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Caso Marielle completam 
11 meses sem conclusão
As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Francisco da Silva, Marielle Franco, e o motorista Anderson Pedro 
Gomes completou 11 meses sem conclusão. Eles foram mortos a tiros no centro do Rio de Janeiro após um evento político. p3
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Caminhoneiro é preso por agredir 
companheira com facão em Goianira
Um caminhoneiro, 36 anos, foi preso em flagrante suspeito de 
agredir a companheira com a prancha de um facão em Goianira. p2
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Adolescentes são apreendidos 
por furtar cavalos de elite
Dois adolescentes fo-

ram apreendidos, 
suspeitos de furtar 

dois cavalos avaliados em 
R$ 46 mil, na zona rural de 
Luziânia, a 209 quilômetros 
de Goiânia. Além dos me-
nores, o caseiro da fazen-
da onde os animais foram 
encontrados também foi 
conduzido à delegacia. Os 
animais foram furtados em 
uma propriedade da região.

Segundo o delegado 
responsável pelo caso, Fre-
derico Gama, o dono dos 
cavalos procurou a polícia 
assim que notou o sumiço 
dos animais. A vítima apre-
sentou os registros dos ani-
mais, fotos e documentos 
dos chips implantados nos 
cavalos para identificá-los.

Durante diligências, os 
policiais localizou os equi-
nos em uma fazenda. No 
local, a equipe encontrou 
Marcos Antonio de Souza, 
caseiro da propriedade, 
e um ajudante dele, um 
adolescente de 15 anos. O 
caseiro teria afirmado que 
o menor foi até a fazenda 
acompanhado de outro ado-
lescente e alugaram o pasto 
para guardar os cavalos.

Contudo, Marcos disse 
que não sabia que os ani-
mais haviam sido furtados 
e que o menor os teria com-
prado do jovem que o acom-
panhou no momento do alu-
guel do pasto. Este segundo 
adolescente disse à polícia 
que vendeu os animais ao 

colega pela quantia de R$ 1 
mil. Marcos tem passagens 
por roubo, mas os menores 
não tinham antecedentes.

“Foi muito importante 
o dono ter apresentado os 
documentos porque, em 
casos de furto de cavalos, 
quanto mais informações e 
registros dos cavalos o dono 
tenha, melhor. É complicado 
afirmar que um animal loca-
lizado em outra proprieda-
de pertença à outra pessoa 
quando o suposto dono não 
possui provas disso. Em ca-
sos assim, até uma foto do 
animal pode ajudar”, explica.

Os menores foram apre-
endidos e autuados pelo cri-
me de roubo. Frederico ex-
plica que por não ter havido 
violência e nem gravidade na 
ação dos jovens, eles foram 
entregues aos responsáveis 
e responderão em liberdade. 
Já o caseiro, Marcos Antônio, 
foi ouvido e liberado.

Conforme o delegado, um 
inquérito policial foi instau-
rado com o intuito de inves-
tigar a possível participação 
do caseiro como receptador. 
Testemunhas e vítima serão 
ouvidas durante a apuração. 
Os cavalos já foram devolvi-
dos ao seu proprietário legal.
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Balanço 
mostra 
que setor de 
eletrônicos 
cresceu 5% 
em 2018 

O setor de eletroele-
trônicos registrou cres-
cimento de 5% em 2018 
em relação ao ano de 
2017. Os dados são da 
Associação Nacional de 
Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Ele-
tros). Para José Jorge do 
Nascimento, presidente 
da entidade, foi um bom 
desempenho, principal-
mente quando se leva em 
conta que ao longo de 
2018 o setor sofreu muito 
com os reajustes de ma-
térias-primas como plás-
tico e aço, com a greve 
dos caminhoneiros e os 
problemas que se segui-
ram relacionados ao valor 
do frete e com a incerteza 
política da eleições, que 
seguraram o consumo.

A linha branca, repre-
sentada principalmente 
por fogão, lavadora de 
roupa e geladeira, pas-
sou no período de 13,9 
milhões de unidades para 
14,6 milhões, o equiva-
lente a um crescimento 
de 5%. No segmento ar 
condicionado, o modelo 
janela saiu de 251 mil em 
2017 para 416 ao final de 
dezembro passado, com 
expressivo crescimento 
de 65%. Já a linha split 
ampliou a quantidade de 
produtos de 3 milhões 
para 3,1 milhões de uni-
dades, um aumento de 
3%. “O intenso calor, as-
sociado à troca de muitos 
aparelhos mais antigos, 
explicam bem esses nú-
meros”, diz Nascimento.

