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‘Se o Irã quiser brigar, será o 
fim oficial do Irã’, diz Trump
O presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu um texto nas redes sociais em tom de ameaça dirigido ao 
Irã. “Se o Irã quiser brigar, será o fim oficial do Irã. Nunca ameace os Estados Unidos novamente!”, publicou ele. p4
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morto a tiros 
no trabalho p2

Novo Batman 
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Janaina Paschoal se  diz contra 
manifestação de apoio a Bolsonaro
A deputada publicou uma série de mensagens no Twitter afirmando ser contra 
as manifestações que estão sendo convocadas para apoiar o presidente. p5
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Preso suspeito de abusar 
sexualmente de enteada 
do irmão, em Aparecida

Um homem foi preso 
neste sábado, no setor Vera 
Cruz, em Aparecida de Goi-
ânia, região metropolitana 
da capital. Segundo informa-
ções da Polícia Militar (PM), 
ele é suspeito de tentar es-
tuprar a enteada do irmão, 
uma menina de 11 anos.

Aos policiais, a mãe da 
criança afirmou que foi dor-
mir na casa do namorado 
juntamente com a filha. No 
local, a mulher, o compa-
nheiro e a filha se acomo-
daram em um dos quartos 
para passar a noite, enquan-

to Renato, que também 
mora na residência, ficou 
em outro cômodo.

No início da manhã, a mãe 
e o padrasto da menina acor-
daram com um movimento 
estranho na cama e se depa-
raram com o suspeito tocan-
do as partes íntimas da crian-
ça por baixo do cobertor.

O casal acionou a PM e o 
suspeito, que foi preso em fla-
grante, encaminhado à 4ª De-
legacia Distrital (DP), de Apare-
cida de Goiânia. Renato deve 
passar por audiência de custó-
dia ainda na tarde de ontem.
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Campanha incentiva doação 
de leite humano em Goiás
“Doe Leite mater-

no, alimente a 
vida”. Este é o 

lema do Dia de Doação do Lei-
te Humano, celebrado ontem, 
em todo o País. A coordena-
dora do Banco de Leite Huma-
no (BLH) do Hospital Estadual 
Materno-Infantil Dr. Jurandir 
do Nascimento (BLH-HMI), 
Renata Leles, afirma que a 
data contribui para incentivar 
as mães sobre a importância 
do aleitamento materno e da 
doação para outros bebês.

O Ministério da Saúde 
(MS) alerta que a doação 
do leite materno é um ato 
que pode salvar vidas, uma 
vez que cada 300 mililitros 
(ml) do alimento sustenta, 
em média, dez recém-nas-
cidos. Além disso, é o prin-
cipal fator de redução da 
mortalidade na infância.  A 
comemoração tem também 
o objetivo de divulgar os 
bancos de leite humano nos 
Estados e municípios.

Renata Leles informa que 
a Rede Estadual de Bancos de 
Leite em Goiás é composta por 
cinco unidades, duas em Goi-
ânia, duas em Anápolis e uma 
em Planaltina, cidades que dis-
põem de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) neonatal, es-
pecífica para o tratamento de 
bebês prematuros e com baixo 
peso. O principal deles é o do 
Materno-Infantil, que trabalha 

com um estoque mensal de 
cem litros de leite humano, do-
ados por mães nutrizes.

“Com o leite humano, o 
bebê fica protegido de in-
fecções, diarreias e alergias, 
cresce com mais saúde, ga-
nha peso mais rápido e fica 
menos tempo internado. O 
aleitamento materno também 
diminui o risco de doenças 
como hipertensão, colesterol 
alto, diabetes e obesidade”, 
afirma Renata. Segundo ela, o 
benefício também se estende 
à mãe, que perde peso mais 
rapidamente após o parto e 
ajuda o útero a recuperar seu 
tamanho normal, reduzindo o 
risco de hemorragia e anemia.

No HMI ou em casa
O BLH do Materno-Infantil 

oferece leite humano para 
recém-nascidos prematuros 
e de baixo peso, estimulando 
o aleitamento materno des-
de quando foi fundado, há 21 
anos. A unidade é abastecida 
pelo excedente de leite das 
mães, que realizam a doação 
no próprio local ou armaze-
nam o produto em casa. O 
estoque atual, de cem litros, 
é suficiente para atender so-
mente a demanda do hospi-
tal. “A goiana é muito solidá-
ria. Sempre atende aos nossos 
apelos. Este é um momento, 
pois precisamos aumentar a 
nossa reserva”, afirma a coor-

denadora, informando que a 
unidade tem de 50 a 60 mu-
lheres doadoras cadastradas.

