
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Segunda-feira, 17 de Junho de 2019  - Ano 12  nº 2102 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Revitalização da Praça do 
Trabalhador começa hoje

Segundo a Prefeitura de Goiânia, logo de manhã, o local será fechado com tapume e as máquinas farão a remoção do piso e árvores, 
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Revitalização da Praça do 
Trabalhador começa hoje
Começam nesta segun-

da-feira as obras de 
revitalização da Praça 

do Trabalhador. Segundo a 
Prefeitura de Goiânia, logo 
de manhã, o local será fecha-
do com tapume e as máqui-
nas farão a remoção do piso 
e árvores, a fim de preparar 
o terreno para a construção 
da rede de drenagem. Para 
cumprir o prazo de entrega, 
previsto para novembro, cer-
ca de 60 operários trabalha-
rão em regime full time. 

O projeto de revitali-
zação prevê um ambiente 
totalmente inclusivo, com 
a eliminação dos platôs, 
transformando a Praça em 
um elemento único, com de-
clividade mínima para não 
causar desconforto aos pe-
destres e cadeirantes, e uti-
lização de piso tátil em todos 
os passeios, a fim de facilitar 
a acessibilidade de pessoas 
com problemas visuais.

As passarelas para pedes-
tres ficarão nas laterais dos 
canteiros, interligadas por 
escadas e rampas acessíveis 
e as áreas pavimentadas con-
tarão com áreas verdes para 
aumentar a permeabilidade. 
O sistema de iluminação con-
tará com 44 postes de 4 pé-
talas cada e lâmpadas de led.

Com a revitalização, a 
Praça vai contar com um 
posto da Guarda Munici-
pal, três sanitários públicos, 
sendo um familiar, com 101 
m² cada um, e o prédio da 
administração será equipa-
do com uma enfermaria.

 Feira Hippie
Durante os cinco meses 

da obra, a Feira Hippie fun-
cionará em locais alternati-
vos, ao redor da Praça. Para 
acomodar as barracas, uma 
pista da Rua 44, entre a 
Viela da 44 e Avenida Inde-
pendência será interditada 
para o trânsito no sentido 
Norte/Sul. Feirantes tam-

bém ocuparão o trecho da 
67-A, paralelo à Avenida 
Independência, entre a Rua 
44 e a Goiás Norte. 

Para facilitar a circu-
lação no maior bloco da 
Feira Hippie, será criada 
uma via central entre a 44 
e a Goiás Norte. A Feira da 
Madrugada ocupará a Vie-
la da 44. Durante essa se-

mana, a Seinfra preparou o 
local, onde os feirantes vão 
trabalhar até a conclusão 
da obra de revitalização.

Após o final das obras, a 
Feira Hippie voltará a fun-
cionar na Praça, às sextas, 
sábados e domingos, com 
as bancas projetadas em 
metalon e uniformizadas, 
cobertas com lona bege 

com fundo branco e bei-
rais; e a Feira da Madruga-
da retornará, às quartas e 
quintas-feiras.

Nos dias em que não 
ocorrem as feiras, no local 
funcionará um estaciona-
mento para 1.272 vagas, 
contemplando todas as va-
riáveis de veículos (carros, 
motos, bicicletas e ônibus).

Reprodução

Câmara do 
MPF apela a 
Raquel Dodge 
para investigar 
militares que 
fuzilaram músico

A 7ª Câmara de Co-
ordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal 
pediu à procuradora-geral 
da República, Raquel Dod-
ge, que questione no Su-
premo Tribunal Federal a 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público que man-
teve a competência única 
do Ministério Público Mi-
litar para a investigação 
sobre os 12 militares pela 
morte do músico Evaldo 
Rosa dos Santos e do cata-
dor de recicláveis Luciano 
Macedo, no Rio de Janei-
ro, no dia 8 de abril.

O Conselhão acolheu 
pedido do procurador-
-geral de Justiça Militar, 
Jaime de Cássio Miran-
da, e mandou arquivar o 
inquérito do Ministério 
Público Federal, e man-
teve apenas as investi-
gações no MP Militar. O 
subprocurador-geral da 
República Domingos Sá-
vio Dresch da Silveira, 
coordenador da 7ª Câ-
mara de Coordenação e 
Revisão MPF, discorda da 
decisão e sustenta que a 
Constituição Federal, em 
seu art. 142, traz dois 
princípios basilares das 
Forças Armadas e que 
podem ser estendidos 
aos militares estaduais: a 
hierarquia e a disciplina.

