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Governo de Goiás determina 
fechamento de lojas da 44
O presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes, afirmou que, por determinação do governador 
Ronaldo Caiado, os centros de compras da 44 serão fechados nos próximos dias. O fechamento inclui shoppings e galerias. p2
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MP-GO denuncia pai que torturou 
e manteve filho em cárcere privado
Um homem foi denunciado pelo Ministério Público por crimes de tortura 
e cárcere privado praticados contra seu filho de 5 anos, em Mambaí. p2
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Governo de Goiás determina 
fechamento de lojas da região da 44

O presidente da Asso-
ciação Empresarial 
da Região da 44 

(AER44), Jairo Gomes, afir-
mou que, por determina-
ção do governador Ronaldo 
Caiado, os centros de com-
pras da 44 serão fechados 

nos próximos dias. O fecha-
mento, que inclui shoppings 
e galerias da Região da 44, 
deve começar na quinta-fei-
ra (19/3). A previsão é que 
as lojas permaneçam fecha-
das por 15 dias.

“O governador infor-

mou que a medida é es-
sencial para contenção da 
pandemia do novo coro-
navírus em Goiás e no Bra-
sil, já que a região de tu-
rismo de compras recebe 
visitantes de várias partes 
do país e do exterior tam-

bém”, diz comunicado da 
Associação Empresarial da 
Região da 44 (AER44). 

O presidente da AER44 
informou que convocou 
uma reunião de urgência 
com todos os donos de ga-
lerias, shoppings e hotéis 

da 44 para passar os escla-
recimentos recebido pelo 
governador. Jairo esclare-
ce ainda que o fechamento 
por 15 dias pode ser menor 
ou prorrogado, dependend 
do avanço ou controle da 
pandemia no Estado.

Reprodução

MP-GO 
denuncia pai 
que torturou 
e manteve 
filho em 
cárcere privado 

Um homem foi denun-
ciado pelo Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO) por 
crimes de tortura e cárcere 
privado praticados contra 
seu filho de 5 anos, em 
Mambaí. Além da conde-
nação, o promotor de Jus-
tiça Samuel Sales Fonteles, 
da comarca de Alvorada do 
Norte, pediu a prisão pre-
ventiva de L.B.M e a fixação 
de indenização pelo prejuízo 
moral sofrido pela vítima.

Segundo apurado em 
inquérito policial, L.B.M., de 
forma consciente e volun-
tária, constrangeu seu filho, 
que tem deficiência física, 
a intenso sofrimento físico 
e mental como meio de 
aplicar castigo pessoal. Ele 
também privou a criança de 
liberdade, mediante cárcere 
privado, resultando em so-
frimento físico e mental.

As investigações apon-
tam que o pai levava a crian-
ça para sua casa nas terças e 
quartas-feiras e em fins de 
semana alternados. Nesses 
dias, ele violava a integri-
dade física do menino, de 
modo que eram recorrentes 
os episódios em que o filho 
retornava à casa da mãe 
machucado, com hemato-
mas e passando fome.

L.B.M também tentou 
mutilar a criança, mostran-
do uma faca e o ameaçou, 
falando que iria retirar o 
órgão genital do menino. Na 
ocasião, ele chegou a aper-
tá-lo, até retirar uma parte 
do tecido e ainda tentou si-
lenciar a vítima, advertindo-
-o que não deveria revelar 
os fatos a ninguém.

O homem ainda fabricou 
uma pequena enxada para 
que a criança pudesse traba-
lhar, caso ele não acatasse as 
ordens. No período em que 
ficava com o pai, o menino 
era obrigado a dormir fora da 
casa, de forma que ele sentia 
frio e, mesmo chamando por 
ajuda, não era atendido. Ou-
tras vezes, a vítima era tranca-
da em um quarto escuro, sem 
liberdade e alimentação. Deli-
tos supostamente praticados 
pela avó paterna nos dias de 
permanência também estão 
sendo investigados, em outro 
procedimento. 

Confirmado caso de 
coronavírus em Anápolis

Casos confirmados do novo 
coronavírus no Brasil sobem para 234

Foi confirmado um caso 
do novo coronavírus em 
Anápolis. O anúncio foi feito 
pela prefeitura do município. 
Trata-se de uma paciente de 
69 anos que esteve recen-
temente da Itália. A cidade 
conta com nove casos sus-
peitos da doença. 

O caso de Anápolis seria 
o quinto confirmado no Es-
tado. Os outros são de Goi-
ânia e de Rio Verde. 

O número pode aumen-
tar ainda nesta segunda, já 
que a Secretaria Estadual de 
Saúde divulgará o boletim 
atualizado com os dados do 
Estado na noite de hoje. 

De acordo com a prefei-
tura de Anápolis, a paciente 
da cidade que teve resulta-
do positivo para coronavírus 
está recebendo acompanha-
mento, mas segue em isola-
mento domiciliar.

