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PF deflagra ação para desarticular 
organização internacional de drogas
A Polícia Federal deflagrou a Operação Flak para desarticular uma organização criminosa especializada no transporte aéreo de drogas 
para o Brasil, Estados Unidos e Europa. No total, são cumpridos 54 mandados de prisão e 81 mandados de busca e apreensão, p3
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Julgamento pela criminalização da 
homofobia é suspenso após 4 votos
O enquadramento da homofobia e transfobia nos crimes definidos 
pela Lei de Racismo vale até que o legislativo aprove lei específica. p4
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Vale vai indenizar moradores 
de Brumadinho por um ano
Em um acordo assinado 

nesta quarta-feira na 6ª 
Vara da Fazenda Públi-

ca e Autarquias de Belo Ho-
rizonte (MG), a mineradora 
Vale se comprometeu a pagar 
uma indenização em dinheiro 
a cada um dos moradores do 
município de Brumadinho 
(MG) durante um ano, em 
decorrência do rompimento 
da barragem da mina do Cór-
rego do Feijão, no dia 25 de 
janeiro, que deixou 171 mor-
tos e 139 desaparecidos.

A Vale deverá pagar ao 

longo de 12 meses um salá-
rio mínimo mensal (R$ 998) 
para cada adulto morador 
de Brumadinho, meio salário 
mínimo (R$ 499) para cada 
adolescente e um quarto de 
salário (R$ 249,50) para cada 
criança. Não há previsão de 
quando os atingidos poderão 
começar a sacar os valores.

O funcionamento dos pa-
gamentos será definido em 
reunião pelos ministérios 
públicos de Minas Gerais e 
Federal e defensorias públi-
cas estadual e da União nos 

próximos dias. Os pagamen-
tos serão retroativos ao dia 
do rompimento da barragem.

O IBGE estima que Bruma-
dinho tinha 39.520 moradores 
em 2018. O número total dos 
atendidos, contudo, deve ser 
ainda maior porque um trecho 
do acordo prevê também a 
indenização para “as comuni-
dades que estiverem até um 
quilômetro do leito do rio Pa-
raopeba desde Brumadinho e 
demais municípios na calha do 
rio até a cidade de Pompéu, na 
represa de Retiro Baixo”.

Ainda não há estimativa 
dos valores a serem desem-
bolsados. Em um cálculo 
simples, considerando que 
metade dos moradores de 
Brumadinho seja adulta, que 
é a média brasileira, seriam R$ 
18 milhões ao mês, ou R$ 216 
milhões ao ano, considerando 
apenas a população adulta.

A Vale pretendia incluir 
apenas moradores da região 
próxima à barragem e das 
comunidades de Córrego do 
Feijão e Parque da Cachoei-
ra, na zona rural da cidade. 

“A Vale sempre tenta reduzir 
seus gastos. Eu acredito que 
ela não está preocupada com 
as pessoas como a gente gos-
taria, enquanto instituição 
pública. Mas entendemos 
que ela vai enxergar que 
tem uma responsabilidade 
social”, disse o promotor 
André Sperling, do Ministé-
rio Público de Minas Gerais.

Segundo o procurador do 
Ministério Público Federal Ed-
mundo Dias, o rumo da audi-
ência foi determinado pelo juiz 
Elton Pupo Nogueira. “A fome 
tem pressa, a sede tem pressa 
e essas pessoas não podem 
esperar pela definição da repa-
ração definitiva, até que a Vale 
apurasse a sua responsabilida-
de”, disse Dias a jornalistas.

Na saída da audiência, o di-
retor jurídico da Vale, Alexandre 
D’Ambrósio disse que o acordo 
debatido em torno de Bruma-
dinho é “sem precedentes na 
história do país”. “O que que-
ríamos era dar uma partida rá-
pida nesse processo. Como eu 
tenho dito sempre, a Vale quer 
o mesmo que as autoridades e 

trabalha para levar a reparação 
[a essas pessoas]”, afirmou.

