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Projeto de Bolsonaro aumenta 
limite de pontos para inflações
Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que faz diversas alterações no Código de Trânsito. A proposta dobra 
o número de pontos para a suspensão da carteira de motorista de 20 para 40 e também duplica a validade do documento. p5

Preço de 
alimentos 

juninos pode
variar até 
266% p2

Americano sai 
no soco com 
tubarão p4

Homem é 
morto a golpes 
de facão p2

Governo quer definir em 180 dias 
mudanças no setor de combustíveis
O Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu prazo de 
180 dias para que medidas ampliem a competitividade do setor. p3
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StJ nega habeas corpus 
e determina que João 
de Deus retorne à prisão

Por 4 votos a 1, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) determinou 
ontem, que o médium João 
de Deus retorne para a pri-
são. Os ministros negaram o 
pedido de prisão domiciliar 
feito pela defesa do médium 
e ainda cassaram a decisão 
que havia autorizado a inter-
nação dele em um hospital 
neurológico de Goiânia.

O STJ avalia que o mé-
dium pode receber trata-
mento na prisão já que apre-
senta sinais de melhoras. Já 
a defesa afirmou que João 

de Deus não apresenta ris-
cos à investigação, e que, 
apesar de estar melhorando, 
o médium ainda necessita 
de cuidados médicos.

João de Deus é réu em oito 
processos por crimes sexuais, 
posse ilegal de arma, falsida-
de ideológica e estupro de 
vulnerável. O médium está 
preso desde o dia 16 de de-
zembro de 2018. No dia 22 de 
março, a Justiça autorizou que 
João de Deus fosse transferido 
para o Instituto de Neurologia 
de Goiânia para tratar de um 
aneurisma no abdômen.
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Preço de alimentos juninos pode 
variar até 266%, diz Procon-GO

Mês de junho che-
gou e, com ele, 
a temporada de 

comidas típicas encontra-
das em arraiás. Para auxi-
liar os consumidores sobre 
aquisição dos produtos, o 
Procon Goiás realizou uma 
pesquisa visitando 11 esta-
belecimentos. Segundo o 
órgão, a variação de preços 
pode chegar a 266%. 

A pesquisa em Goiânia 
ocorreu entre os dias 23 de 
maio e 3 de junho, verifi-

cando os preços de 91 itens, 
como fubá de milho, milho 
de pipoca, leite de coco, 
coco ralado, dentre outros. 
As maiores variações encon-
tradas foram de 154,19%, no 
pacote de 500 gramas do mi-
lho de pipoca da marca Yoki, 
e de 266,19% no pacotinho 
de 20 gramas da canela em 
pó da marca Velly.

Comparando os produtos 
que figuraram no levanta-
mento de preços realizado 
pelo órgão em junho do ano 

passado aos de agora, os pro-
dutos para festa junina estão, 
em média, 6,15% mais caros. 
Um pouco acima da inflação 
oficial medida pelo IPCA-IB-
GE, que ficou em 4,52%.

Considerando os aumen-
tos médios individuais, o 
destaque ficou com o pacote 
de amendoim vermelho de 
500 gramas da marca PPA. 
No ano passado, era vendi-
do, em média, a R$ 11,40 e 
atualmente custa R$ 17,26 – 
aumento de 51,40%.

Orientações gerais
Segundo o Procon Goiás, 

a regra, mais uma vez, é pes-
quisar. Neste caso, é interes-
sante elaborar uma lista com 
os produtos necessários antes 
mesmo de sair às compras e 
pesquisar em pelo menos três 
estabelecimentos e, se possí-
vel, fracionar a compra que a 
economia será ainda maior.

Compare ainda os preços 
por marcas diferentes, pois no 
levantamento de preços reali-
zado pelo Procon Goiás foram 

encontradas grandes variações.
A qualidade dos produtos 

também deve ser observada, 
bem como as informações 
contidas nas embalagens 
como identificação do fa-
bricante, prazo de validade, 
ingredientes, peso e origem.

Ao optar por comprar 
produtos a granel, também 
deve ser informado a data 
de validade do produto por 
meio de cartazes e a pesa-
gem deve ser feita na pre-
sença do consumidor.