Os casos confirma-
dos do novo coronaví-
rus no Brasil alcançaram 
234 nesta segunda-feira 
(16/3), segundo a atu-
alização divulgada pelo 
Ministério da Saúde. É 
mais do que o dobro de 
três dias atrás. Na sexta-
-feira (13), o total passou 
de 100 pela primeira vez 
e agora já ultrapassa os 
200. No domingo (15), o 

balanço registrou 200 pes-
soas infectadas.

São Paulo é responsável 
por mais da metade dos ca-
sos (152). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (31), Distrito 
Federal (13), Santa Catarina e 
Paraná (6) e Minas Gerais (5). 

Já os casos suspeitos ul-
trapassaram os 2 mil, che-
gando a 2.064. São Paulo 
lidera com 1.177, seguido 
por Rio Grande do Sul (119), 

Santa Catarina (109), Dis-
trito Federal (107) e Rio 
de Janeiro (96).

Os descartados fica-
ram em 1.624. Ainda não 
foram notificadas mortes 
em razão da doença. Já 
não há nenhuma unidade 
da federação sem casos 
confirmados ou suspei-
tos, o que existia até se-
mana passada (Roraima e 
Amapá). (Agência Brasil)
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meC estuda substituição de 
aulas presenciais por a distância
O Ministério da Educação 

(MEC) vai divulgar nes-
ta semana uma porta-

ria que autoriza a substituição, 
por 30 dias, de aulas presenciais 
pela modalidade a distância. “A 
ação tem caráter excepcional e 
valerá enquanto durar a situ-
ação de emergência de saúde 
pública por conta do corona-
vírus. A adesão por parte das 
instituições é voluntária”.

A medida foi divulgada após 
a primeira reunião do Comitê 
Operativo de Emergência (COE) 
nesta segunda-feira (16/3). 
Criado na semana passada, 
o comitê tem a finalidade de 
definir medidas de combate à 
disseminação do novo corona-
vírus em instituições de ensino, 
seguindo as diretrizes do Mi-
nistério da Saúde. Compõem 
o grupo: secretarias do MEC; 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh); Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-

sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep); Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Con-
sed); dentre outras associações. 

O comitê vai monitorar o 
repasse de recursos para as es-

colas de educação básica refor-
çarem medidas de prevenção 
contra o coronavírus. Também 
está em fase de desenvolvi-
mento uma plataforma de mo-
nitoramento do coronavírus 

nas instituições de ensino. 
Segundo o ministério, nos 

próximos dias, o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) vai libe-
rar R$ 450 milhões a escolas 

públicas. O valor é referente 
à antecipação do repasse das 
duas parcelas do Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) Básico, com previsão 
inicial para abril e setembro. 

“A medida é importante para 
auxiliar as instituições na com-
pra de álcool em gel, sabonete 
líquido, toalhas de papel e ou-
tros produtos de higiene, por 
exemplo”, esclarece a nota.

 “Para acompanhar a situa-
ção nas unidades de educação 
básica, profissional e tecno-
lógica e superior, o MEC criou 
um sistema online que permi-
te a integração de dados sobre 
o coronavírus. A ferramenta 
reunirá informações dos Cen-
sos Escolar (educação básica) e 
da Educação Superior, além do 
número de pessoas infectadas 
e as instituições com aulas sus-
pensas. O objetivo é monitorar 
em tempo real as redes fede-
ral, estaduais e municipais para 
saber onde e como o governo 
— em conjunto com os outros 
entes federativos, entidades 
representativas e as próprias 
instituições — deve agir”, diz 
nota do MEC. (Agência Brasil)

Reprodução

Maia diz que votará em plenário matérias relacionadas ao novo coronavírus
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que só vai 
chamar as votações em ple-
nário das matérias que tive-
rem acordo para aprovação e 
forem relacionadas a pande-
mia do coronavírus. Em áudio 
divulgado com grupos de de-
putados no Whatsapp, Maia 
afirmou que não vai realizar 
sessões “com 300 deputa-
dos” e orientou os parlamen-
tares a reduzir o número de 
assessores nos gabinetes.

“Amigos e amigas, é o se-
guinte: claro que a gente não 

vai fazer sessão com 300 depu-
tados no plenário. A gente só 
vai ao plenário se tiver acordo 
pra votar matérias relacionadas 
ao coronavírus, mas acho que 
o parlamento não estar funcio-
nando neste momento onde 
ele é parte da solução, acho 
que a sociedade vai ficar mais 
assustada ainda, mas claro que 
não é pra ficar todo mundo no 
plenário”, disse Maia.

Maia considera importan-
te a presença dos parlamen-
tares em Brasília para facili-
tar a construção de acordos 
para votar os eventuais pro-

jetos e que “não é pra todo 
mundo ficar no plenário”.

“Cada um pode ficar no seu 
apartamento, no seu hotel, na 
sua casa, no seu gabinete, re-
duzir o número de assessores 
no gabinete, deixando no má-
ximo um”, disse. Quem puder 
estar em Brasília, ajuda a gen-
te construir projetos em rela-
ção [ao coronavírus], construir 
acordo. O governo mandou 
um projeto do coronavírus, é 
difícil alguem ficar contra, a 
gente constrói o acordo antes 
por whatsapp, duas três pes-
soas por telefone”, defendeu.