O acordo ocorre no âmbi-
to de uma ação judicial com 
pedido de tutela antecipada 
movida pelo estado de Minas 
Gerais que levou à decisão 
judicial pela indisponibilida-
de e bloqueio de R$ 1 bilhão 
da Vale. O termo de acordo 
diz que o pagamento aos 
moradores de Brumadinho 
é emergencial “e para início 
das indenizações do dano di-
fuso, individual homogêneo 
ou indenizações individuais 
de acordo com o que for de-
cidido ao final do processo”.

Os desembolsos previstos 
no acordo também não afeta-
rão valores a serem pagos por 
danos socioambientais, diz o 
termo. Por fim, a mineradora 
disse concordar “com o paga-
mento de multas administra-
tivas estaduais que totalizam 
aproximadamente R$ 99 mi-
lhões”. Os pagamentos serão 
feitos à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente. A Vale disse 
ainda que desiste dos recursos 
administrativos nesse processo.

Reprodução

PF investiga 
ligação de 
piloto morto 
em acidente 
aéreo com 
tráfico de 
drogas

O piloto goiano Cris-
tiano Felipe Rocha Reis, 
de 31 anos, morto em um 
acidente de avião no Pará 
em 2018, é suspeito de 
integrar uma quadrilha 
especializada em tráfico 
internacional de drogas. 
O bando é investigado 
pela Polícia Federal. 

A Operação Flak foi re-
alizada na manhã de on-
tem pela PF em sete esta-
dos e no Distrito Federal. 
No Estado de Goiás, 15 
suspeitos já foram presos 
nos municípios de Apare-
cida de Goiânia, Trinda-
de, Goiânia e Palmeiras. 

Cristiano era sobrinho 
de João Rocha, apontado 
como chefe da organi-
zação criminosa e dono 
da empresa responsável 
pelo transporte de dro-
gas. Ele foi detido em 
Tucumã (PA). O pai de 
Cristiano, Geraldo Rocha 
dos Reis, de 73 anos, 
também teria participa-
ção no esquema.

Ele estava junto com 
o filho na mesma aero-
nave, durante o acidente 
em São Félix do Xingu, no 
sudeste do Pará, em julho 
de 2018.   Cristiano ficou 
internado 34 dias no hos-
pital, mas não resistiu. 

De acordo com a PF, 
a quadrilha transpor-
tava entorpecentes em 
território brasileiro e 
também para os Estados 
Unidos e Europa. Os in-
vestigados responderão 
pelos crimes de tráfico 
transnacional de drogas, 
associação para o tráfico, 
financiamento ao tráfico, 
organização criminosa, la-
vagem de dinheiro e aten-
tado contra a segurança 
do transporte aéreo.

Goiano 
Cristiano 
Reis morreu 
em agosto 
de 2018
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PF deflagra ação para desarticular 
organização internacional de drogas
A Polícia Federal defla-

grou ontem a Ope-
ração Flak para de-

sarticular uma organização 
criminosa especializada no 
transporte aéreo de drogas 
para o Brasil, Estados Unidos 
e Europa. No total, são cum-
pridos 54 mandados de prisão 
e 81 mandados de busca e 
apreensão, expedidos pela 4ª 
Vara Federal de Palmas (TO).

A investigação começou 
há dois anos, no período de 
2017 a 2018. Foram identi-
ficados 23 voos transpor-
tando em média 400 quilos 
de cocaína cada, no total de 
mais de nove toneladas.

Segundo os investigado-
res, aviões eram adulterados 
para ter mais tempo de vôo.

 
Estados
A operação é executada em 

Tocantins, Goiás, Paraná, Pará, 
Roraima, São Paulo, Ceará e no 
Distrito Federal. Mais de 400 
policiais federais estão envol-
vidos. Também participam a 
Força Aérea Brasileira (FAB) 
e o Grupamento de Rádio Pa-
trulha Aérea da Polícia Militar 
de Goiás (GRAER/PMGO).

 Há, ainda, o bloqueio de 
contas bancárias de aproxi-

madamente 100 pessoas e 
empresas envolvidas, a apre-
ensão de 47 aeronaves, o se-
questro de 13 fazendas com 
mais de 10 mil cabeças de 

gado bovino e a inclusão de 
seis pessoas no Sistema de 
Difusão Vermelha da Interpol.