Para coletar o material, 
o BLH conta com o apoio de 
veículos e profissionais do 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás (CBM-
-GO). A cabo Ronildes das 
Chagas Ramos vai até as resi-
dências das doadoras, onde 
também faz um trabalho de 
orientação às mães. “Aten-
demos todas as classes so-
ciais e sempre sou bem rece-
bida. É emocionante o meu 

trabalho”, conta a bombeira, 
mãe de uma criança de 10 anos, 
amamentada até os 2 anos.

O serviço existe desde 
2012, em parceria do BLH e 
o CBM-GO. Ao iniciar o tra-
balho de busca das doações, 
Ronildes segue uma rota pre-
viamente traçada, indo a resi-
dências de Goiânia, Trindade, 
Aparecida de Goiânia, Sena-
dor Canedo e Goianira. Após 
a coleta, o leite é analisado e 
pasteurizado, quando adqui-
re condições sanitárias para o 
consumo. O produto é então 

congelado, podendo ficar ar-
mazenado por até seis meses.

O BLH é pioneiro na reali-
zação de atividades voltadas 
para a conscientização da 
importância do aleitamento 
materno e da doação de leite, 
o que contribui para a certifi-
cação de Hospital Amigo da 
Criança ao HMI, concedida 
por meio da Iniciativa Hospi-
tal Amigo da Criança (IHAC), 
idealizada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef).
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SES quer 
atingir 
90% de 
vacinação 
do público 
alvo contra 
Influenza 
em Goiás

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza entra na sua reta 
final. Nos últimos 15 dias 
da campanha, de segun-
da-feira (20) até sexta-fei-
ra (31), todas as pessoas 
dos grupos prioritários e, 
ainda, os presidiários e 
funcionários do sistema 
prisional devem tomar 
a dose. A meta de Goiás 
é chegar ao fim da cam-
panha com aproximada-
mente 1,6 milhão de pes-
soas imunizadas, de um 
total de 1,8 milhão, o que 
equivale à meta de 90% 
do público-alvo.

Goiás está com 67,86% 
de cobertura vacinal (da-
dos de sexta-feira, 17) e 
ocupa o sétimo lugar no 
ranking dos Estados. Isso 
representa 1.264.250 do-
ses aplicadas. De acordo 
com a gerente de Imu-
nização da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), Clarice Carva-
lho, a principal preocu-
pação é com o grupo de 
pessoas com comorbida-
des, que está com uma 
cobertura de 48,92%. 

Por outro lado, indí-
genas, puérperas e ido-
sos estão com o melhor 
percentual de cobertura, 
com 114,88%, 88,22% e 
82,06% respectivamen-
te.Clarice explica que Es-
tado e municípios estão 
trabalhando em conjun-
to para que Goiás atinja 
90% de cobertura. 

“Além das ações ins-
titucionais, estamos 
usando muito as mídias 
espontâneas, como en-
trevistas e redes sociais, 
para conseguirmos alcan-
çar a meta”, destaca.

A vacina contra a in-
fluenza está disponível 
em 907 postos fixos em 
todo o Estado. As pessoas 
que fazem parte dos gru-
pos prioritários podem 
procurar uma das unida-
des das 8 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira.

Jovem de 29 anos morre após capotar 
veículo na Br-060 em Goiânia

Um acidente de trân-
sito terminou com um jo-
vem morto e outro ferido 
na madrugada de ontem, 
na BR-060, em Goiânia. As 
causas do acidente são in-
vestigadas pela Delegacia 
Estadual de Investigação de 
Crimes de Trânsito (Dict) .

De acordo com infor-
mações da corporação, 
Eduardo Montelo Fran-
ca, de 29 anos, conduzia 
um veículo I/Kia Cera-
to, acompanhado pelo 
cunhado Paulo Araújo 
Santana Júnior. No quilô-
metro 163 da via, ainda 
por motivos desconhe-

cidos, o condutor perdeu o 
controle da direção, derivou 
para esquerda, bateu contra 
a mureta de proteção da ro-
dovia e, em seguida, capotou.

