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Pai é preso ao matar bebê 
por ter nascido menina
Segundo o Conselho Tutelar de São Lourenço da Mata, no Recife, um pai foi preso em flagrante por espancar um bebê de cinco 
meses de idade até a morte por não aceitar o fato de a criança ter nascido menina. A mãe da criança foi quem denunciou. p3

Carro cai 
em barranco 
vitimando 2 
pessoas p3

Feirão sem 
impostos em 
Goiânia p2

Tensão entre 
EUA e Irã 
permanece p4

Pesquisa da UFG indica que agroquímico 
atinge interior da maçã em sete dias
A pesquisa comprovou que o fungicida imazalil, um dos mais utilizados 
em hortifruti nas prateleiras, penetra para além da casca da maçã. p3
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Projeto obriga restaurantes 
em Goiânia a incluir sobremesas 
sem açúcar no cardápio

Vereadores de Goiânia 
aprovaram em segunda vo-
tação Projeto de Lei (PL) que 
obriga restaurantes da capital 
a incluírem sobremesas sem 
adição de açúcar no cardápio. 
A proposta é do parlamentar 
Paulo Daher (DEM) e aguarda 
agora veto ou sanção do pre-
feito Iris Rezende (MDB).

O texto diz que deve ser 
disponibilizada ao menos uma 
sobremesa sem açúcar no esta-
belecimento. Além disso, estas 
devem ser de origem segura e 
eficaz, e que supram às neces-
sidades nutricionais do público.

A quantidade de carboidra-
tos, proteínas e gordura por 
unidade de peso e volume, bem 
como a composição, devem ser 
informados em local de fácil vi-
sualização. O restaurante deve 
ainda possuir um profissional 
responsável que confirme as 
informações apresentadas.

É reiterado no projeto que 
frutas não são consideradas 
sobremesas sem adição de 
açúcar. O estabelecimento 
que desobedecer a lei estará 
sujeito a multa de R$ 500,00. 
A fiscalização será determina-
da pela Prefeitura Municipal.

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Feirão sem impostos oferece 
descontos de até 69%

Começou em todo o 
país, a 17ª edição do 
Feirão do Imposto que 

vai até o dia 26 de maio. Di-
versos estabelecimentos fa-
rão a venda de seus produtos 
e serviços sem tributos. Em 
Goiânia, os descontos chegam 
a 69,7%. Entre as opções, o 
consumidor poderá encontrar 
de brigadeiro e pão francês a 

rodízio, chopp e lavagem de 
carro com desconto. 

O evento é promovido pela 
Confederação Nacional de 
Jovens Empresários (Conaje) 
e a Associação Jovens Em-
preendedores e Empresários 
de Goiânia (AJE-Goiânia). Na 
capital, os valores variam de 
R$ 2,50 a R$ 87,25, embuti-
dos nos produtos oferecidos 

por mais variados parceiros.  
A abertura oficial do evento 
será nesta segunda, às 12h, na 
República da Saúde. No local, 
o quilo do almoço que seria 
de R$ 29,9 sairá por apenas R$ 
20, com descontos de 33,11%. 

Durante toda semana, o 
‘Feirão do Imposto’ promo-
verá ações simultâneas em 
18 Estados, em mais de 120 

cidades. De acordo com o 
presidente da AJE Goiânia, 
Marcus Siekierski, o Feirão 
tem como objetivo a cons-
cientização dos brasileiros 
sobre a importância de uma 
reforma tributária no País. 

“Precisamos aprender a 
estabelecer a relação entre 
imposto pago e retorno dos 
serviços públicos e fazer com 

que a população, de forma 
geral, compreenda que to-
dos produtos têm impostos, 
não só imposto de renda. 
No Brasil temos uma altís-
sima carga tributária sobre 
o consumo e um retorno 
muito baixo, em virtude da 
ineficiência e corrupção, di-
ficultando o crescimento da 
economia”, comenta.  
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Apenas 
12% dos casos 
de asma no 
Brasil estão 
sob controle 

De acordo com pro-
fissionais de saúde, os 
remédios existentes na 
rede pública, seja por 
meio de postos de saú-
de ou farmácias popula-
res, são suficientes para 
tratar 90% dos casos de 
asma no Brasil. Mesmo 
assim, segundo o mem-
bro da Comissão de 
Asma da Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia 
e Tisiologia (SBPT) José 
Eduardo Delfini Cançado, 
apenas 12% das pessoas 
asmáticas no País estão 
com a doença controla-
da, sem os sintomas.