Reprodução

Cerca de 50 
cidades podem 
sofrer com 
desabasteci-
mento no 
período de 
seca em Goiás

Um relatório desenvol-
vido pela Saneago e entre-
gue ao Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) aponta 
que quase 50 municípios 
goianos poderão ficar 
sem água durante o perí-
odo de estiagem de 2019. 
Segundo informações 
do MP-GO, o documen-
to também apresenta as 
soluções que a empresa 
está realizando para que, 
no período da seca, os 
goianos não fiquem sem 
água. Em 2018, o relatório 
apontou 66 cidades.

Para alertar os muni-
cípios, o coordenador do 
Centro de Apoio Ope-
racional (CAO) do Meio 
Ambiente, Urbanismo e 
Consumidor do MP-GO, 
Delson Leone Júnior, en-
caminhou ofício-circular 
aos promotores dos mu-
nicípios que correm o 
risco de sofrer com a es-
tiagem. O ofício encami-
nha também sugestões 
de providências a serem 
tomadas pelas cidades 
quanto à descontinuida-
de no abastecimento de 
água. (Confira a lista com-
pleta dos municípios no 
final da matéria)

Dentre as cidades que 
mais podem ser afetadas 
com a descontinuidade 
do serviço, está Apare-
cida de Goiânia. O mu-
nicípio pode enfrentar 
complicações nos siste-
mas de abastecimento In-
dependente Tiradentes, 
Independência Mansões, 
Madre Germana, Lages, 
João Leite e Meia Ponte.

A capital goiana tam-
bém pode sofrer com o 
desabastecimento em 
razão de dificuldades 
com o sistema Meia Pon-
te. Como medida corre-
tiva, a estatal implantou 
e opera uma adutora 
responsável por inter-
ligar a saída da Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) Mauro Borges à 
ETA Meia Ponte, visando 
complemento de abaste-
cimento do sistema. Ao 
todo, 46 cidades correm 
o risco de ficar sem água.

Em Trindade, homem é morto com 
golpes de facão por uma dívida de R$ 5

Um barbeiro, de 36 
anos, foi morto com 
golpe de facão, na noi-
te desta segunda-feira, 
após uma discussão por 
uma dívida de R$ 5. O 
crime ocorreu, no Setor 
Maysa, em Trindade, Re-
gião Metropolitana de 
Goiânia. Segundo infor-
mações da Polícia Militar 
(PM), Sebastião Brandão 
de Souza Neto havia cor-
tado o cabelo de Ismael 
Pereira de Araújo, no úl-
timo domingo.

Como Ismael estava 
sem dinheiro no momen-
to, Sebastião aceitou re-
ceber o pagamento pelo 
serviço depois. Desde en-
tão, o barbeiro cobrava do 
suspeito o valor da dívida. 
Ainda conforme a corpo-
ração, Sebastião morava 
no mesmo bairro que Is-
mael e, por isso, decidiu ir 
até a residência para fazer 
a cobrança.

No local, os homens 
passaram a discutir. O bar-
beiro começou a xingar 

e a ameaçar Ismael, 
que pegou um facão e 
golpeou Sebastião na 
altura do pescoço. O 
barbeiro não resistiu ao 
ferimento profundo e 
morreu no local. Ismael 
está foragido.

Foram realizadas dili-
gências para localizar o 
autor, mas os militares 
não obtiveram sucesso. 
O caso será investigado 
pelo Grupo de Investi-
gações de Homicídios 
(GIH) de Trindade.
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Governo quer definir em 180 dias 
mudanças no setor de combustíveis
O CNPE (Conselho 

Nacional de Política 
Energética) estabe-

leceu prazo de 180 dias para 
que órgãos do governo estu-
dem medidas para ampliar 
a competitividade do setor 
de combustíveis no país. 
Entre elas, estão mudanças 
tributárias que permitam a 
venda direta de etanol por 
usinas aos postos.