Com o impacto da batida, 
os ocupantes do do veículo 
foram arremessados para 

fora. Eduardo Montelo mor-
reu no local do acidente. Já o 
cunhando, Paulo Araújo, foi 
socorrido por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros e leva-
do para o Hospital de Urgên-
cias Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol).

Reprodução
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Risco de câncer de pele é o dobro 
em trabalhadores ao ar livre
O câncer de pele é o 

tipo mais frequen-
te no Brasil, sendo 

30% dos tumores malignos 
registrados no País, segun-
do o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). O alerta para 
a prevenção vale para to-
das as pessoas em qualquer 
fase da vida, mas o reforço 
é maior para quem trabalha 
ao ar livre, como jardinei-
ros, carteiros, arquitetos e 
varredores, pois está mais 
exposto aos raios do sol.

Um relatório publicado 
no começo de 2016 por 
um grupo de dermatologis-
tas, membros da Academia 
Europeia de Dermatologia 
e Venereologia (EADV, na 
sigla em inglês), deixou 
claro que a maioria dessa 
força de trabalho na Euro-
pa está sob risco aumenta-
do de desenvolver câncer 
de pele, principalmente do 
tipo não melanoma.

Segundo os resultados, 
após cinco anos de trabalho 
ao ar livre, as chances de ter 
o tumor são, pelo menos, 
duas vezes maiores nesse 
perfil do que naqueles que 
exercem a profissão em am-

bientes fechados. Os dados 
mostraram também que 
esse grupo tem menor co-
nhecimento em saúde e bai-
xa tendência à prevenção.

Robson Medeiros, de 36 
anos, bombeiro militar do 
Estado do Rio de Janeiro, 

recebeu o diagnóstico de 
melanoma, tipo raro e mais 
grave do câncer de pele, 
em outubro 2017. Tudo co-
meçou com uma pinta de 
nascença que ele tinha em 
uma das coxas. A princípio, a 
mancha foi ignorada depois 

que uma dermatologista pe-
diu a retirada do sinal sem 
explicar o que poderia ser.

Sem histórico de câncer 
de pele na família, Medeiros 
associa a doença mais à alta 
exposição solar ao longo 
dos anos do que à profissão 

em si. Porém, admite que 
não conhecia os riscos da 
não proteção. “Na profissão 
de bombeiro, é muito enfa-
tizado o uso de equipamen-
tos de proteção individuais 
(EPIs) para salvamentos, 
que também inclui o prote-

tor solar, mas falta conhe-
cimento do que é o câncer, 
não se fala muito por que 
precisa usar protetor”, afir-
ma o profissional.

Ele conta que, na infân-
cia, praticava muitas ativi-
dades ao ar livre e, na fase 
adulta, continuou fazendo 
esportes, como corrida e 
montanhismo, que abrem 
espaço para a exposição 
solar. Segundo o Comitê 
Científico do Instituto Me-
lanoma Brasil, a exposição 
cumulativa e excessiva nas 
primeiras duas décadas de 
vida aumenta muito o risco de 
desenvolvimento de câncer 
de pele. “Eu tive muito isso na 
infância. Um dia a conta che-
ga”, comenta Medeiros.

Pensando nos dados in-
ternacionais e no cenário 
brasileiro - foram estimados 
mais de 6,2 mil novos casos 
de melanoma e mais de 165 
mil de não melanoma em 
2018 -, o Instituto Melano-
ma Brasil lançou a campanha 
Trabalhe com segurança. 
Proteja sua pele. O objeti-
vo é levar informação tanto 
para os trabalhadores quan-
to para as empresas.
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Jovem 
é morto 
a tiros no 
trabalho 
em Jussara

Projeto Mapear fiscaliza 
pontos de exploração sexual de 
infanto-juvenis no entorno do DF

Um jovem de 21 anos foi 
mortos a tiros na loja em que 
trabalhava em Jussara. Se-
gundo um parente da vítima, 
que preferiu não se identi-
ficar, João Victor foi morto 
por um menor que teria se 
relacionado com sua irmã. O 
suspeito ainda não foi preso.