Para os especialis-
tas, as razões para que 
88% dos pacientes não 
estejam fazendo o tra-
tamento correto se dá 
por falta de informação 
e conscientização sobre 
o tema. Cançado expli-
ca que é preciso rede-
senhar a forma como 
se enxerga a doença no 
Brasil. “Não adianta dis-
tribuir o remédio se o 
paciente o utiliza da ma-
neira errada”, explica.

Isso se dá, segundo a 
Coordenadora da Comis-
são de Políticas de Saúde 
da Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia 
(Asbai), Norma Rubini, por 
falta de capacitação dos 
profissionais de saúde.

A lógica defendida 
pelos especialistas é que 
médicos, enfermeiros e 
assistentes sociais capa-
citados poderiam não só 
fazer o diagnóstico corre-
to na origem, na medici-
na básica, como também 
se incumbir do acompa-
nhamento da maior parte 
dos doentes que chegam 
aos postos e hospitais. 
Além da pouca capaci-
tação profissional existe 
também a falta de infor-
mação à sociedade.

Apesar de a asma exigir 
tratamento a vida toda, 
muitos pacientes o inter-
rompem quando a saúde 
deles melhora. “Sentimos 
falta da educação sobre 
o assunto. É uma doen-
ça com grande impacto 
social e econômico no 
Brasil, mas muito pouco 
discutida”, diz Cançado.

Boto é resgatado em poço do 
Ribeirão do Roncador, em Araguapaz

Os bombeiros de Arua-
nã resgataram ontem um 
boto que estava preso pre-
so em um poço do Ribei-
rão do Roncador, próximo 
a cidade de Araguapaz.

As equipes verificaram 
que o animal estava res-
trito a uma pequena área 
de um metro de profun-
didade com limitações de 
deslocamento e alimenta-
ção. Utilizando uma rede 
de pesca, os retiraram o 
animal sem ferimentos.

Em seguida, os mili-
tares improvisaram uma 
maca com lona, madeiras 

e corda conduzindo o boto 
até a viatura. Foram toma-
dos cuidados específicos para 
manter a hidratação e tempe-
ratura corpórea, envolvendo 
o corpo  do animal com panos 

molhados e monitoramento 
constante, durante todo o tra-
jeto do Ribeirão do Roncador 
até a cidade de Aruanã (apro-
ximadamente 90 km). O boto 
foi solto no Rio Araguaia.
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Pesquisa da UFG indica que agroquímico 
atinge interior da maçã em 7 dias
Uma pesquisa realizada 

pela Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), 

em parceria com a Louisiana 
State University, comprovou 
que o fungicida imazalil, um 
dos mais utilizados em horti-
fruti nas prateleiras, pene-
tra para além da casca da 
maçã em apenas sete dias. 

O fungicida é utilizado em 
frutas cítricas, pós-colheita, 
para inibir o desenvolvimen-
to de fungos, postergando o 
apodrecimento do produto. 
Segundo os resultados do 
estudo, após sete dias de 
aplicação, o imazalil penetra 
até 6 milímetros da maçã. 
“Utilizamos uma maçã fuji 
orgânica e comprovamos 
que a penetração do agro-
químico é considerável. Che-
gou a penetrar um pouco 
antes da metade da fruta. 
E isso em sete dias, ou seja, 
em pouco tempo”, afirma o 
pesquisador Igor Pereira.