 
Crimes

Os investigados devem 
responder, na medida de 
suas participações, por tráfico 
transnacional de drogas, asso-
ciação para o tráfico, financia-

mento ao tráfico, organização 
criminosa, lavagem de dinhei-
ro e atentado contra a segu-
rança do transporte aéreo.

O nome da operação Flak 

faz alusão a uma expressão 
utilizada pelos países aliados 
durante a Segunda Guerra 
Mundial para se referirem à 
artilharia antiaérea alemã.
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Mulher 
é presa 
suspeita de 
matar filha 
de 1 ano a 
marretadas 
em Goiânia

176 vítimas do rompimento da barragem 
em Brumadinho são identificadas

Mulher espancada por 4 horas 
no Rio terá alta nesta sexta

Uma criança de 1 ano 
e 8 meses foi assassinada 
com golpes de marreta, a 
suspeita do crime é a mãe, 
Alessandra Fiuza Neves, na 
manhã de ontem, no Parque 
Santa Rita, em Goiânia. A 
suspeita é que a mulher te-
nha problemas psicológicos.

A mulher utilizou uma 
marreta e quebrou crânio, 
pernas e braços da menina. 
Depois, ela jogou a criança 
em um entulho no quintal 
da casa e ateou fogo.

 A Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros estão no local 
do crime. A mãe, que estava 
em estado de choque, foi le-
vada ao Cais do Bairro Goiá. 
Após atendimento, ela será 
encaminhada para a Central 
de Flagrantes da Polícia Civil.

A paisagista Elaine Ca-
parroz, de 55 anos, terá 
alta do hospital Casa de 
Portugal, no centro do 
Rio, hoje. De acordo com 
o último boletim médi-
co, seu quadro de saúde 
é estável. Elaine foi es-
pancada durante quatro 
horas, na madrugada de 
sábado pelo estudante 
de direito Vinícius Serra, 
de 27 anos. Os dois se co-
nheciam há oito meses e 
trocavam mensagens por 
uma rede social.

O primeiro encontro 
entre os dois aconteceu 
na noite de sexta-feira, 
na casa de Elaine, na 
Barra da Tijuca, na zona 
oeste. Segundo o depoi-
mento dela, ele acordou 
de madrugada e come-
çou a agredi-la. Serra 
está preso por tentativa 
de feminicídio.

O cirurgião Ricardo 
Cavalcanti Ribeiro, chefe 
do setor de cirurgia plás-
tica da Casa de Portugal, 
onde Elaine está interna-

da, explicou que, numa 
segunda etapa do trata-
mento, serão determina-
das as cirurgias necessá-
rias para a reconstrução 
do rosto da empresária.

Elaine teve múltiplas 
fraturas nos ossos da 
face e seu rosto ainda 
está muito inchado. De-
pois que o edema facial 
ceder e houver a cica-
trização das fraturas, os 
médicos poderão deter-
minar as intervenções 
a serem feitas - um pro-
cesso que pode durar até 
seis meses. “A paciente 
saiu recentemente da 
UTI e segue passando 
por avaliações por uma 
equipe multidisciplinar 
do hospital. No momen-
to, o mais importante é 
garantir que ela não cor-
ra nenhum risco e esteja 
apta para a realização de 
cirurgias reparadoras”, 
explicou o médico, que 
também responde pela 
cirurgia plástica do Hos-
pital Gafree e Guinle.

O Corpo de Bombei-
ros de Minas Gerais loca-
lizou 176 corpos de víti-
mas do rompimento da 
narragem da Mina Córre-
go do Feijão, em Bruma-
dinho, região metropo-
litana de Minas Gerais. 
Todos os corpos foram 
indentificados pelo Insti-
tuto Médico Legal (IML).

Segundo informações do 
governo de Minas Gerais, 
134 pessoas estão desapa-
recidas, sendo 31 funcioná-
rios da mineradora Vale e 

Reprodução

103 trabalhadores terceiriza-
dos e moradores da região.

Desde quarta-feira (20), 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros está fazendo bus-
cas na área onde funciona-
va o almoxarifado da Vale. 
No local foi encontrado um 
corpo, removido para o IML 
para identificação.