De acordo com o parente 
da vítima, João Vitor trabalha-
va em uma loja de autopeças 
e preparava o café para os 
funcionários quando foi sur-
preendido pelo autor que efe-
tuou três disparos. Dois deles 
acertaram o jovem que che-
gou a ser levado para o hospi-
tal da cidade, mas morreu ao 
dar entrada na unidade.

Os familiares informaram 
que o autor do crime é um 
adolescente de 16 anos, eles 
teriam brigado após o sus-
peito ter fugido com a irmã 
da vítima, de 13 anos.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) realizou, 
na noite desta sexta-feira 
(17), uma fiscalização em 
estabelecimentos iden-
tificados como possíveis 
locais de exploração se-
xual de crianças e ado-
lescentes. O trabalho foi 
realizado nas cidades de 
Luziânia e Cristalina, no 
entorno do Distrito Fe-
deral e não encontrou 
nenhum menor em con-
dição de vulnerabilidade.

A data da operação foi 
escolhida para lembrar o 
18 de maio, Dia Nacional 
de Combate a Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O objetivo 
é sensibilizar, informar e 
convocar todos a agirem 
em prol da defesa dos di-
reitos humanos das nossas 
crianças e adolescentes.

A fiscalização integra as 
ações do Projeto Mapear. 
Iniciada em 2003, a pro-
posta tem o objetivo de 
coibir a exploração sexual 
de crianças e adolescen-

tes (ESCA) nas estradas 
brasileiras. O projeto con-
siste em realizar um ma-
peamento dos locais onde 
os crimes acontecem e 
agir em parceria com ou-
tros órgãos no combate a 
esse tipo de prática.

Nos últimos dois anos, 
o Mapear identificou 
2.487 pontos vulneráveis 
à ESCA nas rodovias fede-
rais. No total, 5.327 pes-
soas foram atingidas por 
ações operacionais da PRF 
ao longo de todo o proje-
to. Em Goiás, a iniciativa 
identificou 185 pontos 
vulneráveis à ESCA entre 
os anos de 2017 e 2018.

O relatório do Projeto 
divulgado pela PRF identi-
fica a migração de pontos 
como uma das principais 
dificuldades na repres-
são desse tipo de crime. 
Muitos estabelecimentos 
anteriormente reprimidos 
migraram para dentro das 
cidades para a áreas pró-
ximas à rodovia, mas fora 
da atuação do projeto.
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‘Se o Irã quiser brigar, será o fim 
oficial do Irã’, diz Donald Trump
O presidente norte-

-americano, Donald 
Trump, escreveu um 

texto nas redes sociais em 
tom de ameaça dirigido ao 
Irã. “Se o Irã quiser brigar, 
será o fim oficial do Irã. Nun-
ca ameace os Estados Unidos 
novamente!”, publicou ele.

No sábado (18), o ministro 
das Relações Exteriores do Irã, 
Mohammed Javad Zarifhavia, 
havia dito que a república is-
lâmica “não está buscando a 
guerra” no final de sua viagem 
à China, em meio a tensões 
entre Teerã e Washington.

No entanto, na quinta 
(16), o Irã havia anunciado 
que vai aumentar a sua pro-
dução de urânio enriquecido. 
O país assinou um acordo 
nuclear em 2015, mas, com 
a saída dos Estados Unidos 
desse entendimento, o Irã 
decidiu que não vai cumprir 
algumas das metas adotadas.

Conforme o acordo, Teerã 
tinha permissão de produ-
zir urânio enriquecido até 
o limite de 300 quilos e de 
produzir água pesada até o 
limite de cerca de 130 tone-
ladas. O Irã poderia enviar 

o excedente para armaze-
namento ou venda fora do 
país. O país decidiu que não 
vai respeitar limites para a 
produção de urânio enrique-
cido e água pesada.

Além disso, o país alertou 
que começará a enriquecer 
urânio em nível mais alto 
dentro de 60 dias –a não 

ser que outros países não 
deixem de comprar seu pe-
tróleo (os Estados Unidos 
anunciaram que vão impor 
sanções econômicas a quem 
comercializar com o Irã).

A embaixada norte-ame-
ricana em Bagdá, no Iraque, 
país vizinho do Irã, foi es-
vaziada. Ficaram apenas os 

funcionários essenciais para 
lidar com emergências.