De acordo com o orienta-
dor da tese, professor do Ins-
tituto de Química da UFG, Bo-
niek Gontijo, as especificações 
contidas no rótulo produto 
afirmam que o fungicida foto-
degrada com o tempo, ou seja, 
após a aplicação, sua molécula 
é degradada pela luz, portanto, 

não haveria  risco de perma-
necer nos hortifrutis. No en-
tanto, a pesquisa comprovou 
que a molécula não degrada 
e, mais, penetra no interior da 
fruta com o tempo. “Inclusive 

realizamos um teste de expo-
sição do fungicida à luz ultra-
violeta e ele não degradou”.

 
Abordagem inovadora
A pesquisa desenvolveu 

uma metodologia para mo-
nitorar a distribuição e pene-
tração do agroquímico. Inicial-
mente, a fruta foi mergulhada 
em solução aquosa com ima-
zalil e, em dias específicos, 

durante uma semana, foram 
realizadas análises com a 
maçã armazenada. “Observa-
mos que a penetração é pro-
porcional ao tempo em que o 
fungicida fica exposto na fru-

ta. É gradativo e proporcional. 
Após 30 minutos o composto 
estava limitado à casca. Um 
dia depois ele já havia pene-
trado 1 milímetro. No quarto 
dia, 3 milímetros”, explica o 
pesquisador Igor Pereira. 

No sétimo dia, o agroquí-
mico já havia penetrado em 
20% da maçã. Os outros 80% 
ficaram limitados à casca. 
“Não sabia quando começa-
va a internalização da molé-
cula. A minha grande surpre-
sa foi perceber que, um dia 
após a aplicação, o agroquí-
mico já havia penetrado na 
fruta”, afirma Igor Pereira.

Já o professor Boniek 
Gontijo chama a atenção 
para a abordagem inovado-
ra da pesquisa, que, além 
de comprovar a penetração, 
monitorou a profundidade 
do alcance do fungicida na 
fruta. “A maior parte das 
técnicas e métodos não se 
prendem à distribuição es-
pacial”, explica. O estudo, 
realizado com uma parceria 
entre o Laboratório de Cro-
matografia e Espectrometria 
de Massas (LaCEM) da UFG e 
o grupo do professor Kermit 
Murray, da Louisiana State 
University, foi publicado pela 
revista Analytical Chemistry.

Agência Brasil

Incêndio 
atinge antigo 
prédio do 
Habib’s na
Avenida T-63, 
em Goiânia

Duas mulheres morrem após veículo 
cair de barranco na Av. Perimetral Norte

Pai é preso por matar bebê 
por não aceitar fato dela ter 
nascido menina, no Recife

Um incêndio atingiu um anti-
go prédio da lanchonete Habib’s, 
na manhã de ontem, na Avenida 
T-63, em Goiânia. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, embora o 
incêndio tenha resultado em 
muita fumaça, não houve da-
nos à estrutura da construção 
e ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com infor-
mações da corporação, o in-
cêndio se concentrou em uma 
lixeira contendo muitos papéis,  
no interior de uma sala onde 
funcionava a administração da 
lanchonete. Como a sala esta-
va trancada, as chamas não se 
espalharam para os outros am-
bientes do estabelecimento.

Para controlar o incêndio fo-
ram utilizadas, principalmente, 
técnicas de rescaldo. As equipes 
utilizaram aproximadamente 
dois mil litros de água para apa-
gar o fogo. Ainda não se sabe o 
que teria provocado as chamas.

Segundo o Conselho Tutelar 
de São Lourenço da Mata, no 
Recife, um pai foi preso em fla-
grante por espancar um bebê 
de cinco meses de idade até a 
morte por não aceitar o fato de 
a criança ter nascido menina. 
A mãe da criança foi quem de-
nunciou o marido, Augusto Silva 
da Cruz, 23 anos. A Polícia Civil 
informou, ontem, que o crime 
ocorreu na sexta-feira (17).

Augusto da Cruz foi levado 
para a delegacia da cidade e 
autuado por homicídio. Ele pas-
sou por audiência de custódia, 
que determinou a prisão pre-
ventiva, de acordo com o Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE). No início da tarde desta 
segunda-feira, o Conselho Tu-
telar informou que o corpo do 
bebê foi liberado do Instituto 
de Medicina Legal (IML), em 
Santo Amaro. Uma tia do bebê 
autorizou a remoção do cadá-
ver para permitir o enterro.