Segundo o procurador, 
antes da referida mu-
dança legislativa, o CPM 
previa que seriam deli-
tos militares “os crimes 
previstos neste Código, 
embora também o sejam 
com igual definição na lei 
penal comum (?)”. “Após 
a alteração legal, o texto 
passou a ser “os crimes 
previstos neste Código e 
os previstos na legislação 
penal (?)”” “Assim, o le-
gislador infraconstitucio-
nal permitiu que todos os 
crimes previstos no orde-
namento jurídico possam 
ser considerados como 
militares, o que significa 
uma expansão indevida 
do conceito de crime 
militar previsto nos arts. 
5º, inciso LIII, 124 e 125, 
§ 4º da Constituição Fe-
deral.”, sustenta.

Homem é suspeito de agredir 
esposa e decapitar 2 cachorros

Sobe para nove o número de mortos 
após temporal no Grande Recife

Um homem foi preso 
pela Polícia Militar no sába-
do, em Goiânia, suspeito de 
agredir a esposa e decapitar 
dois filhotes de cachorro. O 
crime aconteceu no Setor 
Cândida de Morais. 

Segundo a PM, a equipe 
se deslocou até a residên-
cia ao receber uma denún-
cia por telefone. Aos po-
liciais, a mulher informou 
que havia sido agredida e, 
para tentar escapar, se es-

condeu na casa da vizinha. 
Ao entrar na residência 

do casal, a PM encontrou 
móveis quebrados e dois 
cachorros decapitados. A 
faca, supostamente usada 
para o crime, estava ao 
lado dos animais. 

A polícia encontrou o sus-
peito durante patrulhamen-
to. Ao ser detido, acabou con-
fessando a autoria do crime. 
O homem foi encaminhado à 
Central de Flagrantes.

Os bombeiros encon-
traram em Camaragibe os 
corpos de dois irmãos -de 
14 e 6 anos- que estavam 
desaparecidos desde quin-
ta-feira (13), quando um 
temporal atingiu o Grande 
Recife. Com isso, sobe para 
nove o número de vítimas 
de deslizamento de barrei-
ras e alagamentos.

Cerca de 20 bombei-
ros trabalhavam no local 
quando encontraram os 
corpos, entre a noite de 

ontem e a madrugada deste 
domingo. As vítimas eram 
dos filhos de uma mulher que 
morreu soterrada com outras 
três crianças. As buscas dura-
ram mais de 50 horas.

Na quinta, a equipe de resga-
te encontrou o corpo de um ho-
mem de 40 anos em Camaragi-
be e o de um adolescente de 17 
em Jaboatão dos Guararapes. 
Outras quatro pessoas da família 
do jovem ficaram feridas.

No mesmo dia, Mirelle 
Paula da Silva, 34, morreu afo-

gada ao tentar atravessar com 
o seu carro um túnel comple-
tamente inundado, no bairro 
do Pina, na zona sul do Recife.

A tempestade que caiu na 
cidade provocou também o 
cancelamento de aulas em 
universidades, interdição de 
uma estação de metrô, ala-
gamento das principais vias 
da cidade e alerta oficial de 
enchente do rio Capibaribe.

Em seis horas, choveu o que 
estava programado para dez 
dias. A média histórica para o 
mês de junho é de 389,6 milí-
metros. A precipitação atingiu 
a marca de 117 milímetros. A 
chuva só parou na sexta.
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Vazamento de diálogos 
põe Brasília em alerta

“Telefone só serve 
para marcar reunião em 
lugar errado.” A frase ci-
tada pelo deputado João 
Roma (PRB-BA), vice-líder 
do governo Jair Bolsona-
ro na Câmara, funciona 
como “mantra” para aler-
tar que não se deve usar 
o telefone para passar 
informações “quentes”, 
mas para despistar possí-
veis tentativas de grampo. 
“Sigo esse ensinamento 
do ex-presidente Tancre-
do Neves quando tenho 
de tratar de algo pessoal 
ou delicado.” O deputa-
do não está sozinho. O 
vazamento de diálogos 
envolvendo autoridades 
acendeu uma luz amarela 
na Praça dos Três Poderes.