O almoxarifado foi iden-
tificado pelo cruzamento de 
dados, de localizações geor-
referenciadas e de indica-
ções do terreno. As buscas 
na área do almoxarifado se 

desenvolveram durante 
esta quinta-feira e con-
tinuaram na amanhã de 
ontem, segundo o Corpo 
de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros 
trabalha em sete frentes 
de buscas na área da barra-
gem que se rompeu no últi-
mo dia 25 de janeiro. Nesta 
fase de escavações, o tra-
balho é mais difícil porque 
a lama está muito profun-
da. A corporação mineira 
atua com apoio de milita-
res de outros estados. 
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Maduro anuncia fechamento 
da fronteira com o Brasil

O presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
anunciou ontem o fecha-
mento da fronteira com o 
Brasil e a realização de um 
“grande show” de música na 
área que faz divisa com a Co-
lômbia. Ele avalia também 
o fechamento da fronteira 
colombiana, na qual está a 
cidade Cúcuta, que centra-
liza os repasses de doações 
para os venezuelanos.

“A partir das 20h de 
hoje (19h, no horário de 
Caracas) a fronteira terres-
tre com o Brasil será fecha-
da”, anunciou Maduro du-
rante reunião com o Estado 
Maior das Forças Armadas 
Nacionais Bolivarianas 
(FANB) por videoconferên-
cia do Comando Estratégi-
co Operacional de Caracas.

“Decidi que [o espaço] 
está totalmente fechado, 
até novo aviso sobre a fron-
teira terrestre com o Brasil, 
melhor prevenir do que 
remediar”, acrescentou 
Maduro. “Quero que seja 
uma fronteira dinâmica e 
aberta com a Colômbia, 
mas sem provocações.”

 
Responsabilidades
Maduro disse que 

responsabilizará o presi-
dente da Colômbia, Iván 
Duque, sobre qualquer 
problema que houver na 
região fronteiriça com a 
Venezuela. “A Venezuela 
está passando por uma 
grande provocação, por 
isso estamos atualizando 
o conceito para reagir. O 
governo que presido está 
na vanguarda da prote-
ção das pessoas”, disse.

Maduro fez o anúncio 
durante visita ao maior 
quartel do exército em 

Fuerte Tiuna. Também 
participou de uma vide-
oconferência transmitida 
por emissoras de televisão 
e postada no seu perfil no 
Twitter. “Vamos ao com-
bate pela pátria”, apelou. 
“Nosso destino é a vitória 
sempre. Chávez vive”, disse.

Desestabilização
Para Maduro, há uma 

campanha para desestabi-
lizar seu governo. Ele usou 
várias expressões críticas aos 
que lideram o esquema para 
angariar ajuda humanitária. 
Segundo ele, há um “espetá-
culo mundial”, utilizando as 
necessidades da Venezuela 
para chamar a atenção.

Maduro afirmou que 
espera que “triunfe” a 
paz e a vitória sobre o 
que chamou de “guerra 
psicológica”. De acordo 
com ele, a cada provoca-
ção, haverá uma resposta 
por parte da Venezuela.

No discurso, o venezue-
lano agradeceu “a lealda-
de sempre” dos militares 
que estão ao seu e citou 
o solgan “Leais sempre, 
traidores nunca”. Segun-
do ele, como humanista 
ama o povo e o país “aci-
ma de qualquer coisa”.

Há informações não 
confirmadas oficialmen-
te que foram enviados 
militares para cidade de 
Santa Helena de Uairén, 
na fronteira com o Brasil.

EUA
O vice-presidente dos 

Estados Unidos, Mike Pence, 
viaja para a Colômbia na pró-
xima segunda-feira (25) para 
negociar com o presidente 
colombiano a ajuda humani-
tária para a Venezuela.

Após 4 votos, julgamento 
pela criminalização da 
homofobia é suspenso
O ministro Luís Rober-

to Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal 

(STF), leu ontem o quarto 
voto favorável à equiparação 
da homofobia e da transfobia 
ao crime de racismo, acom-
panhando a posição dos rela-
tores, Celso de Mello e Edson 
Fachin, assim como fez o mi-
nistro Alexandre de Moraes. 
Até o momento, nenhum mi-
nistro abriu divergência. Para 
os que já votaram, o enqua-
dramento da homofobia e 
transfobia nos crimes defini-
dos pela Lei de Racismo vale 
até que o legislativo aprove 
lei específica para a comuni-
dade LGBTI. O julgamento foi 
suspenso e ainda não há data 
definida para ser retomado.