A Secretaria de Assistência 
Social de São Lourenço afir-
mou que o município preten-
de custear o funeral. “Soube 
pelo Conselho Tutelar que 

a população ateou fogo na 
casa da família e que a mãe 
não voltou para lá. Estamos 
esperando um contato com 
uma tia para liberar o corpo”, 
afirmou a secretária de Assis-
tência Social de São Lourenço 
da Mata, Kelly Morgana.

De acordo com delegado 
Ademir de Oliveira, da Delega-
cia de Polícia da Criança e do 
Adolescente (DPCA), há três 
meses, um caso de agressão 
contra a criança foi denuncia-
do à corporação. A conselhei-
ra tutelar Ana Lúcia Soares, 
contou que a criança já tinha 
sido vítima de maus-tratos an-
teriormente. “Na sexta-feira 
(17), ela deu entrada no Hos-
pital Petronila Campos, com 
hematomas e lesões na cabe-
ça. A mãe disse que ela tinha 
caído”, lembrou.

A menina foi transferida 
para o Hospital da Restauração 
(HR), área central do Recife. Se-
gundo a unidade, ela deu en-
trada na sexta-feira por causa 
de espancamento, mas já esta-
va sem vida quando chegou à 
emergência pediátrica.

Duas mulheres ainda 
não identificadas morre-
ram na noite de domingo, 
em um acidente registrado 
na Avenida Perimetral Nor-
te, em Goiânia. Segundo a 
Polícia Civil, o veículo em 
que elas estavam despen-
cou de um barranco. O con-
dutor estava alcoolizado. 

O acidente aconteceu 
por volta de 23h30. De 
acordo com a polícia, uma 
caminhonete S-10 trafe-
gava pela avenida, sentido 
Goiânia II/Shopping Pas-
seio das Águas. Quando o 
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veículo passava perto da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE), derivou para a esquerda. 

O condutor perdeu o con-
trole do veículo, atravessou o 
canteiro central e acabou caindo 
em um barranco de aproxima-
damente 10 metros. Durante a 
queda, a S-10 bateu em algumas 
árvores e só foi parar perto de 
quatro palmeiras, localizadas 
na frente de uma casa. 

Com o impacto, duas pas-
sageiras morreram no local. 
Outra mulher, que também 
estava no carro, recebeu os 
primeiros socorros e foi en-

caminhada para o Hospi-
tal de Urgências de Goiâ-
nia - Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol). 

O condutor da cami-
nhonete foi submetido ao 
teste do bafômetro, cujo 
resultado foi 2.00 mg/L. 
Ele foi levado ao Hospital 
de Urgências de Goiânia 
(Hugo) acompanhado de 
uma equipe da Polícia Mi-
litar. Posteriormente, será 
autuado em flagrante pela 
Delegacia de Investiga-
ção de Crimes de Trânsito 
(Dict), que apura o caso.
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Homem escala a Torre 
Eiffel e turistas são 
obrigados a deixar o local

A Torre Eiffel foi iso-
lada depois que um ho-
mem foi visto escalando o 
emblemático monumen-
to parisiense, informou 
ontem a empresa que ad-
ministra o local. “Detecta-
mos uma pessoa subindo. 
Este é o procedimento 
usual. Devemos impedi-
-la de continuar e, neste 
caso, a Torre é isolada”, 
acrescentou uma fonte 
da empresa, que não sa-
bia dizer quantos turistas 
foram retirados do local.

Membros da polícia e 
bombeiros foram envia-
dos ao local, disse uma 
fonte policial. “A Torre 
Eiffel está atualmente 
fechada até novo aviso”, 

afirma em francês e in-
glês um posto na conta 
oficial do monumento 
no Twitter, na qual os 
turistas são recomenda-
dos a adiar a visita.