Trata-se de uma movimen-
tação para evitar possíveis ata-
ques de forças ligadas ao Irã, 
vizinho do Iraque – na semana 
passada, o governo de Wa-
shington revelou que havia de-
tectado ameaças de aliados ira-
nianos a americanos na região.

Fotos: Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
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Encontro

Férias Finanças

Beleza

Festa junina
Finanças 2

Festa junina 2 Finanças 3

Inspiração

Manifestação Musical
A Associação dos Construtores de 
Goiás, realiza hoje, às 8h, no Mer-
cure Hotel, um Café da Manhã em 
Defesa do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) e da Constru-
ção Civil. Entre os convidados estão 
toda a bancada goiana no Congres-
so Nacional e os superintendentes 
regionais da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil.

Correspondente da TV Record no Orien-
te Médio, o jornalista Herbert Moraes 
está em Goiânia. Passa temporada de 
férias com a família e aproveita para 
conhecer o que há de novo na cidade 
com os amigos. O repórter fez entrevista 
exclusiva com Bolsonaro durante a visita 
do presidente a Israel, onde Herbert 
mora há mais de dez anos.

Neste ano o Sicredi pretende ampliar 
sua participação na Semana Nacional 
de Educação Financeira. O objetivo é 
atingir colaboradores, associados e, 
especialmente, famílias com crianças 
e adolescentes, destacando quanto 
o conhecimento a respeito da admi-
nistração de gastos pode trazer de 
benefícios se o tema fizer parte do 
nosso dia a dia desde a infância. 

A coleção Botica 214 foi criada para 
celebrar a história de O Boticário 
que nasceu, em 1977, em uma pe-
quena Botica no Centro de Curitiba, 
instalada justamente no número 
214. Os eaus des parfums Botica 
214, lançados no último semestre, 
agora ganham versões de Cremes 
Acetinados. Os lançamentos enalte-
cem a riqueza olfativa dos florais.

Junho ainda não começou mas já 
tem gente caprichando nos pre-
parativos dos festejos juninos. É o 
caso da diretora de eventos da As-
sociação dos Amigos do Residencial 
Aldeia do Vale (Saalva), Alessandra 
Portela, que acerta os últimos 
detalhes para o tradicional Arraiá 
Aldeia do Vale, no próximo dia 1º 
de junho, a partir das 19 horas.

Para os associados, o Sicredi está 
disparando mensagens via SMS com 
dicas sobre poupança, cálculo de 
receitas e despesas, passos para uma 
gestão financeira eficaz, organização 
de orçamento e sobre como apro-
veitar oportunidades de negócio. A 
instituição ainda realizará ações em 
22 estados e no Distrito Federal.

O palco da festa será a área de lazer 
do Centro Ecumênico do condomí-
nio horizontal. A festa, que já ocorre 
há 12 anos, terá na edição deste ano 
as tradicionais barraquinhas de co-
midas típicas, brincadeiras e shows 
com as bandas Maluê e Zabumba 
Beach. Os ingressos já estão à venda 
para moradores e seus convidados.

No ambiente virtual, as dicas para uma 
vida financeira mais saudável estarão 
concentradas em um espaço permanen-
te, dedicado exclusivamente ao tema, 
que ficará hospedado no site do Sicredi a 
partir de 20 de maio (www.sicredi.com.
br/educacaofinanceira). A página inclui 
materiais para oficinas com grupos de 
crianças, livros, e-books e vídeos.

E hoje, quem recebe felicita-
ções por ocasião de seu aniver-
sário é o procurador do Estado 
Jader Miranda de Almeida.

A maior feira gaúcha do Bra-
sil, Fenasul, chega a Goiânia, 
no Master Hall, de 23 de 
maio a 2 de junho.

Os sertanejos Gian e 
Giovani, Paraná e Di Paulo 
e Paulino são as atrações 
da Pecuária de Goiânia, no 
próximo sábado, dia 25.

Os empresários João Nelson de 
Azevedo Junior e Lívia Azevedo 
seguem a tradição de levar as 
tendência da Bontempo para 
a mostra de arquitetura mais 
sofisticada de Goiás, a Casa Cor. 
Presente em três ambientes, 
Cozinha Coral, Um espaço para 
Joelma e Clube do Ócio, a marca 
não abre mão de surpreender 
com elegância e exclusividade. As 
arquitetas Regina Amaral, Meire 
Santos e Patrícia Neto, respectiva-
mente, assinam os projetos.