O CNPE disse ainda que o 
MME (Ministério de Minas e 
Energia) vai estudar os mo-
delos contratuais e arranjos 
societários entre empresas 
do setor. O alvo são os con-
tratos de exclusividade que 
postos são obrigados a fe-
char com as distribuidoras 
de combustíveis.

Segundo o conselho, que 
é coordenado pelo MME, 
o objetivo das propostas é 
permitir a entrada de novos 
agentes no mercado brasi-
leiro. A resolução trata de 
temas que já vinham sendo 
estudados pela ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis), dando 
prazo para definições.

O estudo sobre a mu-
dança tributária caberá ao 
Ministério da Economia. O 
CNPE quer avaliar a possibi-

lidade de implantar a cha-
mada monofasia -quando o 
imposto é cobrado em ape-
nas uma etapa da cadeia, ao 
contrário da divisão atual en-
tre as diferentes etapas.

Para a ANP, a mudança 
é fundamental para a libe-
ração da venda direta de 
etanol aos postos, medi-
da que, segundo seus de-
fensores, pode baratear o 

preço do etano. A proposta 
encontra resistência no se-
tor mas tem apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Os temas abordados 
pelo CNPE são alvo de di-

vergências entre a ANP e 
as principais distribuidoras 
de combustíveis do país. 
Embora defensoras da mo-
nofasia há anos, as empre-
sas são contrárias à venda 

direta de etanol, alegando 
que estimula fraudes.

As companhias defen-
dem também a manutenção 
do modelo atual de con-
tratos, que determina fide-
lidade à bandeira -postos 
ligados a distribuidoras só 
poderiam comprar gasolina, 
por exemplo, da empresa 
com quem têm contrato.

O diretor-geral da agên-
cia, Décio Oddone, tem 
defendido a eliminação de 
restrições contratuais, maior 
transparência de preços e re-
dução do papel da Petrobras 
para ampliar a competição. 
Segundo ele, no exterior a 
fidelidade vale apenas para 
combustíveis aditivados, já 
que a gasolina comum é um 
produto padrão. Os temas 
foram alvos de TPCs (Toma-
das Públicas de Contribui-
ção) abertas pela agência, 
que ainda não havia chegado 
a uma conclusão.

A resolução do CNPE des-
ta terça (4) estabelece que 
as TPCs devem ser conclu-
ídas em até 180 dias. Além 
disso, dá prazo de 240 dias 
para que a agência para 
que a agência avalie outros 
temas sobre o mercado de 
combustíveis no país.

Reprodução

Dois são presos 
e mais de 30 kg 
de maconha 
são apreendidos, 
em Goiânia

Três são presos suspeitos de furtar veículos 
de locadoras com documentos falsos

Vacina contra a gripe 
está disponível para 
toda população

Na tarde de ontem, fo-
ram apreendidos mais de 30 
kg de maconha, no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia. 
Foram presos Marcelo Gon-
çalves Lima, de 20 anos, e 
Kettlen Viana Maciel, de 
23. O rapaz dirigia um Cor-
sa quando foi abordado por 
policiais. No interior do veí-
culo foram encontrados qua-
tro tabletes de maconha.

Na casa dele, em Apa-
recida de Goiânia, a polícia 
encontrou outros 29 table-
tes da drogas. Além de uma 
balança de precisão, dois 
aparelhos televisores sem 
procedência e quantia de R$ 
1.862 em espécie. A mulher 
estava na residência.

Até então, Marcelo e Ket-
tlen não tinham passagens 
pela Polícia. Os dois foram 
presos e encaminhados à 
Central de Flagrantes para 
os procedimentos legais. 
As prisões foram feitas por 
agentes do 30º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM).

A partir desta sema-
na, toda a população 
pode se vacinar contra a 
gripe, inclusive quem faz 
parte do público priori-
tário e que ainda não se 
vacinou. De acordo com 
o Ministério da Saúde, a 
vacinação vai continuar 
enquanto durarem os 
estoques da vacina.

Até a última sexta-
-feira, quando terminou a 
campanha nacional, qua-
se 80% do público priori-
tário foi vacinado, o que 
representa 47,5 milhões 
de pessoas. Os grupos 
prioritários tiveram entre 
os dias 10 de abril e 31 de 
maio para se vacinar com 
exclusividade.