Na semana passada, Maia 
e o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, anunciaram 
uma série de medidas para 
restringir o número de pesso-
as circulando nas dependên-
cias do Congresso Nacional.

Orçamento 
Impositivo
Nesta terça-feira (17/3), 

está prevista uma sessão 
do Congresso Nacional para 
analisar nove vetos presi-
denciais e três projetos de 
lei (PLNs) que regulamentam 
o orçamento impositivo. Os 

congressistas vão analisar os 
projetos que fazem parte do 
acordo em torno da execu-
ção obrigatória das emendas 
do relator-geral do Orça-
mento, no valor de mais de 
R$ 30 bilhões.

Na sexta-feira (13), o go-
verno encaminhou ao Con-
gresso medida provisória 
para liberar R$ 5,099 bilhões 
do orçamento para ações de 
saúde voltadas para comba-
ter o avanço do coronavírus 
no Brasil. A expectativa é 
que o dinheiro sairá da fatia 
de R$ 19 bilhões que devem 

ficar com o Congresso após a 
aprovação dos PLNs.

Na sequência, está mar-
cada uma sessão da Câmara 
para votar diferentes ma-
térias, entre elas, medidas 
provisórias pendentes de 
análise, como a que torna 
permanente o pagamento 
do décimo terceiro salário 
para os beneficiários do Bol-
sa Família (MP898/19). A 
expectativa é que também 
entrem na pauta projetos de 
lei sobre coronavírus que o 
governo federal deve enca-
minhar. (Agência Brasil)
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União Europeia estuda bloquear 
estrangeiros contra coronavírus
A União Europeia estu-

da restringir a entra-
da de estrangeiros 

no continente para diminuir 
o ritmo de expansão do co-
ronavírus. A presidente da 
Comissão Europeia, Ursula 
von der Leyen, propôs que a 
UE estabeleça restrições de 
viagem pelo período inicial 
de 30 dias. 

A proposta deve ser ana-
lisada pelos líderes dos 27 
países membros em uma 
videoconferência marcada 
para esta terça-feira (17/3). A 
Comissão Europeia é o órgao 
executivo do bloco e imple-
menta as legislações aprova-
das pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho da UE.

O anúncio fo plano de con-
tingenciamento ocorre quase 
uma semana após o bloqueio 
nacional ser implementado 
na Itália, país com maior nú-
mero de infecções e mortes, 
atrás apenas da China. A Es-
panha adotou medida similar 
neste fim de semana. 

“Quanto menos viagens, 

mais conseguimos conter 
o vírus”, disse a presidente 
da Comissão Europeia, A 
proposta é que o bloqueio 

tenha efeito limitado e per-
mita o fluxo de remédios 
e profissionais da área de 
saúde. “Equipes essenciais, 

como médicos, enfermei-
ras, cuidadores, pesquisa-
dores e especialistas que 
ajudarem a combater o co-

ronavírus devem continuar 
a serem aceitos na UE.”

Exceções também po-
dem ser feitas a pessoas 

que têm residência perma-
nente nos países da UE, tra-
balhadores em regiões de 
fronteiras e diplomatas.

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zetec apenas R$5.800,00 
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
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
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
-------------------------------
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 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs automá-
tico R$34.500,00 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

Veículos
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-------------------------------
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.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
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DC anuncia continuação 
de Batman vs Superman
Batman e Superman 

terão uma revan-
che! Mas… (feliz-

mente ou infelizmente, de-
pende do ponto de vista) 
não será nos cinemas.

O Cavaleiro das Trevas e 
o Homem de Aço provaram 
ser uma das duplas de su-
per-heróis mais eficazes do 
Universo DC, mas também 
já se mostraram inimigos 
poderoso, e uma próxima 
edição da HQ Batman/Su-
perman trará um novo con-
fronto entre os dois.

A DC Comics divulgou 
suas informações de solici-
tação para seus títulos que 
estarão à venda em junho 
de 2020, incluindo Bat-
man/Superman #11.

Nova briga
O vilão Ultra-Humanoi-

de da Era de Ouro retorna-
rá, orquestrando um plano 
para colocar o Cavaleiro 
das Trevas contra o Ho-
mem de Aço, com conse-
quências sísmicas.

“É o Superman contra 
o Batman como as maqui-
nações mortais do Ultra-
-Humanoide! O Cavaleiro 
das Trevas foi transforma-
do em uma bomba atômi-
ca humana, tudo em nome 
da limpeza do Superman 
da face da Terra! Enquanto 
Batman luta contra o desejo 
de matar seu amigo, Super-
man deve desfazer o dano 
causado e ajudar as outras 
vítimas das experiências do 
Ultra-Humanoide”, diz a si-
nopse da próxima HQ.

Batman/Superman #11 
estará à venda em 24 de ju-
nho pela DC Comics.

Reprodução