Na linha marrom, se-
gundo dados da Suframa, 
a produção de televisores 
teve aumento de 1% no 
período, saindo de 11,3 
milhões de unidades em 
2017 para 11,5 milhões 
em 2018. “A previsão, 
apenas em televisores, 
para 2019, é de fechar-
mos com 12 milhões de 
aparelhos”, acrescentou 
o presidente da Eletros. 
Outro produto ligado ao 
calor acima da média, os 
ventiladores, passaram 
de 9,8 milhões de unida-
des para 10,4 milhões no 
mesmo período, o que re-
presenta aumento de 6%.

Caminhoneiro é preso por agredir 
companheira com prancha de facão em Goianira

Um caminhoneiro, 36 
anos, foi preso em flagrante 
suspeito de agredir a com-
panheira, de 34, com uma 
prancha de facão, na manhã 
de quarta-feira, em Goiani-
ra, região metropolitana de 
Goiânia. De acordo com a 
Polícia Civil (PC), a mulher já 
tinha sido agredida outras 
vezes pelo suspeito.

Segundo registrou a PC, 
ambos estavam em casa, no 
Residencial Limoeiro, quan-
do iniciaram uma discussão 

em razão de um serviço 
doméstico. A partir disso, 
o caminhoneiro ofendeu e 
agrediu a mulher com um 
soco e com a mencionada 
prancha de facão. Duran-
te as agressões, segundo 
a corporação, o motorista 
teria afirmado que iria en-
sinar a vítima a respeitá-lo.

Posteriormente, a vítima 
entrou em contato com a PC 
que compareceu ao local. 
“Prendemos o autor em fla-
grante e apreendemos tam-

bém a arma utilizada no cri-
me, a qual estava escondida 
em no telhado da casinha de 
cachorro”, explica o delega-
do Bruno Silva.

Os envolvidos foram 
encaminhados para a dele-
gacia onde a autuação foi 
formalizada. O motorista 
foi autuado por lesão cor-
poral e colocado em liber-
dade após o pagamento de 
fiança. Uma medida prote-
tiva foi aplicada com base 
na Lei Maria da Penha.

negócios

Um dos jovens 
teria dito que 
comprou os ani-
mais pelo valor 
de R$ 1 mil
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Investigações sobre caso Marielle 
completam 11 meses sem conclusão
AS investigações so-

bre o assassina-
to da vereadora 

Marielle Francisco da Silva, 
Marielle Franco, e o motorista 
Anderson Pedro Gomes com-
pletou 11 meses sem conclu-
são. Eles foram mortos a tiros 
no centro do Rio de Janeiro 
após um evento político. 
Onze meses depois, a auto-
ria do crime ainda é incerta.

“O assassinato de uma 
defensora dos direitos hu-
manos não é apenas o assas-
sinato de uma pessoa, é um 
ataque aos direitos como um 
todo”, diz Renata Neder, co-
ordenadora de pesquisa da 
Anistia Internacional Brasil.

As investigações são res-
guardadas por sigilo. Não fal-
tam hipóteses para o crime. 
O mais provável, segundo 
investigadores e autoridades 
que acompanham o assunto, 
é que o crime tenha sido co-
metido por milicianos.

No Rio, os milicianos, gru-
pos paramilitares, são conheci-
dos por controlar, ilegalmente 
e de forma armada, territó-
rios mais pobres do estado. O 
então secretário estadual de 
Segurança Pública, general Ri-
chard Nunes, disse à Agência 

Brasil, em setembro de 2018, 
que há indícios que a execução 
foi cometida por criminosos 
experientes que sabiam como 
dissimular as evidências.

Em dezembro de 2018, o 
chefe do Departamento de Ho-
micídios da Polícia Civil do Rio, 
Giniton Alves, disse à Agência 
Brasil que “o absoluto sigilo 
das apurações realizadas” é a 
“maior garantia para o alcan-
ce dos autores e mandantes 
dos crimes investigados”.