Durante esse período, 
foram priorizados 59,4 
milhões de pessoas, en-
tre elas, gestantes, puér-
peras, crianças entre 6 
meses a menores de 6 
anos, idosos, indígenas, 
professores, trabalha-

dores de saúde, pesso-
as com comorbidades, 
funcionários do sistema 
prisional e população pri-
vada de liberdade, além 
de profissionais de segu-
rança e salvamento.

Até agora, seis esta-
dos já bateram a meta 
de 90%: Amazonas 
(98,5%), Amapá (98,5%), 
Pernambuco (93,6%), 
Espírito Santo (91,3%), 
Rondônia (90,4%) e Ma-
ranhão (90%). Os esta-
dos com menor cober-
tura são: Rio de Janeiro 
(63,7%), Acre (73%) e 
São Paulo (73,1%).

Segundo o ministé-
rio, a escolha do público 
prioritário no Brasil se-
gue recomendação da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por serem 
grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doen-
ças respiratórias. A vacina 
é a forma mais eficaz de 
evitar a doença.

Três homens suspeitos 
de envolvimento em fur-
tos de veículos mediante 
fraude foram presos on-
tem, durante operação da 
Polícia Civil, em Goiânia. 
Eles utilizavam documen-
tos falsos para locar veí-
culos de parceiros de um 
aplicativo de transporte de 
passageiros e registravam 
falsas denúncias de que os 
automóveis haviam sido 
roubados ou furtados.

De acordo com a Dele-
gacia Estadual de Repres-
são a Furtos e Roubos de 
Veículos Automotores 
(DERFRVA), os suspeitos 
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teriam furtado pelo menos 
sete veículos por meio do 
golpe. “O que chamou a nos-
sa atenção foi o número de 
registro de furtos de auto-
móveis de locadoras. A partir 
daí, começamos a investigar 
os casos e chegamos até os 
suspeitos”, explica o delega-
do Alexandre Netto Moreira.

Na operação, foram deti-
dos Cleiton Tomes Sobrinho, 
Aflandson Pereira da Silva e 
Anderson Rocha Medeiros – 
este último apontado como 
receptador. Além das pri-
sões, a Polícia Civil também 
cumpriu um mandado de 
busca e apreensão.

 Modalidade 
criminal em queda
De janeiro a maio de 

2019, o número de furto 
de veículos apresentou 
queda de 27,7%, ao passo 
que o roubo de automó-
veis caiu 57,96%. 

“Os números compro-
vam que o trabalho das 
forças policiais está no 
caminho certo. Estamos 
mostrando que, com téc-
nica, integração e inteli-
gência é possível garantir 
tranquilidade ao cidadão 
de bem”, avalia o secretá-
rio de Segurança Pública, 
Rodney Miranda.
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Macron espera que 31 
de outubro seja prazo 
máximo para o Brexit 

O presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, 
disse que 31 de outubro 
deve ser o prazo final 
para o já adiado Brexit 
- a saída do Reino Unido 
da União Europeia.

Macron estava entre 
outros líderes da União 
Europeia (UE) que se 
opuseram a prorrogar a 
extensão dada ao Reino 
Unido quando o prazo se 
prolongou de março para 
o fim de outubro.

“Acho que esse é o 
último, último prazo, 
porque eu não quero 
que a nova comissão e 
esses novos executivos 
tenham de lidar com 
(isso)”, disse ele, em re-
ferência à nomeação de 
novos chefes de grandes 
instituições da UE. “Acho 
que procrastinar é um 
grande erro,” afirmou.

Macron falou em 
inglês no Palácio do 
Eliseu, em Paris, com 
membros da Conferên-
cia Monetária Interna-
cional. “Eu realmente 
acredito que agora de-

vemos implementar a 
decisão do povo britâni-
co, exceto se o próprio 
povo britânico decidir 
outra coisa”, afirmou o 
presidente da França.

“Esse é o motivo pelo 
qual eu sempre fui pinta-
do como o homem infle-
xível na sala sobre essa 
questão do Brexit. Mas 
eu apoio tal caracteriza-
ção”, explicou.

