um sexto a dois terços. 
A norma, contudo, continua 
sem estabelecer critérios 
objetivos para usuários e 
traficantes. Na prática, o juiz 
deverá avaliar caso a caso.

o PL também possibili-
ta a alienação de veículos, 
embarcações, aeronaves, 
máquinas, ferramentas, ins-
trumentos e objetos de qual-
quer natureza usados no trá-
fico de drogas antes mesmo 
de promovida a denúncia.
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Polícia apreende avião com 500 
quilos de pasta base em Goiás
um avião com 500 

quilos de pasta base 
de cocaína foi apre-

endido na madrugada de 
ontem, no interior de Goiás. 
A operação, que contou com 
a participação da Polícia Mi-
litar, Polícia Federal e Força 
Aérea Brasileira (FAB), resul-
tou na prisão de duas pesso-
as e na morte de outras três 
durante confronto. também 
foram apreendidos um veí-
culo e armas de fogo. 

Segundo a polícia, a carga 
seria entregue em Quirinó-
polis, na região Sul do estado. 
A aeronave pousou em Gou-
velândia para descarregar a 
droga e, durante a aborda-
gem, três suspeitos reagiram, 
dispararam contra os policiais 
e acabaram mortos.  

Piloto e copiloto levanta-
ram voo novamente e tenta-
ram fugir, mas o avião foi in-
terceptado por caças da FAB 
e forçado a pousar em Rio 
Verde. os dois foram presos. 

conforme apurado pelos 
policiais, o avião teria saído 
da Bolívia. A pista usada para 
o pouso em Gouvelândia é 
clandestina. Já em Rio Verde, 
foi usada a pista do próprio 
aeroporto da cidade. 

no mercado, o quilo da 
pasta base está avaliado em 
cerca de R$ 15 mil. Portanto, a 
droga apreendida custava em 
torno de R$ 7,5 milhões. os 
bens apreendidos com os sus-

peitos, como o avião e o veí-
culo, são encaminhados para 
leilão organizado pelo Fundo 
Nacional Antidrogas (Funad).

 
Balanço
de 1º de janeiro a 16 

de maio deste ano, foram 
apreendidas 17,5 toneladas 

de drogas em Goiás, o que 
significa um crescimento 
de 60,45% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. de acordo 
com o secretário de Segu-
rança Pública, Rodney Mi-
randa, o combate ao tráfico 
será intensificado, confor-

me determinação do gover-
nador Ronaldo caiado. 

“todos sabemos que o 
tráfico é a causa para diver-
sos outros crimes. ele está 
por trás de vários casos de 
homicídios, ataques em 
agências bancárias, comér-
cio de armas de grosso ca-

libre e roubos de veículos e 
cargas, por exemplo. nossas 
forças policiais estão prepa-
radas e vão continuar en-
frentando os traficantes com 
intensidade, sempre basea-
da na integração, no uso da 
inteligência e dos recursos 
tecnológicos”, afirma.

Reprodução

Equipe 
econômica 
quer reduzir 
subsídios na 
conta de luz

A equipe econômica 
pretende ampliar a agen-
da de revisão de subsídios 
para incluir em sua mira 
benefícios bancados por 
meio da conta de luz, que 
foram turbinados durante 
o governo da ex-presiden-
te Dilma Rousseff, mas 
nunca revertidos. Só no 
ano passado, esses incen-
tivos drenaram R$ 19,2 bi-
lhões dos consumidores, 
um valor 262% maior que 
em 2007, já descontada a 
inflação do período.

O valor dos incentivos no 
ano passado só não é maior 
que em 2015 (R$ 28,6 bi-
lhões em valores atuais), 
quando o governo, já mer-
gulhado na crise fiscal, pa-
rou de bancar a política de 
subsídios iniciada em 2013, 
e que havia resultado na 
queda do preço da energia. 
o custo foi parar na conta 
do consumidor, com au-
mentos salgados na tarifa.

o secretário de Avalia-
ção de Políticas Públicas, 
Planejamento, energia e 
Loterias, Alexandre Ma-
noel, afirmou ao Estadão/
Broadcast que a maior 
parte dos pareceres elabo-
rados por ele e sua equipe 
trata de novas propostas 
do congresso para am-
pliar ainda mais a fatura 
dos chamados “subsídios 
cruzados” na conta de luz. 
neste ano, em média, são 
três pareceres sobre novos 
projetos a cada semana.