No Congresso, a ação 
básica agora é a ativação 
da “confirmação em duas 
etapas” nos aplicativos de 
mensagens, o que confere 
maior segurança às con-
versas. Dentro do Planalto, 
o Gabinete de Segurança 
Institucional baixou ordem 
para que se usem apare-
lhos criptografados ofere-
cidos pela Agência Brasilei-
ra de Inteligência (Abin). Já 
no Supremo Tribunal Fede-
ral, um integrante da Corte 
ouvido reservadamente 
pela reportagem disse que 
não dá mais para encarar 
o WhatsApp como um 
aplicativo privado, mas, 
sim, como um “alto-fa-
lante” que espalha con-
teúdo abertamente.

Em Brasília, muitos têm 
migrado para o aplicativo 
de mensagens privadas 
Signal, considerado, por 
ora, o mais seguro da cate-
goria. O clima é de vigilân-
cia constante. Deputados 
e senadores que não se 
atentavam para questões 
de segurança digital pas-
saram a buscar medidas 
para garantir privacidade 
no mundo virtual.

Na semana passada, termos 
como “reforma da Previdên-
cia” e “crédito suplementar” 
deram lugar a “confirmação 
em duas etapas” e “criptogra-
fia”. O fato de ainda não haver 
registro de ataques a apare-
lhos funcionais do Legislativo 
não evitou que aumentasse 
a busca de parlamentares 
pelo setor de tecnologia da 
Casa, atrás de auxílios técni-
cos e pedidos de varreduras, 
para verificar se seus apare-
lhos estão grampeados.

Para Roma, “essas arapon-
gagens e fake news” são coisas 
antigas na política. “Mudam 
apenas os meios tecnológi-
cos.” O líder do Podemos, de-
putado José Nelto (GO), busca 
informações sobre como pro-
teger sua conta e pretende 
levar uma orientação para que 
sua bancada adote a dupla ve-
rificação nos aparelhos.

Há quem se prepare 
contra invasões há tempos, 
como o deputado e líder do 
MBL Kim Kataguiri (DEM-SP). 
“Sou técnico em processa-
mento de dados, não leu 
meu Wikipédia?”, brincou. 
Para ele, a adoção de duas 
senhas não é suficiente para 
evitar a ação de hackers. 
“Criptografo todos os dados 
do celular, pago antispywa-
re”, disse, citando programa 
que detecta “espiões”. A 
prevenção, em alguns casos, 
passa pela substituição fre-
quente de equipamentos.

O deputado do PSL Ale-
xandre Frota (SP) troca de 
aparelho a cada três meses. 
“Todo mundo fica tendo aces-
so ao número e acaba que 
fica vulnerável.” A líder do 
governo no Congresso, Joice 
Hasselmann (PSL-SP), adota a 
prevenção como maneira de 
coibir possíveis ataques. To-
dos os meses, seus dois apa-
relhos passam por varreduras 
de técnicos de segurança da 
informação. A deputada não 
atende telefonemas de núme-
ros desconhecidos.

Moro tenta fazer de crise 
um plebiscito da Lava Jato
O ministro da Justiça 

e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro, 

traçou uma estratégia para 
transformar o vazamento 
da troca de mensagens atri-
buídas a ele, quando juiz, e 
a procuradores da força-
-tarefa em Curitiba em uma 
espécie de plebiscito dos 
que são contra e a favor da 
Lava Jato. A contraofensiva 
tem o aval do Palácio do 
Planalto e foi discutida com 
o próprio presidente Jair 
Bolsonaro, na semana pas-
sada, após a análise de pes-
quisas encomendadas pelo 
governo sobre o episódio, 
além do monitoramento 
das redes sociais.

Os resultados indicaram 
que o apoio à Lava Jato – 
operação sempre associada 
ao combate à corrupção – 
supera a desconfiança em 
relação ao conteúdo de 
conversas pelo celular, no 
aplicativo Telegram, entre 
Moro e o procurador Deltan 
Dallagnol. Foi somente após 
essa avaliação reservada 
que Bolsonaro quebrou o 
silêncio e saiu em defesa do 
ministro da Justiça, um dos 
pilares de sustentação de 
seu governo.