A polícia está em con-
tato com o indivíduo, mas, 
por enquanto, as razões 
pelas quais a fachada do 
monumento foi escalada 
são desconhecidas, disse 
a mesma fonte. Não é a 
primeira vez que uma pes-
soa tenta subir neste em-
blemático monumento de 
324 metros de altura. Em 
outubro de 2017, foi com-
pletamente esvaziada 
em virtude da presença 
de um jovem que amea-
çou cometer suicídio.

Reprodução

Tensão entre EUA e Irã permanece 
alta após lançamento de foguete
Nenhum grupo assu-

miu até agora a au-
toria do lançamento 

de um foguete em área for-
temente reforçada contra 
ataques em Bagdá, nesse 
domingo, em meio à for-
te tensão entre os Estados 
Unidos (EUA) e o Irã.

O Exército do Iraque in-
formou que um foguete 
atingiu a Zona Verde da ca-
pital, que é o local onde está 
situado o edifício da embai-
xada americana e prédios 
governamentais. Autorida-
des confirmaram que não 
houve vítimas, nem danos.

Ainda não se sabe quem 
disparou o foguete, mas as 
autoridades de segurança do 
Iraque dizem que encontra-
ram um lançador em um dis-
trito na parte leste do Rio Ti-
gre, em frente à Zona Verde.

Este mês, o governo dos 
Estados Unidos emitiu ordem 
de evacuação para alguns de 
seus funcionários lotados no 
Iraque, com base em pos-
síveis ataques por parte do 
Irã às forças americanas e às 
suas outras missões no país.

Washington também en-
viou uma força-tarefa de 
bombardeiros e um grupa-

mento de ataque com porta-
-aviões para o Oriente Médio.

O jornal Washington Post 
citou autoridades iraquia-

nas e diplomatas europeus, 
dizendo que até mesmo pe-
quenas provocações, como 
o lançamento de foguetes, 

poderia gerar forte reação 
dos Estados Unidos, levando 
a região a uma onda de mais 
violência e instabilidade.

Fotos: Ezequias Mendes
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do FAUSI
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Fitoterapia
Expresso

Massas

Para advogados
Prêmio

Agito Prêmio 2

Aula

Show Pet
Hoje vai acontecer o show Zé do 
Choro Interpreta Abel Ferreira, às 20h, 
no TEATRO SESI. Apresentando o seu 
primeiro CD, “Zé do Choro”, interpreta 
junto a uma geração de músicos que 
levantam a bandeira do choro, um dis-
co que conta com diversas formações 
instrumentais, releituras e rearmoni-
zações. O ingresso é a doação de 2 kg 
de alimentos ou 1 livro literário.

A Faculdade Estácio de Goiás realiza 
hoje, das 7h30 às 21h30, um evento 
para destacar a importância das plantas 
medicinais, com diversas mesas redon-
das com profissionais da saúde sobre o 
tema, em especial, sobre a Fitoterapia, 
em decorrência do aniversário do ilus-
tre Professor Francisco José de Abreu 
Matos, criador das Farmácias Vivas. 

O Expresso Flamboyant está de 
volta à programação de lazer do 
shopping. A atração estará disponí-
vel entre os dias 23 e 26 de maio, 
em meio ao período que celebra o 
Dia da Padroeira de Goiânia, Nossa 
Senhora Auxiliadora. Para quem for 
aproveitar a diversão, o Expresso 
traz vagões coloridos e sonorizados. 

A presidente da Associação Venezia-
na Pró-Festival Italiano (Afesti), Her-
mione Stival, visitou o presidente da 
Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, que, 
neste ano, abrirá as portas da Casa 
da Indústria para sediar o tradicional 
café da manhã temático, dia 30 de 
maio, às 8h, para a apresentação do 
15º Festival Italiano de Nova Veneza, 
que será realizado de 6 a 9 de junho.

No próximo sábado, dia 1º de junho, 
o Instituto Carlos André,Assessoria 
em Português Jurídico e Preparatórios 
para Admissão à Carreira Diplomática, 
ministrará o Curso SUSTENTAÇÃO ORAL 
PERFEITA, que abordará aspectos linguís-
ticos e práticos do ponto de vista técnico 
e linguístico, além de discutir os aspectos 
jurídicos e práticos da sustentação oral. 