Algumas das propos-
tas mais recentes confe-
rem desconto de 50% na 
conta de luz de universi-
dades públicas. outras 
retomam descontos a 
agricultores e empre-
sas de saneamento, que 
serão extintos em cinco 
anos, conforme decreto 
publicado neste ano, um 
gasto de R$ 5 bilhões. 
também há projetos que 
aumentam benefícios a 
classes já privilegiadas 
por subsídios. Para agri-
cultores irrigantes, que 
já têm desconto de 60% 
a 90% na madrugada, 
quando o consumo da 
população é menor, há 
um projeto permitindo 
que esse benefício se dê 
a qualquer hora do dia.

JAC lança quatro veículos elétricos no Brasil 
em processo de recu-

peração judicial que en-
volve dívidas de R$ 517,7 
milhões, o grupo SHc, 
do empresário brasileiro 
Sergio Habib, tenta nova 
estratégia no País com o 
lançamento simultâneo, 
em setembro, de quatro 
veículos elétricos. um au-
tomóvel compacto e um 
médio, uma picape e um 
caminhão da marca chine-
sa JAC, que ele represen-
ta no Brasil, vão disputar 
mercado ainda insignifi-
cante mas que, na visão 
da indústria automobilística 
global será o futuro do setor.

em 2018 foram vendi-
dos no País apenas 176 

veículos elétricos e plug-in 
(híbrido carregado na toma-
da), segundo a Associação 
nacional dos Fabricantes de 
Veículos (Anfavea). neste 
ano, até abril, foram 86.

Habib informa que o mo-
delo compacto ieV20 será o 
elétrico mais barato do mer-
cado, com preço entre R$ 
110 mil e R$ 120 mil. Hoje, 
o modelo mais em conta é 
o Renault Zoe, que custa R$ 
150 mil, faixa de preço em 
que será oferecido o JAC 
ieV40. Habib diz que a re-
cuperação judicial não atra-
palha os planos do grupo. 
“entre junho e julho haverá a 
primeira assembleia de cre-
dores para aprovar o plano e 

as negociações estão se de-
senvolvendo bem”, afirma.

embora o preço ainda seja 
alto, Habib aposta nas van-
tagens dos elétricos. “A ma-
nutenção custa 80% menos 
que um carro a combustão, 
não há emissões, abastecer 
com energia é seis vezes mais 
barato e as revisões custarão 
dez vezes menos”, diz.

A produção começará em 
2020 e cortes deve anunciar, 
em breve, oito fornecedores de 
peças que se instalarão no com-
plexo de Resende (RJ). Outro 
grupo que importa caminhões 
elétricos da china é o BYd, que 
já entregou cerca de 20 unida-
des à empresa de saneamento 
corpus, de indaiatuba (SP).
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Rodrigo Maia assume a 
Presidência da República
o presidente da câ-

mara dos deputa-
dos, Rodrigo Maia, 

assumiu ontem interina-
mente a Presidência da Re-
pública e fica no cargo até 
a manhã de hoje, quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
retorna de sua viagem aos 
estados unidos. É a primei-
ra vez que o deputado fica 
no cargo após a posse do 
presidente Jair Bolsonaro.

Ao embarcar para os 
estados unidos na terça-
-feira, Bolsonaro passou 
o comando do país para 
o vice-presidente, Hamil-
ton Mourão. nesta tarde, 
Mourão também viajou, 
para a china e, assim, o 
presidente da câmara as-
sume o executivo federal.

 
China
na china, o vice-presi-

dente brasileiro participa da 
quinta edição da reunião da 
comissão Sino-Brasileira de 
Alto nível de concertação 
e cooperação (cosban), no 
dia 23 de maio, em Pequim. 
A cosban é uma instância 

de cooperação e diálogo 
regular entre Brasil e china. 
As reuniões não ocorrem 

desde 2015. no Brasil, a 
missão é presidida pelo vi-
ce-presidente da República.

ele também será re-
cebido pelo presidente 
chinês Xi Jinping, na sex-

ta-feira (24), e terá encon-
tros com empresários.

Antes de desembarcar 

na china, Mourão fará uma 
escala no Líbano, onde 
será recebido pelo presi-
dente Michel Aoun hoje. 
no sábado pela manhã, 
o vice-presidente visita a 
força naval brasileira que 
atua na missão de paz das 
nações unidas no país.

o vice-presidente deixa 
a china na noite de hoje e, 
antes de retornar ao Brasil, 
faz uma parada em Floren-
ça, na itália, onde visita um 
memorial da participação 
brasileira na Segunda Guer-
ra Mundial. o retorno de 
Mourão ao Brasil está pre-
visto para domingo.