O chefe do governo 
francês, no entanto, dei-
xou a porta aberta para 
outra prorrogação do 
Brexit, caso o Reino Uni-
do peça mais tempo para 
um segundo referendo.

“É plausível se tiver-
mos a perspectiva ou de 
um novo referendo ou de 
um arranjo totalmente 
novo aceitável para os 27 
e nosso negociador.”

Além disso, Macron 
descreveu como um 
“esforço em vão” qual-
quer tentativa britânica 
de tentar renegociar o 
atual acordo para dis-
solver o chamado “ba-
ckstop irlandês”.

EUA: Homem dá cinco socos em 
tubarão e salva a vida da filha
No último domingo 

Paige Winter, 17 
anos, passava o dia 

com a família na praia de 
Fort Macon, Carolina do 
Norte, quando foi atacada 
por um tubarão. Contudo, 
segundo a família de Paige, 
o pai da garota deu cinco 
socos no animal para que 
ele soltasse a menina. Ela 
sobreviveu ao ataque, mas 
precisou amputar a perna 
esquerda do joelho para bai-
xo e alguns dedos.

De acordo com os bom-
beiros locais, ela sofreu “pro-
fundas lacerações na perna, 
pélvis e partes da mão”.

Amigos da família abri-
ram um financiamento co-
letivo na internet para pagar 
os gastos de Paige com cirur-
gia, terapia, próteses, recu-
peração e os dias ausentes 
de trabalho do pai, Charlie. 
“O pai de Paige, fuzileiro na-
val, bombeiro e paramédico, 
serviu seu país nos últimos 
20 anos. É hora de nos reu-
nirmos para ajudar sua famí-
lia”, disseram amigos no site.

Em um dia, mais de 700 
pessoas doaram e conse-
guiram ultrapassar o valor 
inicial pedido pelo finan-

ciamento, de US$ 25 mil 
(aproximadamente R$ 97 
mil). Tanto na página das 
doações quanto no Face-
book da avó e da menina, 
diversas pessoas deixa-
vam recados positivos. Do 
hospital, a família soltou 
uma nota agradecendo o 

suporte e ao “heroico pai 
que salvou sua vida”.

“Apesar dessa infeliz 
circunstância, Paige é uma 
defensora da vida marinha 
e dos animais que vivem 
na água. Ela deseja que as 
pessoas continuem a res-
peitar os tubarões em seu 

ambiente e sua segurança”, 
diz o comunicado. A mãe 
de Paige, Marcy Winter, 
disse que sua filha “quer 
que todos saibam que tu-
barões continuam sendo 
bons”. Ainda não se sabe 
qual espécie de tubarão foi 
responsável pelo ataque.

Luciano Ohya Luciano Ohya

Henrique Ishibe Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Sol

Pizzas

Humor

Cancelado

Operação
corporativa

Samba Musical Mudou
A empresária Keilen Menezes recebe 
hoje convidadas no ambiente Pôr do 
Sol, assinado pelo arquiteto Pedro 
Ernesto e pela designer de interiores 
Leandra Gualberto, na CasaCor Goi-
ás. Em clima de sunset Keilen fará o 
lançamento da campanha institucio-
nal de sua empresa: #avidaébelaarte, 
que tem Lucilene Dutra como um 
dos expoentes da ação.

O empresário Jordaci Matos inaugu-
ra hoje, a Pizzaria Frossard, que con-
ta com o tradicional estilo italiano 
da produção familiar, em Aparecida 
de Goiânia. O cardápio possui mais 
de 30 sabores e é assinado pela 
Chef Kyka Macedo. Destaque para 
a pizza low carb e opções veganas, 
além das pizzas regionais, como a 
exclusiva pizza de pequi.