Apurações
Também no ano passado, 

o então ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann, 
anunciou que a Polícia Fe-
deral apuraria se agentes do 
Estado estariam interferindo 
nas investigações da Polícia 
Civil. Ele disse que havia in-
dícios relevantes de práticas 
de corrupção, ocultamento e 
compra de agentes públicos 
para impedir a descoberta 
dos mandantes do crime.

Em nota, o Comando Mi-
litar do Leste informou que 
as investigações estão com a 
Secretaria Estadual da Polícia 
Civil. Por sua vez, a Polícia Ci-
vil disse, também em comu-
nicado, que as investigações 
sobre o caso Marielle estão 
sob sigilo. A Polícia Federal 
afirmou que não comenta.

Memória
Está na memória o que ocor-

reu no Rio de Janeiro, às 21h, do 

dia 14 de março de 2018, quan-
do a vereadora desce as escadas 
do número 122 da Rua dos Invá-
lidos, na Lapa, onde funciona a 
organização não governamental 
Casa das Pretas. Momentos an-
tes, a parlamentar havia sido 
aplaudida por ativistas dos 
direitos das mulheres negras, 
durante uma mesa-redonda.

Em um discurso que desta-
cou a importância de se com-
bater a violência, em especial 
contra as mulheres negras, 
sua última fala ressaltava a li-
berdade, em uma citação da 
ativista dos direitos civis ame-
ricana Audre Lorde. “Não sou 
livre enquanto outra mulher 
for prisioneira, mesmo que as 
correntes dela forem diferen-
tes das minhas”, disse Mariel-
le Franco ao final do evento.

Ao entrar no carro, um 
Chevrolet Agile branco, a 
vereadora não percebeu a 
movimentação daqueles que 
acabariam com a sua vida dali 
a instantes. O veículo deixa a 
Rua dos Inválidos e segue em 
direção à casa da vereadora, 
na Tijuca, na zona norte.

Em um cruzamento das 
ruas Joaquim Palhares, Es-
tácio de Sá e João Paulo I, 
pouco mais de um quilôme-

tro distante de sua casa, um 
carro emparelhou com seu 
Chevrolet Agile e vários ti-
ros foram disparados contra 
o banco de trás, justamente 
onde se sentava Marielle. 
Treze atingiram o carro.

Quatro disparos atingiram 
a cabeça da parlamentar. Ape-
sar dos tiros terem sido dispa-
rados contra o vidro traseiro, 
três deles, por causa da traje-
tória dos projéteis, chegaram 
até a frente do carro e perfu-
raram as costas do motorista 
Anderson Gomes. Os dois 
morreram ainda no local.

“Só quem perde um filho 
sabe o tanto que faz falta. 
Marielle sempre foi uma 
filha muito boa, Marielle fi-
cou quase cinco anos como 
filha única, até a Anielle nas-
cer. Então é uma falta muito 
grande”, desabafou Marine-
te da Silva, mãe de Marielle.

A única sobrevivente foi 
uma assessora de Marielle. 
O carro, ou os carros usados 
no crime, pois há suspeitas 
de dois veículos, deixaram 
o local, sem que os autores 
do homicídio pudessem ser 
identificados: as câmeras de 
trânsito que existem na re-
gião estavam desligadas.

Reprodução

Grupo é 
preso suspeito 
de esquema 
para furto 
de energia 
elétrica 
em Goiás

Colisão entre carro e ônibus do Eixo 
Anhanguera deixa uma pessoa ferida

PC deflagra operação contra 
sonegação fiscal no comércio 
de medicamentos de alto custo

A Polícia Civil deflagrou 
ontem a Operação Negativa, 
que visa desarticular um gru-
po criminoso responsável por 
diversas fraudes envolvendo 
o furto de energia elétrica em 
Goiás. Quatro foram presos.

Segundo a Delegacia 
Estadual de Repressão a 
Crimes Contra o Consumi-
dor (Decon), um dos de-
tidos era funcionário de 
uma empresa terceirizada, 
contratada pela Enel para 
trabalhar no setor de fisca-
lização contra fraudes. 

A Polícia Civil ainda cum-
pre mandados de busca e 
apreensão em diversos es-
tabelecimentos comerciais 
e residências. A operação 
conta com o apoio da Polí-
cia Técnico Científica.