Representantes goianos de cate-
gorias ligadas à Segurança Pública 
de carreiras civis se preparam 
para um ato contra a reforma da 
previdência. A manifestação será 
realizada amanhã, a partir das 11 
horas, em Brasília. 

O Flamboyant Shopping traz para seu 
palco no próximo domingo, dia 26, 
o musical Branca de Neve e os Sete 
Anões. Os ingressos da atração assina-
da pela Pinheiro Produções Artísticas, 
já podem ser adquiridos no balcão de 
vendas, no Piso 3 do shopping. 

O embaixador do Japão Akira Yamada (ao centro) esteve em Goiânia, onde foi 
recebido no Kaikan, pelo presidente Marco Tulio Toguchi (à esquerda) e pelo 
vice-presidente Luiz Harada (à direita). Na ocasião, foi oferecido um jantar típico goiano 
para o embaixador e todos os convidados na Associação Nipo Brasileira de Goiás

Bruna Kuramoto, Luci Kuramoto e Tizuko 
Iwamoto Valadares foram prestigiar a visita 
do embaixador do Japão na ANGB - Kaikan

ZONA FRANCA

O casal Ricardo Noguchi e 
Patricia estava no evento

Jonathan Ernst
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Janaina Paschoal se 
diz contra manifestação 
de apoio a Bolsonaro

A deputada estadual 
Janaina Paschoal (PSL-SP), 
conhecida por ter sido 
uma das autoras do pe-
dido de impeachment da 
ex-presidente Dilma Rous-
seff, publicou uma série 
de mensagens no Twitter 
na qual afirma ser con-
tra as manifestações que 
estão sendo convocadas 
para apoiar o presiden-
te Jair Bolsonaro no dia 
26 de maio. Para ela, se 
as ruas estiverem vazias, 
Bolsonaro perceberá que 
terá de parar de “fazer 
drama” para trabalhar.

“Pelo amor de Deus, pa-
rem as convocações! Essas 
pessoas precisam de um 
choque de realidade. Não 
tem sentido quem está 
com o poder convocar ma-
nifestações! Raciocinem! 
Eu só peço o básico! Refli-
tam!”, escreveu. “Àqueles 
que amam o Brasil, eu 
rogo: não se permitam 
usar! Não me calei diante 
dos crimes da esquerda, 
não me calarei diante da 
irresponsabilidade da di-
reita”, afirma também.

Janaina conta na rede 
social que tem recebi-
do muitos pedidos para 
gravar vídeos e áudios 
colaborando com as 
convocações. Por isso, 
decidiu se posicionar no 
Twitter para explicar por 
que não vai ajudar. “O 
presidente foi eleito para 
governar nas regras de-
mocráticas, nos termos 
da Constituição Federal. 
Propositalmente, ele está 
confundindo discussões 
democráticas com toma-
-lá-dá-cá”, escreve.

A parlamentar diz 
também que não tem ca-
bimento deputados elei-

tos legitimamente (aliados 
de Bolsonaro) fugirem das 
dificuldades de convencer 
os colegas (pela aprovação 
de medidas no Congresso) 
e ficarem instigando o povo 
a gerar o caos.

“Estão causando um ter-
rorismo onde não há! As 
pessoas estão apavoradas, 
escrevendo que nosso presi-
dente está correndo risco. Ele 
não é amado pela esquerda, 
pelos formadores de opi-
nião? É verdade”, ela afirma. 
“Mas quem o está colocando 
em risco é ele, os filhos dele e 
alguns assessores que o cer-
cam. Acordem! Dia 26, se as 
ruas estiverem vazias, Bolso-
naro perceberá que terá que 
parar de fazer drama para 
trabalhar”, acrescenta.

Janaina defende que os 
adversários do governo se-
jam enfrentados com argu-
mentos. “Há tempos, não te-
mos um Ministério tão bom! 
Profissionais de ponta, nas 
pastas adequadas, orienta-
dos por boa teoria, bons va-
lores, com experiência práti-
ca. E o Presidente gerando o 
caos?”, questiona.