A dupla humorística Nilton Pinto e 
Tom Carvalho se apresenta hoje, no 
palco do Teatro Goiânia, unidade 
da Secretaria de Cultura de Goiás. O 
show é beneficente e a renda será 
destinada ao Hospital de Câncer de 
Goiás, em Inhumas. O espetáculo 
começa às 20h30, e o ingresso custa 
R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Por motivos contratuais, foi 
cancelado o show que Benito di 
Paula faria em Goiânia no dia 14 
de junho. Os ingressos adquiridos 
em lojas físicas serão devolvidos 
por meio de depósito bancário e os 
comprados pela internet e pelo app 
Furando a Fila terão seus valores 
estornados, garante a organização.

Durante os dias 8 e 9 deste mês, o 
Outlet Premium Brasília vai distri-
buir dois mil cupons de desconto 
para compras em comemoração 
ao Dia dos Namorados.

O autor e diretor Ivan Martins 
viajou para Ribeirão Preto e São 
Carlos com o espetáculo “Vida 
Vesuvia”, a convite do Sesc.

O Goiânia Noise foi lançado on-
tem, com festa para convidados 
no The King Estúdios. A 25ª edi-
ção do festival será em agosto.

O presidente da Sicredi Cerrado 
Zeir Ascari liderou na segunda-
-feira, 27 de maio, a implantação 
do o Labe Operações junto à 
equipe da cooperativa de crédito. 
Ou seja, um projeto interno de 
desenvolvimento dos colabora-
dores da cooperativa. Cerca de 
20 colaboradores participaram 
do treinamento, que contou com 
dinâmicas e discussão de temas 
como governança corporativa, gra-
fodocumentoscopia, entre outros.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco será 
palco para mais uma edição do pro-
jeto “Fuá Encontro de Sambistas”, 
amanhã, quinta-feira (6). Desta vez, 
o cantor, compositor e violonista 
Fernando Boi recebe Ariel Mota e 
Ronaldinho do Cavaco. 

No próximo domingo, dia 9, o espe-
táculo Queen Experience in Concert, 
com o ator André Abreu interpretan-
do o cantor Fred Mercury, será apre-
sentado no Teatro Rio Vermelho. O 
musical passa por várias cidades com 
orquestra, maestro e banda ao vivo.

A  Expo Turismo Goiás 2019, a 
feira segmentada de negócios, 
que iria acontecer no Flam-
boyant Shopping, agora vai 
acontecer no Centro de Conven-
ções de Goiânia, no dia 19 de 
julho, das 9h às 19h.

Thais Basile, Fabio Pessoa, Elisama Santos, Loretta Oliveira 
e Chris Carvalho durante a 1ª Jornada – “Nós e Nossos Filhos”: 
Você estudou para educar seus filhos?, no Castro’s Park Hotel

O idealizador do evento 1ª Jornada – “Nós e Nossos Filhos”: 
Você estudou para educar seus filhos?, Tiago Tavares (ao centro) 
posa com Cacá Rezende e Guilherme Vanoni Polanczyk

O empresário Rodrigo Borges recebeu 
o criador do canal de investimentos “O 
Primo Rico”, o palestrante Thiago Nigro, 
no Centro de Convenções da PUC

Os artistas Hal Wildson e Vik Muniz se encon-
traram no Baile da Arara no Rio de Janeiro

ZONA FRANCA
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 

SANDERO 2013/ 2014 
1.0 fl ex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex 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 fl ex 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
-------------------------------
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
-------------------------------

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi -
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
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 fi xo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, 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
-------------------------------

classi� cados Goiás, Tocantins e DF, 05 de Junho de 2019 DIÁRIO DO ESTADO6 

Imóveis

Serviços

Empregos



Diário Do EstaDo Goiânia, 5 de Junho de 2019 7poder

Operação Lava Jato 
denuncia Jucá e Sergio 
Machado por corrupção

A força-tarefa Lava 
Jato, do Ministério Pú-
blico Federal no Paraná 
(MPF/PR), denunciou o 
ex-senador Romero Jucá 
e o ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Ma-
chado, por suposto en-
volvimento em esquema 
de corrupção na empre-
sa subsidiária da Petro-
bras e responsável pelo 
transporte e logística de 
combustíveis.

Segundo os procura-
dores da força-tarefa, 
Jucá recebeu, em 2010, 
pelo menos R$ 1 milhão 
em propina paga pela 
Galvão Engenharia por 
contratos assinados irre-
gularmente com a Trans-
petro. O valor citado não 
está corrigido.