O superintende do Flamboyant Shop-
ping, João Ricardo Gusmão esteve na 
Assembleia Legislativa, no dia 14 de maio, 
para receber a premiação em nome 
do Shopping pelo comprometimento 
de não apenas empregar, mas realizar 
a integração de pessoas portadoras de 
deficiência no ambiente de trabalho. 

A segunda edição do #jumpforever 
apresenta a Festa de Pós Premiação do 
IV DIGO Festival Internacional da Diver-
sidade Sexual e de Gênero de Goiás, no 
domingo, dia 26, às 20h, no The Pub. O 
som será comandado pelos DJs Adriano 
Silver e Frann de Carvalho. A empresária 
Regina Perri vai estar presente no evento 
que terá um astral cinematográfico com 
projeções de fotos da época Jump.

A premiação foi promovida pela Asso-
ciação das Mulheres Deficientes Audi-
tivas e Surdas de Goiás Amdasgo, em 
parceira com o Ministério Público do 
Trabalho, entidades, ativistas da causa 
e parlamentares da Alego. Ao seu lado 
estiveram a presidente da Amdasgo, 
Vera Balbino Rodrigues Machado e 
a gerente de gestão de pessoas do 
Flamboyant, Marcella Mota.

Os shoppings centers bem que 
podiam colocar bebedouros de 
água com um canal adaptado 
para encher garrafas squeeze.

A Monkey Goiânia promove 
amanhã, às 20h, mais uma 
edição do já famoso e 
badalado “Karaokê Cremoso 
Monkey”, com entrada franca.

O cantor Gusttavo Lima é a 
primeira atração confirmada 
da festa do Réveillon Celebra-
tion 2020, em Maceió (AL).

O advogado membro do Conselho 
de Administração do Instituto 
Brasileiro de Direito Imobiliá-
rio – IBRADIM e presidente da 
Comissão de Direito Imobiliário 
e Urbanístico da OAB de Goiás, 
Diego Amaral, vai lecionar o 
módulo Contencioso Imobiliário 
na Pós Graduação de Direito e 
Negócios Imobiliários do Instituto 
Damásio de Direito, um dos mais 
tradicionais e renomados do país. 
O módulo será ministrado ama-
nhã, para mais de 600 discentes, 
em São Paulo (SP).

Glauber Benfica anima noite bene-
ficente, amanhã, a partir das 22h, 
no Lowbrow Lab Arte & Boteco,  
com participação especial de Rafa 
Zulu (DF). Ele vai apresentar músi-
cas de seu trabalho autoral em prol 
do grupo Solidariedade Branca.

Em Goiânia, a GPL Incorporadora 
traz para seu mais recente lança-
mento, o Citizen Home, localizado 
no Setor Bueno, a calçada pet frien-
dly, munida de lixeira anti-odor, 
suporte para sacolinhas de lixo e 
bebedouro para cães e gatos. 

Fernanda Bapi, Fabricia Calixto e a cantora Ana Claudia no Rancho APorca da Pecuária que come-
çou na última sexta-feira, dia 17, com show da dupla PH e Michel, Debora Vitoria e Alex & Leandro

Os amigos Giovana Caixeta e Zé Tofofo 
também estavam no Rancho APorca

ZONA FRANCA

O casal Leonardo Livio e Alice 
Rigonato Livio curtiu a noite

Reprodução
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PSDB Goiânia começa 
a se mobilizar de olho 
nas eleições de 2020

Membros da Executiva 
do PSDB Goiânia se reú-
nem, nesta semana, com 
o presidente estadual 
do partido e prefeito de 
Trindade, Jânio Darrot. 
Um dos principais objeti-
vos da reunião é discutir 
ações para as eleições 
municipais de 2020.

“Teremos candida-
to próprio a prefeito. O 
processo será conduzido 
pelo Diretório Metropoli-
tano, sempre ouvindo as 
bases e a militância goia-
niense”, afirmou o presi-
dente do partido na Capi-
tal, Eurípedes Jerônimo.