Poucos minutos depois 
dos tuítes publicados pela 
deputada, o deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), filho do presiden-
te, escreveu em sua conta 
no Twitter que não há nada 
mais democrático do que 
uma manifestação ordeira 
que cobre dos representan-
tes a mesma postura de seus 
representados. “Estaremos 
de olho para divulgar os re-
sultados e a conduta dos 
parlamentares nas pautas 
que interessam ao Brasil”, 
disse o deputado, em refe-
rência à reforma administra-
tiva, à reforma da Previdên-
cia e ao pacote anticrime.

Justiça determina 
acesso a notas fiscais 
de Flávio Bolsonaro
A quebra do sigilo fis-

cal do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) 

e de seu ex-assessor par-
lamentar Fabrício Queiroz, 
determinada pelo Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ) no 
fim do mês passado, foi am-
pliada. A Receita Federal terá 
que encaminhar ao Ministé-
rio Público do Estado do Rio 
(MPRJ) todas as notas fiscais 
de bens e serviços adquiri-
dos entre 2007 e 2018 pelo 
senador, por Queiroz e por 
mais seis pessoas e uma 
empresa que já tinham 
tido o sigilo fiscal quebra-
do em decisão anterior.

Para a defesa de Quei-
roz, que na sexta-feira en-
trou com um habeas corpus 
contra a quebra do sigilo, a 
ampliação da medida refor-
ça seu caráter “despropor-
cional”. Em nota, o senador 
Flávio, filho do presidente 
Jair Bolsonaro, chamou a 
investigação de “campanha 
caluniosa” e se disse “ví-
tima de seguidos e cons-
tantes vazamentos”.

A autorização para am-
pliar a quebra do sigilo fiscal 
se deu no mesmo processo, 
no âmbito das investigações 
do MPRJ sobre movimen-
tações financeiras atípicas 
envolvendo ex-funcionários 
do gabinete parlamentar de 
Flávio Bolsonaro quando era 
deputado estadual no Rio.

As suspeitas surgiram 
porque, de janeiro de 2016 
a janeiro de 2017, Queiroz 
movimentou em uma conta 
mais de R$ 1,2 milhão, quan-
tia considerada incompatível 
com a renda do ex-assessor. 
Oficialmente, Queiroz traba-
lhava no gabinete parlamen-

tar como motorista. A mo-
vimentação - revelada pelo 
Estado - foi detectada pelo 
Coaf em relatório preparado 
na Operação Furna da Onça, 
do Ministério Público Fe-
deral (MPF), que investigou 
corrupção na Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj).

A decisão de ampliar a 
quebra do sigilo fiscal foi 
tomada na última quarta-
-feira pelo juiz Flávio Ita-
baiana Nicolau, da 27ª Vara 
Criminal do TJRJ, e revelada 
neste sábado pelo jornal Fo-
lha de S. Paulo. Na decisão, 
à qual o Estado teve acesso, 
o juiz Itabaiana considera a 
obtenção das notas fiscais 
como “imprescindível” para 
o procedimento investigató-
rio. O objetivo é “possibilitar 
o cruzamento com os dados 
bancários”, escreveu o juiz.

No pedido ao juiz, ao 
qual o Estado também teve 
acesso, os promotores do 
MPRJ fazem referência à 
autorização para a quebra 
dos sigilos bancário e fiscal, 
dada no fim do mês passa-

do. Pela decisão anterior, 
terão vasculhadas as contas 
bancárias, além de Flávio e 
Queiroz, a mulher do sena-
dor, Fernanda Bolsonaro, 
e de uma empresa deles, a 
Bolsotini Chocolates e Café 
Ltda. As duas filhas de Quei-
roz, Nathalia e Evelyn, além 
da mulher dele, Márcia, 
também tiveram os sigilos 
quebrados, assim como 88 
ex-funcionários do gabinete 
de Flávio na Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj).

“Em razão das peculiarida-
des da investigação, torna-se 
igualmente necessário ob-
ter as notas fiscais emitidas 
por pessoas jurídicas em que 
constem os principais inves-
tigados como adquirentes, 
a fim de possibilitar o cruza-
mento com os dados bancá-
rios”, diz o pedido do MPRJ, 
assinado pelos promotores.