Na denúncia, os pro-
curadores narram que a 
prestadora de serviços 
de engenharia e constru-
ção pagou, em propina, o 
equivalente a 5% do total 
que receberia com a as-
sinatura de quatro novos 
contratos, mais a pror-
rogação de sete acordos 
celebrados anteriormen-
te. O suposto esquema 
também garantiria que a 
Galvão Engenharia con-
tinuasse recebendo con-
vites para participar das 
licitações da estatal.

Os procuradores afir-
mam que, graças aos 
acordos de colaboração 
que Sérgio Machado e 
executivos da Galvão En-
genharia assinaram, há 
provas de que 5% do va-
lor de cada contrato as-
sinado com a Transpetro 
eram pagos, na forma de 
propina, a integrantes do 
MDB que compunham o 

núcleo de sustentação de 
Sérgio Machado no cargo 
de presidente da Transpe-
tro. Indicado e mantido no 
cargo por Romero Jucá e 
outros integrantes do MDB, 
Machado tinha, segundo 
os procuradores da força-
-tarefa Lava Jato, a função 
de arrecadar propinas para 
seus padrinhos políticos.

Segundo os procurado-
res, o dinheiro do suborno 
era “lavado” por meio de 
doação oficial para cam-
panha eleitoral. “O repas-
se da vantagem indevida 
por meio de doação oficial 
para o Diretório Estadual 
do MDB em Roraima foi 
dissimulado para ocultar 
sua verdadeira finalidade e 
para dificultar a identificação 
do beneficiário final e sua 
origem ilícita”, afirmam os 14 
procuradores que assinam a 
denúncia apresentada.

“Após aportarem no di-
retório estadual [do MDB], 
os valores oriundos dos 
crimes antecedentes, sob 
disponibilidade de Romero 
Jucá, foram direcionados 
a campanhas do próprio 
denunciado ao senado fe-
deral, bem como para as 
campanhas de Rodrigo Jucá 
e Maria Teresa Saenz Jucá, 
[respectivamente] filho e 
ex-esposa do então parla-
mentar, candidatos, à épo-
ca, a deputado estadual e 
deputada federal”, acres-
centam os procuradores.

Advogado de Jucá, Antô-
nio Carlos de Almeida Cas-
tro afirma, em nota, que o 
objetivo da denúncia apre-
sentada pela força-tarefa 
é “criminalizar a política”. 
Segundo o advogado, faltou 
“cuidado técnico” por parte 
dos procuradores.s

Bolsonaro entrega 
projeto que dobra 
limite de pontos para 
infrator de trânsito

O presidente Jair Bol-
sonaro entregou on-
tem, à Câmara dos 

Deputados o projeto de lei 
que faz diversas alterações no 
Código de Trânsito. A propos-
ta dobra o número de pontos 
para a suspensão da carteira 
de motorista de 20 para 40 e 
também duplica a validade do 
documento, passando para 
dez anos. “A proposta é sim-
ples e atinge a todos os brasi-
leiros”, afirmou Bolsonaro.

O presidente estava 
acompanhado dos ministros 
da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, e de Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas. A pro-
posta foi entregue nas mãos 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
líderes partidários. O projeto 
de lei também dá poderes 

ao Contran de uniformizar a 
interpretação e os procedi-
mentos quanto à legislação 
de trânsito e determina a 
competência para o Dena-
tran centralizar documentos 
eletrônicos de trânsito.

Além disso, acaba com a 
exclusividade dos Detrans de 
credenciar clínicas médicas 
para o exame obrigatório. A 
proposta tem que ser anali-
sada pelas comissões da Câ-
mara e depois ser votada por 
deputados e senadores. Após 
aprovada e sancionada, a pro-
posta obriga os novos veículos 
terem luz de rodagem diurna, 
sem nenhuma aplicação para 
veículos em circulação.

Os veículos hoje em circu-
lação continuam obrigados 
a manter luz baixa acesa em 
rodovia, mas com duas di-

ferenças. A primeira é que 
deixa de haver multa (apesar 
de continuar o acréscimo de 
pontos). A segunda é que a 
exigência agora é só para ro-
dovia de faixa simples.