Reeleito em abril, Eu-
rípedes tem coordenado 
um conjunto de ações 
para fortalecer o partido 
para as eleições do pró-
ximo ano. “Vamos apre-
sentar um grande projeto 
à população. Ainda não é 
hora de falar em nomes. 
O momento é de levantar 
os problemas de todas as 
regiões da nossa cidade e 
discutir soluções”, expli-
cou o presidente. 

Em reunião ordinária 
do Diretório Metropoli-
tano, no início de maio, 
Jânio Darrot também de-
fendeu que o partido lan-
ce candidatura própria a 

prefeito de Goiânia. Ele tam-
bém ressaltou a importância 
da consolidação de uma cha-
pa forte de vereadores.

Jânio Darrot 2020
Prefeito de Trindade, Jâ-

nio Darrot afirmou que está 
à disposição para ser candi-
dato ao Governo de Goiás 
pelo PSDB. “O partido tem 
grandes nomes para a dis-
puta do Governo de Goiás 
em 2022, inclusive o ex-
-governador Marconi Perillo, 
que pode voltar. Mas vamos 
estar prontos. Se o partido 
precisar, eu me coloco como 
candidato”, disse.

“Meu pensamento agora 
é concluir meu mandato de 
prefeito de Trindade, que 
termina ano que vem”, com-
pletou. “O objetivo é refor-
çar o PSDB para as eleições 
municipais de 2020, ter bons 
candidatos e fazer grande 
número de prefeito em to-
dos no interior e na capital, o 
que é muito importante para 
nós”, avaliou Darrot. 

“Sobre 2022, vamos 
aguardar. Se o PSDB não fizer 
aliança para apoiar candida-
to a governador de outro 
partido, se precisar, eu esta-
rei à disposição”, reforçou o 
prefeito de Trindade sobre 
seu futuro político.

Bolsonaro organiza 
primeira viagem ao 
Nordeste do Brasil
O presidente Jair Bol-

sonaro decidiu fazer 
uma ofensiva em 

território quase todo co-
mandado por governadores 
da oposição. Na semana se-
guinte aos maiores protestos 
de rua contra seu governo, 
Bolsonaro fará a primeira 
viagem oficial ao Nordeste, 
para entregar casas popula-
res e anunciar mais verbas 
para obras de infraestrutura. 
É nessa região que o presi-
dente registra as piores ava-
liações - para 40% dos nor-
destinos, o governo é ruim ou 
péssimo, conforme o Ibope.

O roteiro tomará toda a 
sexta-feira (24). Em Petrolina 
(PE), Bolsonaro vai entregar 
um conjunto habitacional do 
programa Minha Casa Minha 
Vida. Em Recife (PE), deverá 
anunciar um acréscimo de R$ 
2,1 bilhões ao Fundo Consti-
tucional de Financiamento 
do Nordeste, a ser usado em 
obras de infraestrutura. Ao 
todo, o fundo passará a ter 
R$ 25,8 bilhões em 2019.

Oficialmente, a viagem 
marcará o lançamento do 
Plano Regional de Desenvol-
vimento do Nordeste (PRD-
NE), elaborado pela primeira 
vez, no âmbito da Superin-
tendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene). 
O presidente vai se reunir, no 
Instituto Ricardo Brennand, 
complexo cultural da capital 
pernambucana, com 11 go-
vernadores. Todos da região 
confirmaram presença - Ala-
goas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. Além deles, irão os 
governadores de Minas Ge-

rais e Espírito Santo, abran-
gendo parte do Sudene.

Parlamentares nordesti-
nos, que cobravam a ida do 
presidente à região, também 
estão sendo convidados. Na 
primeira entrevista após as-
sumir o cargo, Bolsonaro dis-
se que os governadores nor-
destinos não deveriam pedir 
dinheiro a ele. “Não venham 
pedir nada para mim, por-
que não sou presidente. O 
presidente está lá em Curiti-
ba”, disse ele, em referência 
ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, condenado e 
preso na Lava Jato.