Inicialmente, a quebra do 
sigilo incluía declarações do 
Imposto de Renda (IR), de-
clarações de operações imo-
biliárias e as informações de 
movimentações financeiras, 

entre 2007 e 2017. A am-
pliação da quebra do sigilo, 
para incluir as notas fiscais, 
atingiu também Fernanda 
Bolsonaro, a empresa Bolso-
tini Chocolates, a esposa e as 
filhas de Queiroz. Segundo 
o advogado de defesa da fa-
mília Queiroz, Paulo Klein, a 
inclusão de notas fiscais em 
decisões de quebra de sigilo 
fiscal não é comum. Por escri-
to, Klein disse que “o pedido 
adicional à Receita Federal 
só reforça o caráter despro-
porcional da medida e revela 
o quanto ela é ilegal”.

“Por isso, já impetramos o 
habeas corpus, que é a medi-
da adequada para combater 
esse abuso”, disse o advo-
gado. O habeas corpus, em 
nome de Queiroz, da esposa 
e das duas filhas, foi direcio-
nado ainda ao TJRJ e pede a 
“sustação” do processo que 
autorizou a quebra dos sigi-
los. Na nota em que criticou 
as investigações do MPRJ, o 
senador Flávio Bolsonaro diz 
que “decisões judiciais de-
vem ser respeitadas”.

Reprodução



------------------------------- 
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
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
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
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA-------------------------------

ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
ARTA 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, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Robert Pattinson, 
o novo Batman, é 
ovacionado por atuação 
no Festival de Cannes

Escolhido pelo diretor 
Matt Reeves e em nego-
ciações avançadas com a 
Warner Bros. para ser o 
novo Batman dos cinemas, 
Robert Pattinson provou 
mais uma vez no Festival 
de Cannes que Crepúsculo 
é coisa do passado.

O suspense psicológi-
co estrelado por Pattin-
son e Willem Dafoe, The 
Lighthouse, foi exibido 
em Cannes neste domin-
go (19), arrancando elo-
gios mais do que impres-
sionantes da crítica.

Ao final da sessão, 
os críticos aplaudiram 
de pé Pattinson, Da-
foe e o diretor Robert 
Eggers, momento cap-
turado por um vídeo 
compartilhado pelo crí-
tico e editor da Variety, 

Stuart Oldham, no Twitter.
Na internet, as primeiras 

críticas publicadas também 
são recheadas de elogios: 
no Rotten Tomatoes, o sus-
pense conta com aprova-
ção de 100% e uma surpre-
endente média de 9.2.

O respeitado The Guar-
dian exaltou a atuação de 
Robert Pattinson, apontando 
que ofusca até mesmo o pro-
tagonista Willem Dafoe, en-
quanto que a Variety o elo-
giou muito por sua “intensa 
e perturbada performance”.

Robert Pattinson dará 
vida ao Homem-Morcego 
em The Batman, de Matt 
Reeves (Planeta dos Maca-
cos: O Confronto), servindo 
como novo reboot da saga 
do super-herói nos cine-
mas. The Batman estreia 
em 24 de junho de 2021.

Bruna Linzmeyer 
posta foto nua 
e divide opiniões

A atriz Bruna Linzmeyer 
sempre divide a opi-
nião de internautas. 

Ela já discorreu sobre as di-
ficuldades que passa por ser 
lésbica. Também, em entre-
vista, falou sobre sua relação 
com paganismo e a conexão 
com a natureza. Contudo, 

muitas das críticas advêm das 
fotos publicadas pelas atriz.

Desta vez Bruna publi-
cou uma foto, em seu ins-
tagram, completamente 
nua em um cenário verme-
lho. O ensaio minimalista 
e, ao mesmo tempo, im-
pactante causou diferentes 

reações nos internautas. 
Algumas pessoas que, 

definitivamente não sabem 
lidar com a nudez, partiram 
logo para ofensas grotescas. 
“Porque as pessoas não tem 
mais pudor, meu Deus, mal 
sabem que as coisas cober-
tas são muito mais impor-

tantes”, disse uma.
“Adoro vc mais essas fo-

tos nuas nada a ver valorize-
-se”, disparou outra. “Que 
linda… essa imagem me trás 
uma sensação de liberdade 
pra mim!!!”, ressaltou ou-
tra. “Que linda posição em 
bebê”, disse um outro.

Instagram