Na manhã de ontem, 
a Polícia Civil (PC) de-
flagrou a operação Fake 
Note, que tem como alvo 
a rede de comercialização 
de medicamentos de alto 
custo em Goiânia. A polí-
cia investiga fraudes refe-
rente a emissão de notas 
fiscais falsas, emitidas por 
um sistema paralelo ao 
do Fisco Estadual.

As investigações da 
Operação Fake Note dura-
ram em torno de um ano, 
envolvendo a Delegacia 
Estadual de Repressão a 
Crimes Contra a Ordem 
Tributária (DOT), com o 
apoio de policiais da De-
legacia Estadual de Inves-
tigações Criminais (Deic) 
em parceria com a Secre-
taria da Fazenda (Sefaz).

O delegado da Dot 
responsável pelo caso, 
Marcelo Aires, diz que 
as fraudes eram detalha-
das e contavam até com 
QR Code. “Detectamos 

fraudes por parte de uma 
grande empresa de medi-
camentos de alto custo. 
O cliente adquiria o me-
dicamento, o caixa emitia 
uma nota fiscal idêntica à 
verdadeira, inclusive com 
QR Code e CNPJ, mas a 
emissão era realizada por 
um sistema paralelo ao 
da Sefaz. Assim, parte das 
vendas não eram conta-
bilizadas e um percentual 
era desviado”.

Aires conta que foram 
cumpridos três manda-
dos de busca e apreen-
são nas sedes da empre-
sa farmacêutica. “Foram 
apreendidos servidores, 
sistema de computação, 
banco de dados, entre 
outros. O fisco está re-
alizando uma auditoria 
para somar o prejuízo 
total gerado aos cofres 
públicos. Estima-se que 
pode chegar a mais de 
R$ 10 milhões de reais”, 
afirma o delegado.

Por volta das 16h05 de 
ontem um ônibus do Eixo 
Anhanguera atingiu um 
carro de passeio no cru-
zamento entre as Aveni-
das Leste Oeste e Anhan-
guera. De acordo com 
informações do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goi-
ás (CBM-GO), o acidente 
deixou uma pessoa ferida.

O carro transportava 
quatro pessoas, e o mo-
torista Welber Ferreira 
da Costa, 34 anos, ficou 
preso nas ferragens. Ele 
presentou suspeita de 
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fratura em um dos membros 
inferiores e foi encaminhado 
para o Hospital Estadual de 
Urgências Governador Otá-
vio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo o Tenente Alis-
son Batista de Oliveira do 
CBM-GO, ainda não se sabe 
como o acidente aconteceu. 
“A perícia ainda irá analisar 
o vídeo monitoramento. O 
motorista do Eixo Anhangue-
ra afirmou que estava na fai-
xa exclusiva para o ônibus, o 
semáforo estava aberto e ele 
seguia em direção ao termi-
nal, quando aconteceu”.

Uma equipe da Polícia 
Militar (PM) passava pelo 
local quando o acidente 
aconteceu e realizou o iso-
lamento e segurança das 
vias, que já foram liberadas.

O acidente acon-
teceu entre as 
Avenidas Leste 
Oeste e Anhan-
guera, o condu-
tor do veículo 
foi encaminhado 
para o Hugol
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Papa critica Maduro por 
não cumprir acordos

O papa Francisco lem-
brou ao presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
que “o que foi estabele-
cido em reuniões não foi 
acompanhado por ações 
concretas”, segundo a car-
ta em resposta ao pedido 
de mediação feito pelo 
chavista para resolver o 
impasse político no país. 

Os trechos foram divul-
gados pelo jornal Corriere 
della Sera, que nota que 
o texto é endereçado ao 
“Excelentíssimo senhor”, 
e não excelentíssimo pre-
sidente, tratamento usa-
do nessas situações. 

O papa frisou que não é 
a favor de “qualquer diálo-
go”, mas de uma negocia-
ção em que “as diferentes 
partes do conflito ponham 
o bem comum acima de 
interesses pessoais e tra-
balhem pela unidade e 
pela paz”, disse o jornal 
italiano, que teve acesso 
ao conteúdo da carta.