A prorrogação da validade 
das carteiras de habilitação de 
cinco para dez anos vale para 
as carteiras de pessoas até os 
65 anos. No caso de idosos, 
passa de dois anos e meio 
para cinco anos. A proposta 
também acaba com a exi-
gência de exame toxicológico 
para motoristas profissionais.

Fim de multas 
para transporte 
irregular de crianças
A proposta do presidente 

de não aplicar multas, apenas 
advertência por escrito, a mo-
toristas que desrespeitarem 

regras de transporte de crian-
ças em veículos é criticada por 
especialistas em trânsito.

Hoje, o Código de Trânsito 
Brasileiro diz que a infração é 
gravíssima. As consequências 
são perda de sete pontos na 
carteira, pagamento de multa 
e retenção do veículo até que 
a irregularidade seja sanada.

Para José Eugênio Leal, 
especialista em transportes 
do Departamento de Enge-
nharia Industrial da PUC-Rio, 
advertência por escrito equi-
vale a “quase nada”.

Caso não haja multa pre-
vista, diz ele, deveria haver 
algum outro mecanismo de 
desconto de pontos da car-
teira de habilitação. Outra 
sugestão do engenheiro é a 
aplicação de uma multa após 
uma primeira advertência.
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Roupa Nova faz show em 
Goiânia em comemoração 
ao Dia dos Namorados

Com canções como 
‘Dona’, ‘Linda demais’ 
e ‘Volta pra mim’, a 
banda Roupa Nova faz 
show para comemorar 
o Dia dos Namorados, 
em Goiânia. O ‘Encontro 
dos Namorados’ será no 
dia 14 de junho, a partir 
das 22 horas, no Atlanta 
Music Hall. Os ingressos 
custam a partir de R$ 45 
e estão à venda pelo site: 
meubilhete.com.

O repertório foi esco-
lhido especialmente para 
a data. Além de sucessos 
tradicionais, haverá tam-
bém canções que foram 
lançadas no ano passado 
em um projeto inovador 
com a mexicana Maite 

Perroni, que integrou um dos 
maiores fenômenos teens do 
mundo, a banda RBD (Rebel-
des), e Luan Santana, que faz 
dueto com Paulinho na can-
ção ‘Amor sob medida’. 

A banda Roupa Nova 
mantém a sua formação ori-
ginal com Cleberson, Feghali, 
Nando, Serginho, Paulinho e 
Kiko. São mais de 20 milhões 
de cópias vendidas e 37 dis-
cos lançados. Ao longo da 
carreira, a banda fez grandes 
parcerias, com ícones como 
o rei Roberto Carlos, Ivete 
Sangalo, Rita Lee, Sandra de 
Sá, Zélia Duncan, Fagner, Ste-
ve Hackett, David Coverdale, 
Fafá de Belém, Lulu Santos, 
Leandro & Leonardo, Daniel, 
Ney Matogrosso e outros.

Robert Downey Jr. 
quer limpar o 
planeta com robôs

Robert Downey Jr. inter-
pretou o gênio, bilio-
nário e filantropo Tony 

Stark na franquia dos Vinga-
dores na Marvel Studios, e a 
vida está imitando a arte. Em 
uma conferência da Amazon 

realizada ontem em Las Ve-
gas, o astro de Vingadores: 
Ultimato anunciou uma nova 
organização para limpar o pla-
neta: a Footprint Coalition.

“Entre robótica e nano-
tecnologia, nós poderíamos 

limpar o planeta de forma sig-
nificativa, se não totalmente, 
em 10 anos. Deus, eu adoro 
especialistas. Eles são como 
Wikipedia com traços de cará-
ter”, brincou o ator no evento.

A Footprint Coalition será 

lançada em abril de 2020, com 
o objetivo de usar inteligência 
artificial para limpar o planeta. 
Enquanto isso, Robert Downey 
Jr. está no elenco de Vingado-
res: Ultimato, atualmente em 
exibição nos cinemas.
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