Reprodução

Projeto Reciclar é Legal prevê troca de 
resíduos sólidos por mudas de hortaliças

Mortes por H1N1 
em Goiânia reforçam 
necessidade da vacina

duas mortes por H1n1 
foram confirmadas em 
Goiânia este ano. os casos 
alertam para a necessida-
de da prevenção. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, a procura por parte 
da população selecionada 
para tomar a vacina é con-
siderada baixa. A campa-
nha de vacinação começou 
no início de abril.

Os óbitos confirmados 
foram de um homem de 
53 anos que, segundo no-
tificação do hospital, era 
obeso e não vacinado; e 
uma idosa de 81 anos, que 
também não era vacinada. 
Além disso, seis casos de 
doença foram confirma-
dos, sendo cinco de H1n1 
e um caso de Influenza B.

A superintendente 
de Vigilância em Saúde, 
Flúvia Amorim, ressalta 
que a vacina demora 14 
dias para proteger o indi-
víduo, por isso, é neces-
sário ter a imunização o 

quanto antes. “o período 
mais crítico para a circula-
ção do vírus está chegan-
do. o inverno e o tempo 
seco são propícios para 
que o vírus de alastre, en-
tão, é necessário que as 
pessoas procurem a va-
cina para enfrentar esse 
período”, explicou.

 
Cobertura vacinal
de acordo com a Su-

perintendência de Vigi-
lância em Saúde da SMS, 
em Goiânia foram aplica-
das 294.277 doses. Para 
alcançar a meta de 90%, 
ainda faltam 110.333 
pessoas para serem imu-
nizadas. A cobertura vaci-
nal geral até o momento 
é de 65,04% .  Por grupos, 
a cobertura é a seguinte: 
crianças 66,01%; Gestan-
tes 73,06; Servidor da saú-
de 59,02; Puérperas 78,06; 
idosos 89,09; Professores 
41,01; Portadores de do-
ença; crônica 43%

Reprodução

o projeto circuito Reciclar 
é Legal, idealizado pela Secre-
taria Municipal de educação 
e esporte (SMe), por meio da 
Gerência do Programa de Ali-
mentação escolar (Gerpae), 
é mais uma ação dentro do 
Projeto Horta escolar. o obje-
tivo do circuito é desenvolver 
ações em parceria com em-
presas que atuam na recicla-
gem de garrafas pets e latas 
de alumínio, estimulando 
as instituições de ensino e a 
comunidade local, a promo-
ver e estimular campanhas 
de arrecadação de resíduos 
sólidos e, assim, consolidar 
a consciência da sustentabi-
lidade e da responsabilidade 
com o meio ambiente.

o projeto segue com suas 
ações e a novidade é que a 
equipe firmou parceria com 
a empresa copel Recicláveis, 
que receberá os materiais 
arrecadados e oferecerá em 
troca mudas de hortaliças uti-
lizadas nas oficinas de plantio 
do projeto Horta escolar re-
alizadas nas unidades edu-
cacionais. “nossa intenção 
com a parceria é uma troca 

de necessidades. Ajudamos a 
copel e ela nos ajuda, porque 
o projeto Horta escolar aten-
de mais de 200 escolas muni-
cipais e são utilizadas muitas 
mudas. Então, é benefício 
para o meio ambiente, para 
a comunidade e para os nos-
sos alunos, que participam 
do projeto com incentivo à 

uma alimentação saudável”, 
ressalta a gerente da Gerpae, 
Fernanda Ferreira Gomes.

Por enquanto o projeto 
está atuando nos Mutirões 
promovidos pela Prefeitura de 
Goiânia. A comunidade pode 
levar os resídios e depositá-
-los em containers disponíveis 
para a arrecadação. em breve, 

escolas da rede municipal 
também receberão  cir-
cuito para que os alunos 
e professores se envolvam 
com a causa ambiental, 
promovendo ações, brin-
cadeiras, gincanas e pre-
miações para equipes que 
arrecadarem maior quan-
tidade de material.

Bolsonaro 
está nos 
EUA e 
Mourão 
está na 
China
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Banda Hawaíí
O embaixador do Japão Sr. Akira Yama-
da, esteve ontem visitando empresas 
e autoridades em Goiânia. ele foi 
recepcionado pela colônia japonesa de 
Goiânia na Associação nipo Brasileira, 
localizado no conjunto itatiaia, onde 
plantou uma árvore que tem o simbo-
lismo puro, simples e adorável. 