Citando outras tentati-

vas de conversações para 
resolver o conflito, o papa 
afirmou que, infelizmen-
te, “elas foram interrom-
pidas porque o que foi 
negociado nos encontros 
não foi acompanhado de 
ações concretas para le-
var o acordo adiante”. 

O porta-voz interino 
do Vaticano, Alessandro 
Gisotti, não quis comen-
tar o que considerou a 
publicação “de uma carta 
privada” do papa em um 
meio de comunicação. 
Na segunda-feira, uma 
delegação parlamen-
tar representando Juan 
Guaidó reuniu-se com 
autoridades no Vaticano.

Sobre o encontro, 
Gisotti declarou apenas 
que “precisa ser procu-
rada uma solução justa 
e pacífica para superar 
a crise, respeitando os 
direitos humanos, pro-
curando o bem de todos 
os habitantes do país e 
evitando um massacre.”

Trump ameaça 
enviar 5 mil militares 
para Venezuela

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, voltou a di-

zer que “todas as opções es-
tão sobre a mesa” quando o 
assunto é a crise na Venezue-
la. Em encontro com o presi-
dente da Colômbia, Iván Du-
que, na Casa Branca, Trump 
deixou em aberto mais uma 
vez o quão longe o governo 
americano pretende chegar 
caso Nicolás Maduro não 
deixe o poder mesmo com a 
pressão doméstica e interna-
cional contra seu governo.

“Sempre temos um plano 
B, C e D, E, F”, disse Trump aos 
jornalistas ao ser questiona-
do se há uma estratégia de-
finida pela Casa Branca para 
o caso de Maduro não dei-
xar o poder. Duque, porém, 
descarta a possibilidade de 
uma ação militar, que tam-
bém enfrentaria resistência 
do Congresso americano.

Na Casa Branca, o pre-
sidente da Colômbia en-
fatizou o papel do “cerco 
diplomático cada vez mais 

efetivo”. Trump foi questio-
nado se pretendia enviar 
5 mil soldados à Colômbia. 
“Vamos ver”, respondeu.

A frase “5 mil soldados 
para a Colômbia” foi vista 
no caderno de anotações do 
assessor para Segurança Na-
cional dos EUA, John Bolton, 
durante pronunciamento à 
imprensa no final de janeiro.

A Colômbia foi um dos pri-
meiros países a reconhecer 
o presidente da Assembleia 
Nacional da Venezuela, Juan 
Guaidó, como presidente in-
terino do país, após os EUA 
terem tomado a decisão. A 
Colômbia é um dos países 
mais afetados pela crise ve-
nezuelana e já recebeu mais 
de 1 milhão de imigrantes.

Duque afirmou ontem, 
após a reunião com Trump, 
que é preciso transmitir uma 
mensagem “muito forte à 
ditadura: obstruir a entrada 
de ajuda humanitária é um 
crime contra a humanidade”. 
Com isso, o colombiano indi-
ca mais complicações para 

Maduro no cenário externo.
Em setembro, seis países 

- entre eles a Colômbia - en-
viaram ao Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) um pedido 
de investigação por crimes 
contra a humanidade come-
tidos por Maduro. Nas pala-
vras de Trump, o bloqueio da 
entrada de medicamentos e 
alimentos enviados por paí-
ses como EUA e Canadá foi 
um “erro terrível” de Ma-
duro e um exemplo do que 
pode ocorrer quando maus 
governantes estão no poder.

Em Caracas, o regime 
chavista afirma que os EUA 
pretendem usar a entrada 
da ajuda humanitária para 
promover um golpe de Es-
tado. Na quarta, Duque afir-
mou que é preciso garantir 
a chegada de ajuda humani-
tária aos venezuelanos. Em 
declaração conjunta, os pre-
sidentes de Colômbia e EUA 
disseram que estão compro-
metidos em “adotar passos 
para solucionar a crise hu-
manitária” na Venezuela.

No comunicado, os dois 
países dizem ainda que fi-
cam lado a lado, com “mui-
tas outras nações”, diante 
do que classificaram como 
“provocações do ilegítimo 
e ex-ditador da Venezuela 
Nicolás Maduro e daqueles 
que trabalham em seu nome 
para minar a segurança da 
região”. Duque permanece 
nos EUA até sábado.