Apesar de destacar o le-
gado do ministro, o presi-
dente disse ontem que não 
existe confiança 100%. “Eu 
não sei das particularidades 
da vida do Moro. Eu não fre-
quento a casa dele. Ele não 
frequenta a minha casa por 
questão até de local onde 
moram nossas famílias. 
Mas, mesmo assim, meu 
pai dizia para mim: ‘Confie 
100% só em mim e minha 
mãe’”, afirmou Bolsonaro.

A declaração foi feita um 
dia após novas conversas 
divulgadas pelo site The 
Intercept Brasil indicarem 
que Moro teria pedido aos 
procuradores da Lava Jato 

a produção de uma nota à 
imprensa para responder 
o que chamou de “showzi-
nho” da defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, depois do depoimento 
do petista no caso do triplex 
do Guarujá. O ministro não 
reconheceu a autenticidade 
da mensagem.

Com idas e vindas, a tá-
tica para blindar Moro e 
afastar a crise do Planalto 
consiste em jogar a opinião 
pública contra deputados, 
senadores e até ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que tentarem vin-
cular os diálogos vazados a 
ilegalidades em julgamen-
tos, como o de Lula, preso 
desde abril do ano passado 
O argumento usado contra 
os críticos é o de que exis-
te uma “orquestração” para 
esvaziar a Lava Jato.

Quem conversou com 
Moro, nos últimos dias, en-
controu um homem abati-
do. Apesar de dizer que não 
cometeu conduta imprópria 
à época em que era o super-
poderoso juiz de Curitiba, 
ele pareceu constrangido 
de ter o nome envolvido em 
um escândalo. De julgador, 
passou a ser julgado.

“Fui vítima de um ata-
que criminoso de hackers”, 
afirmou Moro ao jornal O 
Estado de São Paulo. “A Ope-
ração Lava Jato foi um traba-
lho muito sério, profissional 
e difícil, feito a um grande 
custo pessoal de todos os 
envolvidos no caso. Sempre 
me pautei pela legalidade.”

Sob pressão do Con-
gresso e até do Judiciário, 
Moro virou uma espécie de 
curinga para Bolsonaro. Se o 
cenário não levar a uma re-
viravolta, o titular da Justiça 
poderá ocupar uma vaga 
de ministro do Supremo, 
segundo o presidente. An-
tes dos vazamentos, Moro 

também era citado como 
possível candidato ao Pla-
nalto, em uma disputa sem 
Bolsonaro na corrida à ree-
leição, em 2022. Ou mesmo 
em uma dobradinha como 
vice. “Eu aceitei o convite 
para ser ministro da Justiça 
e Segurança Pública. Não 
há outro projeto na minha 
vida”, garantiu o ministro.

Todos esses planos, no 
entanto, podem ruir depen-
dendo da próxima tempo-
rada política. No dia 25, a 
Segunda Turma do Supremo 
vai retomar o julgamento 
em que Lula acusa Moro de 
ter sido parcial ao condená-
-lo no caso do triplex e, de-
pois, entrar para a equipe 
de Bolsonaro. Para reforçar 
a acusação, os advogados 
do ex-presidente encami-
nharam à Corte as conver-
sas atribuídas a Moro, nas 
quais ele daria dicas aos 
procuradores.

“Tenho receio de que 
isso venha a tomar um vul-
to que possa prejudicar 
o País”, admitiu o general 
Eduardo Villas Bôas, asses-
sor especial do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI).

No Congresso, o movi-
mento da oposição e de par-
tidos do Centrão ainda não 
é para abrir a “CPI da Vaza 
Jato”, mas, sim, para deixar 
Moro “sangrar” em praça 
pública. Quando juiz, ele foi 
algoz de vários parlamenta-
res e até hoje enfrenta resis-
tências para a tramitação de 
seu pacote anticrime, que 
prevê o combate à corrup-
ção, ao crime organizado e à 
criminalidade violenta.