Apesar de seguir os vo-
tos dos relatores, Barroso 
foi além dos colegas e defi-
niu que quando a motivação 
do crime for a homofobia, 
fica caracterizado o moti-
vo fútil ou torpe, ou seja, 
a homofobia constitui-se 
circunstância agravante, e 
qualificadora em casos de 
homicídio, sugeriu o ministro.

Ao suspender o julgamen-
to após o voto de Barroso, o 
presidente da Corte, ministro 
Dias Toffoli, afirmou que ainda 
escolherá a data de retomada 
das duas ações, que foram 
propostas pelo PPS e pela As-
sociação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Traves-
tis, Transexuais e Intersexos 
(ABGLTI). Toffoli argumentou 
que já foram quatro sessões 

para discutir o tema, e que 
isso está congestionando mais 
de trinta processos pautados. 
Ainda sete ministros precisam 
se manifestar nas ações que 
tratam da homofobia.

Religião
Assim como os demais 

ministros que já votaram, 
Barroso argumentou que a 
criminalização da homofo-
bia não interfere na liber-
dade religiosa. “Condenar 
relações homoafetivas com 
fundamento em sincera con-
vicção religiosa não constitui 
crime. A posição ideal de um 
Estado democrático é per-

mitir que cada pessoa viva 
a sua convicção pessoal”, 
observou Barroso. Sobre o 
debate em torno de a Supre-
ma Corte estar assumindo 
um papel que, à princípio, é 
do legislativo, Barroso justifi-
cou que há situações “muito 
excepcionais” em que o STF 
deve atuar para “empurrar 
a história”, mesmo contra a 
vontade da maioria, seja no 
Congresso ou na sociedade. 
Barroso chamou este papel 
da Corte de “iluminista”.

“O papel mais complexo 
do STF, exercido em situações 
muito excepcionais, que é o 
papel iluminista, de empur-

rar a história, mesmo contra 
vontade majoritárias, seja no 
Congresso, seja na socieda-
de. Iluminista não é o tribu-
nal, é a Constituição. O que 
significa o prevalecimento 
de uma razão humanista e 
civilizatória para avançar a 
história”, afirmou o ministro. 
Barroso ainda observou que, 
até o momento, há uma certa 
unanimidade entre os qua-
tro ministros que já votaram. 
“Aqui se começa a delinear 
uma surpreendente unani-
midade, ou talvez não unani-
midade, mas uma maioria ex-
pressiva, que há alguns anos 
era impensável”, disse.

Carlos Moura SCO/STF



------------------------------- 
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
-------------------------------
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$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
-------------------------------

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------

PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
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 fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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
-------------------------------
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.
-------------------------------
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. 
-------------------------------
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.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
-------------------------------
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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Annabelle 3 ganha nova data de estreia
A Warner Bros fez al-

gumas mudanças 
em seu calendá-

rio de lançamentos nesta 
quinta-feira, e uma delas 
garantiu uma nova data de 
estreia para Annabelle 3.

O novo derivado da 
bem sucedida franquia 
Invocação do Mal chegará 
um pouco mais cedo nos 
cinemas americanos, sen-
do antecipado de 3 de ju-
lho para 28 de junho.

O elenco do novo spin-off 
traz Patrick Wilson, Vera Far-
miga, McKenna Grace, Katie 
Sarife e Madison Iseman. 
Grace interpreta a persona-
gem principal do filme.

James Wan retorna para 
produzir, enquanto o ro-
teirista Gary Dauberman 
(A Freira) fará sua estreia 
na direção do filme, que 
promete fazer a boneca 
libertar todos os objetos 
demoníacos da casa do ca-
sal Warren, colocando sua 
filha pequena (McKenna 
Grace) em risco. Annabelle 
3 estreia nos cinemas ame-
ricanos em 28 de junho
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