Ele também falou sobre a expectativa 
da nova era que se chama “Reiwa” e 
significa que a cultura nasce e se nutre 
quando as pessoas passam a se im-
portar umas com as outras. “Reiwa” 
surge da combinação de dois caracte-
res que podem ser traduzidos como 
“bom” ou “ordem” e “harmonia”.

o famoso Zé Golinho, do programa Ba-
lanço Geral, da Record tV, vai coman-
dar amanhã um bingo durante evento 
no Shopping Gallo. A dupla Henrique 
& Renan fará show. Para participar do 
bingo, o lojista ou feirante deve realizar 
cadastro pelo whatsapp (62) 98429-
8850 ou retirar a cartela direto no stand 
de vendas do Shopping Gallo.

o humorista diogo Almeida, estará 
hoje em Anápolis com o espetáculo 
“Vida de Professor”, no teatro São 
Francisco, às 20h30.  o comediante e 
ex-professor ao longo de 80 minutos 
relata a vivência dos profissionais da 
educação, relação com os alunos e as 
peculiaridades da vida escolar.

A empresária Hellen Barbosa vai 
receber convidados hoje em um 
coquetel a partir das 19h, na seda 
empresa, localizada na Avenida t-2, 
no Setor Bueno. A Boutique do Ba-
lão promete inovar o mercado, com 
balões para festas, maternidade, 
casamento, formaturas, eventos 
corporativos, ensaios fotográficos 
ou qualquer outra ocasião.

Alunos e professores dos cursos de 
Saúde da Faculdade estácio de Goiás 
participam amanhã, do Dia Mundial 
da Doença Inflamatória Intestinal. A 
ação acontece no Parque Flamboyant, 
das 15h às 18h, e é promovida pela 
Associação Goiana de doenças 
Inflamatórias Intestinais AGDII. O 
objetivo é conscientizar e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 

Judas Priest e Manowar ganham a 
interpretação poderosa de Mario 
Pastore. O artista vem de São Paulo 
exclusivamente para apresentação 
na Monkey Goiânia, hoje, às 22h30. 
o show contará com a abertura 
da banda Sabbath Maiden, em 
performance tributo às bandas que 
nomeiam o grupo. Até às 15 horas, 
a entrada custará R$ 15,00.

O executivo da Terral Incorporadora, 
Marcelo Borges recebe público em 
feira de adoção de pets, no stand do 
Vereda Areião, localizado na Rua 90, 
em frente ao Parque Areião, neste do-
mingo (19), das 9h às 14h. o evento é 
promovido pela onG Lar dos Animais, 
e quem adotar um bichinho já vai 
levá-lo vermifugado e limpinho.

Os abraços e homenagens de 
hoje, são para a procuradora 
pensionista, Erika Pereira Saba, 
que celebra aniversário na data.

O chef Romer de Morais pro-
moverá no dia 8 de junho, a 
2ª edição do Festival de Chur-
rasco Brazza, em Anápolis.

O Manakai esporte & Life Style está 
passando por uma grande reforma, 
que trará um espaço melhor e mais 
apropriado para os alunos em suas 
aulas de futvôlei, vôlei e beach tenis. 

começou ontem e vai até 2 de 
junho, a 4ª edição do Festival 
Brasil Sabor, com o tema original 
do Brasil. o evento reúne 24 
restaurantes de Goiânia e 10 de 
Pirenópolis, propondo que cada 
restaurante participante crie 
uma receita inspirada em téc-
nicas, temperos e ingredientes 
originalmente brasileiros e sirva 
o prato por um valor promo-
cional durante o evento. Mais 
informações no site da Abrasel 
(www.abrasel.com.br/agenda/
brasil-sabor-2019).

o Lowbrow Lab Arte & Boteco terá 
apresentação da banda Pedra Bruta, 
hoje, a partir das 22 horas. A banda 
é formada por Fernando Lucas, 
nos vocais, Fernando Turchetto, na 
guitarra, Brunno Prudente, no baixo, 
e Lucas Ribeiro, na bateria.

A artista plástica e empresária An-
dreia nunes vai festejar seu aniver-
sário na Estância São José, amanhã, 
às 16h. A decoração será toda no 
estilo havaiano. O cantor Milton 
Nunes, filho da aniversariante, fará 
show ao lado de convidados.  