“Acho que Moro já sabia 
que não teria vida fácil na 
política”, comentou o depu-
tado Capitão Augusto (PL-
-SP), presidente da Frente 
Parlamentar de Segurança 
e relator do grupo de traba-

lho que analisa a proposta. 
“Agora, querem aproveitar 
a turbulência para emplacar 
no Senado o projeto que co-
íbe o abuso de autoridade, 
mas não é momento de res-
gatar isso. Fica parecendo 
jus sperniandi”, emendou, 
em referência à expressão 
usada no meio jurídico para 
o direito de “espernear”.

Nem mesmo no PT de 
Lula, porém, há acordo so-
bre o melhor caminho a se-
guir para enfrentar Moro. 
Na quarta-feira, a deputada 
Gleisi Hoffmann (PR), pre-
sidente do partido, subiu à 
tribuna para defender a CPI. 
“Moro, o grande orientador 
do Ministério Público Fede-
ral, montou, armou, produziu 
testemunhas. Para quê? Para 
condenar e prender o Lula”.

Para o deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG), no 
entanto, seu partido erra 
ao adotar essa tática. “Eu, 
por exemplo, não quero CPI 
para Moro. Quero sua de-
missão. E também sou con-
tra convocá-lo para vir aqui, 
porque a gente fala dez mi-
nutos e ele, três horas. É um 
palanque”, argumentou o 
petista.

Moro prestará depoimen-
to na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Sena-
do na próxima quarta-feira. 
Na tentativa de evitar mais 
desgaste, ele próprio se ofe-
receu para falar em um terri-
tório no qual a oposição não 
faz tanto barulho.

“A imagem do ministro 
está em jogo e essa é a Casa 
da moderação”, observou 
a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), presidente da 
CCJ. Logo depois, porém, 
a Câmara aprovou convite 
para que Moro também ex-
plique as mensagens atribu-
ídas a ele em uma sessão de 
duas comissões, marcada 
para o dia 26.
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Apagão deixa todo o território da 
Argentina e do Uruguai sem luz

Um apagão deixou 
sem luz na manhã de 
ontem a Argentina e 

o Uruguai. De acordo com 
a empresa de distribuição 
de energia uruguaia, UTE 
(Administração Nacional de 

Usinas e Transmissões Elé-
tricas), o apagão teve início 
pouco depois das 7h.

“Às 7h6 um defeito na 
rede argentina afetou o sis-
tema interligado, deixando 
todo o território nacional 

Reprodução

Marcos Cardoso Marcos Cardoso

Fábio Lima Fábio Lima

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Brindando

Encontro

Encontro 2

Águas quentes

Gastronomina

Sogra Clics Arraiá
A relações públicas Lara Macedo, 
presidente da confraria goiana Lu-
luvinhas, recepcionou no último 
dia 11, o gerente de comunicação 
enológica do Brasil, François Hau-
tekeus, em um encontro exclusivo 
com as confreiras do grupo na 
Vinoteca. François pertence ao 
grupo francês, LVMH (Moët Hen-
nessy Louis Vitton).

O executivo Thiago Galvão, diretor 
regional da Brasal Incorporações, 
receberá amanhã cerca de 600 
profissionais do mercado imobiliário 
de Goiânia, no Shopping Bougainvil-
le, onde o anfitrião recepcionará os 
primeiros convidados para um café 
da manhã, logo às 8h; às 17h, ele 
recepciona os demais profissionais 
imobiliários com um café da tarde. 

O objetivo dos três encontros é apre-
sentar novidades sobre o mercado de 
imóveis na capital e as perspectivas do 
setor para os próximos meses. Sobre 
o assunto, falará o especialista imobili-
ário Leandro Baptista. Na oportuni-
dade, Thiago também apresentará 
novo projeto arquitetônico de um 
residencial no Setor Oeste, que leva 
assinatura do arquiteto Victor Tomé.

Os hóspedes do Prive Diversão - Clube 
Prive, Water Park e Náutico Praia Clube – 
vão poder conferir no feriado de Corpus 
Christi, o evento Arraiá Water Park no 
dia 21 de junho, com apresentação da 
quadrilha profissional Aconchego, comi-
das típicas, pescaria, correio elegante e 
muita diversão em Caldas Novas (GO).

O designer Walter Rodrigues vai 
ministrar palestra durante o 1º 
Goiâniacal Preview Primavera-Ve-
rão que acontece até amanhã, no 
Centro de Convenções de Goiânia.