No primeiro dia de visi-
ta, além da reunião na Casa 
Branca, o colombiano se 
reuniu com autoridades po-
líticas americanas, como a 
presidente da Câmara dos 
Deputados, a democrata 
Nancy Pelosi, e com o em-
baixador de Guaidó nos EUA, 
Carlos Vecchio. O diplomata 
venezuelano pediu a Duque 
a continuidade da pressão 
da comunidade internacio-
nal sobre Maduro.

Drogas
Na quarta, em um raro 

momento de tensão no en-
contro, Trump sugeriu que 
a Colômbia está atrasada no 
trabalho de erradicação do 
cultivo de coca. “Neste mo-
mento, não diria que estão 
cumprindo o programado, 
mas espero que o façam em 
algum momento no futuro 
próximo”, disse Trump.

Em resposta, Duque de-
fendeu o ritmo de trabalho 
de seu governo e afirmou que 
“nos primeiros quatro meses” 
do seu mandato foram erradi-
cados 60 mil hectares. “Muito 
mais do que foi erradicado 
nos últimos seis meses”, disse 
o presidente colombiano.

Kremlin

Reprodução
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Governo fixa idade mínima de 65 
anos para homens e 62 para mulheres 

O presidente Jair Bol-
sonaro e a equipe eco-
nômica do governo deci-
diram que a proposta de 
reforma da Previdência 
fixará uma idade mínima 
de 65 anos para aposen-
tadoria de homens e 62 
anos para mulheres, com 
um período de transição 
de 12 anos. A proposta 
de reforma do sistema 
previdenciário será enca-
minhada ao Congresso na 
próxima quarta-feira (20).

As informações são 
do secretário especial da 
Previdência, Rogério Ma-
rinho, ao final da reunião 
com o presidente, no Pa-
lácio da Alvorada. Foram 
cerca de duas horas de 
reunião, com a partici-
pação dos ministros da 
Economia, Paulo Guedes; 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni; e da Secretaria de 
Governo, Carlos Alberto 
dos Santos Cruz.

Marinho disse que a 
equipe econômica defen-
deu uma idade mínima 
de 65 anos para homens 
e para mulheres. Já o 
presidente discordava da 
idade mínima das mu-
lheres: queria 60 anos. 
Além disso, o tempo de 

transição desejado pelos 
economistas era de dez 
anos, algo também nego-
ciado por Bolsonaro, que 
queria 20 anos de transi-
ção. No final, o consenso 
ficou em 12 anos.

Depois de assinar o 
texto da reforma, na pró-
xima quarta-feira, Bolso-
naro vai fazer um pronun-
ciamento à nação para 
explicar a necessidade 
de mudar as regras para 
aposentadoria no país. 
“O presidente fará um 
pronunciamento à nação, 
explicando de que forma 
essa nova Previdência vai 
ser encaminhada ao Con-
gresso para ser discutida. 
E esperamos que seja 
aprovada brevemente”, 
disse Marinho.

O governo calcula que 
a reforma vai permitir uma 
economia de R$ 1 trilhão 
nos próximos dez anos. 
Por se tratar de uma pro-
posta de emenda constitu-
cional (PEC), a reforma da 
Previdência precisa ser 
votada em dois turnos 
na Câmara e depois no 
Senado, com apoio de no 
mínimo dois terços dos 
deputados e dos senado-
res em cada votação.

Bebianno afirma que não 
pretende pedir demissão
Pivô da mais recente 

crise envolvendo o 
núcleo do governo e 

os filhos do presidente, o mi-
nistro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Gustavo Bebian-
no, afirmou que não preten-
de deixar o cargo. Bebianno 
confidenciou a amigos pró-
ximos que, se o presidente 
Jair Bolsonaro quiser que ele 
saia, terá de demiti-lo.

Ao jornal O Estado de S. 
Paulo, o ministro afirmou 
ter trabalhado desde o iní-
cio para eleger Bolsonaro e 
por parlamentares do parti-
do. “Não fui candidato. Não 
tenho interesse em nada. 
Eu trabalhei para eleger o 
presidente e, por conse-
quência, acabei ajudando 
um monte de gente a ser 
eleita também”, afirmou o 
ministro, antes de Bolsona-
ro dizer à TV Record que o 
destino do auxiliar pode ser 
“voltar às origens”.