O Lide Futuro promoveu nessa semana um Mentoring com a CEO do Grupo Empreza, 
Helena Ribeiro. Na foto, ela posa com Cledistonio Jr. (CEO LIDE Goiás), Ivan Bermudes 
(Vice Presidente LIDE Futuro Goiás) e Lucas D’Alcantara (Presidente LIDE Futuro Goiás)

Os empresários Ciro Lisita e Glauco Vieira buscaram referências 
no almoço dos melhores restaurantes de comedoria oriental do 
Brasil para lançar o menu executivo do Taji Japanese

ZONA FRANCA

A artista plástica e empre-
sária Andreia Nunes vai 
festejar amanhã seu ani-
versário na Estância São 
José, em Trindade (GO)
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

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. 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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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 Apartamento 
3 suítes, 2 garagens
-------------------------------
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
-------------------------------
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Vadão convoca Marta e veteranas 
para a Copa do Mundo Feminina 
o técnico Vadão, da 

seleção brasileira fe-
minina, convocou on-

tem as 23 jogadoras que vão 
defender a equipe na copa do 
Mundo Feminina, na França, 
no próximo mês. A seleção vai 
contar principalmente com 
a experiência de jogadoras 
como a craque Marta, esco-
lhida seis vezes a melhor do 
mundo pela Fifa, mais a ata-
cante Cristiane, de 33 anos, e 
a meia Formiga, que disputará 
sua sétima Copa, aos 41 anos.

A convocação foi anun-
ciada na manhã desta quinta 
durante entrevista coletiva na 
sede da CBF, no Rio de Janei-
ro. o Brasil vai fazer a prepa-
ração para a copa da França 
na cidade portuguesa de 
Portimão, na região do Algar-
ve, sul do país. o período de 
treinos no local terá início dia 
22 e irá até 5 de junho, data da 
viagem para a cidade francesa 
de Grenoble, local da estreia.

o Brasil enfrenta na primei-
ra partida da Copa do Mundo 
feminina a Jamaica, no dia 9. 
depois, em Montpellier, no dia 
13, a seleção encara a Austrália 
e por fim fecha a primeira fase 

contra a itália, em Valencian-
nes, no dia 18. Avançam para as 
oitavas de final as duas primei-
ras colocadas de cada grupo, 
além dos quatro terceiros colo-
cados de melhor campanha.

A seleção vem de má fase 
nos últimos amistosos, ao ter 
perdido os nove últimos en-
contros. Apesar disso, Vadão 

mantém o otimismo. “Nossas 
pretensões são sempre de 
vencer. nós temos condições 
de vencer”, declarou o treina-
dor. “não vamos esquecer que 
essa dificuldade não é só para 
nós. É para outros também. 
Nosso otimismo é o que está 
na cabeça das meninas. A ex-
pectativa é positiva”, ressaltou.

A equipe liderada por Marta 
busca na França uma conquista 
inédita para o futebol nacional. 
o Brasil jamais ganhou uma 
copa do Mundo feminina. o 
melhor resultado na competi-
ção foi o vice-campeonato em 
2007, na china, ao perder 
a final para a Alemanha. Na 
última edição, em 2015, a 

seleção foi eliminada nas oi-
tavas de final pela Austrália.

Vadão explicou nesta 
quinta-feira que apesar de 
contar com o talento de Mar-

ta, o desafio será montar 
uma equipe que não depen-
da somente da camisa 10. “A 
Marta ainda é a Marta, mas 
não podemos jogar tudo nas 
costas dela, para resolver. A 
equipe estando bem, tem 
que ter uma estrutura que 
possa facilitar a Marta, para 
ela fazer tudo que sabe, o po-
der de decisão que ela tem”, 
disse. coordenador de sele-
ções femininas da cBF, Marco 
Aurélio Cunha afirmou que 
a lista ainda poderá sofrer 
mudanças até o dia 26 para 
eventuais alterações em ra-
zão de cortes ou imprevistos. 

Confira a lista das convoca-
das: Goleiras: Aline, Bárbara e 
Letícia Isidoro; Laterais: Fabiana 
Baiana, Letícia Santos, Tami-
res e Camila; Zagueiras: Érika, 
Kathellen, Mônica e tayla; 
Meio-campistas: Andressinha, 
Formiga, Adriana e thaisa; Ata-
cantes: Bia Zaneratto, Cristiane, 
Raquel, debinha, Geyse, Ludmi-
la, Marta e Andressa Alves.
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