A Brahma esteve presente 
fazendo a felicidade da galera 
presente no Arraiá do Jacques 
Vanier, em Piracanjuba.

O jornalista Clóvis Rossi, 
morreu aos 76 anos, em São 
Paulo, na madrugada desta 
última sexta-feira (14).

A chef Mariana Rodrigues, 
coordena o cardápio do Festival 
Gastronômico Terra Branca de 
Goiandira que acontece de 20 a 
22 de junho, feriado de Corpus 
Christi. Os empresários do setor 
da gastronomia com adesão ao 
evento receberam orientação 
da Chef para a construção do 
cardápio que será explorado na 
temática do trem de ferro, em 
alusão a estrada da linha férrea 
goiana, onde o município está 
localizado. A promoção é da Pre-
feitura de Goiandira com o apoio 
da Goias Turismo. 

O espetáculo A Sogra Que Pedi a 
Deus será apresentado amanhã, 
às 20 horas, no Teatro SESI. A peça 
conta a história de uma sogra que 
resolve se hospedar na casa da filha e 
do genro. O ingresso é a doação de 2 
kg de alimentos ou 1 livro literário.

A designer de interiores Thaís 
Arantes escolheu a Casacor Goiás 
como cenário para a montagem 
do seu portfólio profissional. Ela 
foi clicada em todos os 40 am-
bientes da mostra pela fotógrafa 
Selma Cândida.

O Arraiá do Botequim Mercatto vai 
acontecer na sexta-feira, dia 21, na 
Casa Real Eventos, com shows da ban-
da Zabumba Beach e Junyo Motta. O 
ingresso individual custa R$ 200 (open 
bar e food). Toda renda será revertida 
para instituições de caridade.

Os empresários Roberta Gontijo (esquerda) e Ricardo Ponce, 
da Oggi Ambientes Inteligentes, receberam convidados em um 
descontraído coquetel comemorando sua estreia em alto estilo na Casa 
Cor Goiás 2019. Na foto, eles posam com a designer Mayara Oliveira

As arquitetas Gabriela Meireles e Juliana Quinta foram prestigiar 
o evento da Oggi Ambientes Inteligentes, que aconteceu na última 
terça-feira (11) na praça central da mostra e contou com o show 
da cantora Carina Duarte, que encantou a todos convidados

A arquiteta Priscila Rassi e o 
empresário Filipe Câmara durante 
brunch em comemoração ao primeiro 
ano da franquia goiana da Urban Arts

A empresária Johana Câmara e o 
especialista em franquias Wilton Lázaro 
também estavam no evento da Urban Arts

ZONA FRANCA

sem serviço, assim como 
várias províncias do país vi-
zinho”, informou a empresa 
por meio do Twitter.

A UTE disse ainda que 
está levantando as cau-
sas, que já existem cidades 
do litoral uruguaio com o 
serviço de energia resta-
belecido e que segue tra-
balhando para o restabe-
lecimento total do serviço.

A empresa argentina 
Edesur informou que hou-
ve uma “falha maciça no 
sistema de interconexão 
elétrica”. O apagão afetou 
a capital, Buenos Aires, e 
diversas províncias do país.

A empresa disse que a 
energia já começou a re-
tornar em Buenos Aires, 
mas que o processo de 
normalização do serviço 
“exigirá várias horas.”

“Nosso centro de contro-
le iniciou as demandas de 
padronização e lentamente 
começa a restaurar o serviço 
de energia para a rede”, dis-
se a empresa. Entramos nos 
primeiros 34 mil clientes.

A Argentina e o Uruguai 
compartilham um sistema 
interconectado de energia 
elétrica, centralizado na 
Usina Binacional de Salto 
Grande, localizada a cerca 
de 450 quilômetros ao nor-
te de Buenos Aires. O apa-
gão afetou cerca de 47,4 
milhões de habitantes, 44 
milhões na Argentina e 3,4 
milhões no Uruguai.