Na tentativa de mostrar 
como ajudou o PSL, Bebian-
no também citou a solução 
dada por ele para uma pen-
dência do diretório estadual 
de São Paulo com a Justiça 
Eleitoral, que teria colocado 
em risco candidaturas do 
partido, como a do deputa-
do federal Eduardo Bolsona-
ro, filho do presidente.

“Quem resolveu o pro-
blema de São Paulo? Fui eu. 
Montei uma equipe jurídica 
de primeira linha para re-
solver o problema na última 
semana. Se não fosse o meu 
trabalho, o (senador) Major 
Olímpio não teria sido elei-
to, o Eduardo Bolsonaro não 
teria sido eleito, nem a (de-
putada) Joice Hasselmann. 
Faço questão de dizer isso.”

Bebianno afirmou ainda 
que “ninguém de São Pau-
lo teria sido eleito” porque 
não haveria nem mesmo 
legenda para os candidatos 
concorrerem. “Não teria 

havido convenção, forma-
ção de chapa. Então, o meu 
trabalho no partido resul-
tou em benefício para todo 
mundo, menos para mim, 
que não sou candidato, 
não sou nada, não sou mais 
presidente (do partido), 
não sou político”, afirmou.

A preocupação no gover-
no – de militares a civis – é 
a de que Bebianno deixe o 
cargo “atirando”. Auxiliares 
do presidente lembram que 
o chefe da Secretaria-Geral 
foi o principal coordenador 
da campanha de Bolsonaro 
e o responsável por tornar 
viável a entrada dele no PSL.

Durante a campanha, o 
agora ministro, que é ad-
vogado, não só comandou 
o partido como defendeu 
Bolsonaro em processos 
na Justiça Eleitoral.

Laranja
Questionado sobre 

suspeitas levantadas pelo 
jornal Folha de S Paulo 
de que o PSL teria usado 
candidaturas laranjas nas 
eleições, Bebianno mini-
mizou a denúncia. “Não 
me atinge. Não atinge o 
presidente. O presidente 
não usou dinheiro do parti-
do nem do fundo eleitoral. 
Só usou dinheiro doado 
diretamente para ele, por 
meio de vaquinha virtual”, 
argumentou o ministro.

A crise fez o PSL montar 
uma estratégia para impe-
dir que o tiroteio contami-
ne votações no Congresso, 
principalmente a reforma 
da Previdência. O plano, 
porém, mostrou que a sigla 
continua dividida e o gover-
no, bastante fragilizado.

Enquanto Joice Hassel-
mann afirmava que não 
pode haver um “puxadi-
nho” da família do presi-
dente com o Palácio do 
Planalto, o líder do PSL na 
Câmara, Delegado Waldir 
(GO), defendia a divulgação 
das divergências pelas re-
des sociais. “Aqui todo mun-
do fala as coisas na lata”, 
disse ele, tentando mostrar 
que o PSL vai imprimir um 
“novo estilo” na política.

Para Joice, porém, Carlos 
Bolsonaro abalou o gover-
no do próprio pai ao fazer 
acusações contra Bebian-
no. “É uma coisa de louco. 
É inimaginável uma coisa 
dessas. Tem de ter separa-
ção. Casa do presidente é 
uma coisa, palácio é outra. 
Não pode ter puxadinho”, 
criticou a deputada.

Eduardo Anizelli
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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 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 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
------------------------------- 

Veículos
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------------------------------- 
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. 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
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Sandy & Junior podem cantar 
em palco principal do Rock In Rio
Sandy & Junior, ao 

que tudo indica, 
terão um retorno 

triunfal. Para celebrar o 
aniversário de 30 anos, 
a dupla poderá se apre-
sentar no Rock In Rio, que 
acontece em setembro.

Segundo o colunista Leo 
Dias, os irmãos subirão ao 
Palco Mundo - o principal do 
evento. A informação foi di-
vulgada por um fã-clube dos 
dois. Entretanto, a assessoria 
deles fez mistério: “Em mar-
ço, faremos contato com a 
imprensa para falar mais so-
bre todas estas especulações 
envolvendo os artistas”.

Já o representante do 
festival carioca, como era de 
se esperar, se limitou a negar 
o assunto. “Não há negocia-
ções”, disse o comunicador.
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