Bolsonaro, porém, ar-
gumentou que não abriria 
uma guerra política para 
não prejudicar os eleito-
res. “Não posso fazer uma 
guerra com governador do 
Nordeste atrapalhando a 
população. O homem mais 
sofrido do Brasil está na Re-
gião Nordeste. Vamos mer-

gulhar para resolver muitos 
problemas do Nordeste.”

A viagem de Bolsonaro foi 
precedida de encontros com 
esses governadores. Em uma 
reunião recente em Brasília, 
ministros palacianos apela-
ram por mais apoio à reforma 
da Previdência. Argumenta-
ram que, apesar das diferen-
ças políticas, não era mais 
tempo de “palanque”. Os go-
vernadores disseram enten-
der a necessidade da reforma, 
mas cobraram proteção aos 
pobres do Nordeste.

A região registra a maior 
taxa de desemprego no País: 
15,3%, acima da média na-
cional, de 12,7%. E vem so-
frendo com o arrocho no 
orçamento. Nos três primei-
ros meses do ano, Bolsonaro 
enviou R$ 242 milhões aos 
Estados nordestinos. Sem 
descontar a inflação no pe-
ríodo, foram 3,2% a menos 
frente a igual período do ano 

passado, ainda na gestão de 
Michel Temer. Os números 
referem-se aos recursos para 
despesas discricionárias, que 
o governo pode ou não fazer. 
Não entram nessa conta as 
transferências obrigatórias.

Cortes
Em carta aberta após en-

contro com Bolsonaro em Bra-
sília, os governadores do Nor-
deste reclamaram dos cortes 
orçamentários nas universida-
des e nos institutos federais, 
que motivaram as marchas 
de rua da semana passada, 
e solicitaram a retomada de 
obras rodoviárias, de segu-
rança hídrica e habitacionais, 
como forma de combater o 
desemprego. “A pauta dele 
não tem nada a ver com a ne-
cessidade do Brasil. Dar arma 
a vereador, tem coisa mais ve-
lha que isso?”, comentou um 
governador, reservadamente, 
ao deixar o encontro.

Carolina Antunes



------------------------------- 
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 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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------

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.
-------------------------------

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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.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
-------------------------------
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Jada Pinkett Smith 
revela que já foi 
viciada em pornô

Em seu programa Red 
Table Talk, Jada Pinkett 
Smith revelou para sua 
filha Willow que já sofreu 
com o vício em porno-
grafia. Segundo a espo-
sa de Will Smith o vício 
surgiu quando ela estava 
tentando se manter em 
abstinência sexual.

“Há algum tempo, eu 
tive fui um pouco vicia-
da em pornografia. Mas 
não estava em um rela-
cionamento quando sofri 

com esse vício, acredite se 
quiser. Isso preenchia um 
vazio em mim. Ao menos, 
eu achava que preenchia. 
Na verdade não preenchia 
nada”, afirmou a atriz.

O episódio do programa 
de Jada focou em pessoas 
que ainda sofrem com o ví-
cio em pornografia, e como 
a dependência afeta suas 
vidas sociais e amorosas. O 
vício em pornografia pode 
causar transtornos mentais, 
afetivos e sociais.

Anitta grava novo clipe 
com Ozuna na comunidade 
Tavares Bastos, no Rio

Nesta segunda-feira, 
a cantora Anitta 
gravou um novo 

videoclipe na comunidade 
Tavares Bastos, no Rio de 
Janeiro. O novo registro se 
chamará Muito Calor e será 
uma parceria com o porto-
-riquenho Ozuna. As infor-

mações são do site Extra.
Nas imagens registradas, 

Anitta aparece de biquini, 
com uma roupa rendada por 
cima, e pegando peso.

Este é o mesmo morro 
onde a novela A Força do 
Querer, que contou a história 
de Bibi Perigosa, foi gravada.

Reprodução

Cantora aparece de biquini 
fio dental e pegando peso. 
O novo registro se 
chamará ‘Muito Calor’