------------------------------- 
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 fl ex 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 fl ex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
fl ex 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 fi re completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------

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

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

-------------------------------
MASSAGEM

-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
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
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 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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Novo ‘Homens de Preto’ 
lidera bilheteria, mas não 
impressiona a crítica

“Homens de Preto: 
Força Internacional” li-
derou as bilheterias nos 
Estados Unidos e no Ca-
nadá neste fim de sema-
na, mas o novo filme de 
ficção científica arreca-
dou muito menos do que 
a Sony gostaria, com um 
valor estimado de US$ 
28,5 milhões, informou a 
empresa Exhibitor Rela-
tions, especialista na in-
dústria do cinema.

Esses números repre-
sentam cerca de metade 
do que os filmes anteriores 
da sequência arrecadaram 
durante o primeiro fim de 
semana em cartaz. Neste 
spin-off das três primeiras 
partes de “MIB: Homens 
de Preto”, os papéis dos 
agentes caçadores de ex-
traterrestres passaram 
dos originais Will Smith e 
Tommy Lee Jones aos mais 
jovens Chris Hemsworth e 
Tessa Thompson.

Liam Neeson e Emma 
Thompson também apa-
recem no longa. A crítica 
elogiou a química entre 
Hemsworth e Tessa, mas 
o filme recebeu uma pon-
tuação de apenas 24% 
de aprovação no site do 
Rotten Tomatoes. A ar-
recadação durante o fim 
de semana não chegou 

perto “nem das mais simples 
expectativas do estúdio”, se-
gundo o site BoxOfficeMojo.

Os analistas previam um 
fim de semana de estreia 
acima de US$ 30 milhões. O 
filme, gravado em cinco paí-
ses, teve um melhor desem-
penho fora da América do 
Norte, onde entrou US$ 73 
milhões. Em segundo lugar, 
ficou a animação “A Vida Se-
creta dos Nossos Bichos 2”, 
da Universal, com US$ 23,8 
milhões. No Brasil, o filme 
estreia em julho.

Em terceiro lugar, pela 
segunda semana consecuti-
va, ficou a versão live-action 
de “Aladdin”, com uma ar-
recadação de US$ 16,7 mi-
lhões. Caindo duas posições 
até o quarto lugar, o filme 
“X-Men: Fênix Negra” con-
seguiu US$ 9 milhões.

O longa teve o pior lucro da 
história de X-Men no primeiro 
fim de semana de estreia, nos 
dias 8 e 9 de junho, com arre-
cadação de US$ 34 milhões. 
O valor é inferior ao obtido 
em “Wolverine: Imortal”, no 
mesmo intervalo de tempo 
de 2013, estimado em US$ 53 
milhões. O diretor de “Fênix 
Negra”, Simon Kinberg, assu-
miu a responsabilidade pelo 
fracasso do filme, afirmando 
que a produção “não se co-
nectou com o público”.

Coringa terá 
classificação para 
maiores de 18 anos

Todd Phillips, diretor do 
filme Coringa, divulgou 
uma nova imagem do 

longa com Joaquin Phoenix e 
divulgou a classificação indi-
cativa que o longa receberá.

Nos Estados Unidos, ele 
terá o selo de “Rated R”, in-
dicando que o pode ter vio-
lência ou cenas de sexo, sen-
do permitida a entrada nas 

salas de maiores de idade 
ou em alguns casos acompa-
nhados por um responsável. 
Outros filmes de super-he-
róis, como Deadpool, Venom 
e Watchmen também rece-
beram essa indicação.

“Muitas pessoas têm me 
perguntado isso. Imaginei que 
elas já saberiam”, disse ele res-
pondendo um fã no Twitter.

Phillips, mais conhecido por 
dirigir a trilogia de comédia “Se 
Beber, Não Case”, também as-
sinou o roteiro ao lado de Scott 
Silver (“O Vencedor”). O time 
criativo promete um clima 
sombrio e mais realista para 
esta versão do Coringa.

Além de Phoenix no papel 
principal, o elenco conta com 
o ícone do cinema Robert De 

Niro, Zazie Beetz (“Deadpool 
2”), Frances Conroy (“American 
Horror Story”), Shea Whigham 
(“Homecoming”) e Marc Ma-
ron (“GLOW”), entre outros.

O longa não fará par-
te da cronologia oficial do 
universo cinematográfico 
da DC, onde o Coringa foi 
interpretado por Jared Leto 
em “Esquadrão Suicida”.
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