Ator mexicano tem
visto negado ao
viajar para o Oscar p10
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Radares móveis nas rodovias
goianas são suspensos
O Governador Ronaldo Caiado determinou a suspensão dos radares móveis em todas as rodovias estaduais. A medida tem como
foco evitar possíveis irregularidades. “Acabei com a indústria da multa em Goiás, e esse é mais um compromisso de campanha. p3
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Jovem assume ter decapitado homem
por brigar com seu irmão em Goiânia
Segundo a investigação, Adenílio Alves de Faria teria sido morto depois de ameaçar de morte o irmão do jovem, que tem 15 anos. p2
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João de Deus, filho e esposa
são denunciados por crimes
A

Cesar Itiberê

força-tarefa do Ministério Público Estadual
de Goiás (MP-GO) que
investiga os crimes praticados
pelo médium João Teixeira de
Faria, de 76 anos, o João de
Deus, apresentou nova denúncia à Justiça. Desta vez, além do
médium, o filho dele, Sandro
Teixeira de Oliveira e a mulher,
Ana Keyla Teixeira, também são
denunciados. Esta é a terceira vez que o órgão ministerial
apresenta denúncia contra o
médium.
Mais de 680 relatos foram
feitos aos promotores através
do e-mail disponibilizado para
denúncias. Até agora, a força-tarefa já contabiliza mais de
310 vítimas e ouviu mais de 160
mulheres. “São vítimas com depoimentos já formalizados que
serão usados para a composição dos processos e demais investigações”, disse o promotor
Luciano Miranda Meireles.
João de Deus, que já foi acusado duas vezes antes, recebeu
mais duas acusações diferentes — posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito e estupro
de vulnerável. A esposa dele,
Ana Keyla, também responderá pelo crime de posse ilegal
de arma de fogo. Junto com o
filho, João de Deus também foi
denunciado à Justiça por corrupção ativa e coação de testemunhas. O caso aconteceu
em 2016 e, segundo promotores, uma rede de proteção do
médium, com possibilidade de
envolvimento de funcionários

públicos, impediu que uma
denúncia na Polícia Civil fosse
investigada.

Estupro de vulnerável

Em uma das duas denúncias
apresentadas ontem, o Ministério Público Estadual aponta
cinco estupros de vulneráveis
que teria acontecido entre março de 2010 e junho de 2016. As
idades das vítimas variam entre
33 e 38 anos, e são de São Paulo
(4) e Distrito Federal. Uma das
vítimas, em atendimento privativo, foi abusada mais de uma
vez, segundo o MP-GO. A promotora Paula Moraes de Matos
explica que a tipificação usada
para este crime leva em consideração a vulnerabilidade que
as vítimas estavam ao procurar o médium com esperança
de algum tipo de cura.

“Muitas delas com problemas de saúde delas mesmas
ou de seus familiares; extremamente debilitadas emocionalmente acreditavam que a
última salvação para suas vidas
estava no senhor João Faria,
que na mente delas, era a representatividade de Deus na
terra”, disse Paula Moraes, durante entrevista coletiva.
João de Deus (Foto: Cesar
Itiberê / Fotos Públicas)Outros seis relatos de vítimas de
idade entre 23 e 53 anos foram inseridos nesta denúncia,
mas como os fatos acontecidos entre 1996 e 2009 já prescreveram, serão usados apenas para que as autoridades
tenham noção de há quanto
tempo os fatos aconteciam.
Um outro caso em que a
vítima denunciou à Polícia Civil

Jovem assume ter decapitado homem
por brigar com seu irmão em Goiânia
A Polícia Civil prendeu
na noite de quarta-feira,
em Goiânia, um jovem
de 19 anos suspeito de
ter matado um homem
cujo corpo foi encontrado decapitado. Segundo
a investigação, Adenílio
Alves de Faria teria sido
morto depois de ameaçar de morte o irmão do
jovem, que tem 15 anos.
O adolescente também

foi apreendido suspeito de
participar do homicídio.
O corpo de Adenílio foi
encontrado sem cabeça e
parcialmente enterrado na
manhã de quarta-feira no
Conjunto Primavera, em Goiânia. Após diligências, policiais da Delegacia Estadual de
Investigação de Homicídios
(DIH) conseguiram identificar
os irmãos suspeitos do crime.
O irmão mais velho foi
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preso em flagrante pela Polícia Militar ontem, logo depois
de roubar uma chácara no
Conjunto Primavera. Após assumir que cometeu o homicídio, ele levou a polícia até o
local onde a cabeça da vítima
foi enterrada. O adolescente
foi apreendido na sequência.
Em vídeo divulgado pela
polícia, o rapaz disse que decapitou a vítima por ter visto
outros crimes semelhantes

em 2016 não foi investigado. Segundo os promotores, logo após
ser feita a queixa crime, João
de Deus teve conhecimento do
fato, e teria ido até uma cidade
no norte de Goiás para convencer a vítima a retirar a queixa criminal. “Ele e o filho dele (Sandro
Teixeira), que estava armado no
dia, foram tentar convencer esta
vítima, e chegaram a oferecer
pedras preciosas e dinheiro no
valor de R$ 15 mil a ela, para retirar a denúncia”, disse o promotor Augusto César de Souza, ao
informar a denúncia de coação
no curso do processo e corrupção ativa de testemunha.
Os promotores fizeram novo
pedido de prisão por estupro de
vulnerável contra João Teixeira
de Faria, e pediram à Justiça o
novo bloqueio do patrimônio do
médium, para que os valores se-

na TV. “Estava meio
bêbado, e lembrei de
passar na televisão
que mataram uns caras e cortaram a cabeça deles, aí resolvi
fazer”, informou ao comentar que já tem 11
passagens pela polícia.
A delegada Silvana
Nunes, titular da DIH,
confirmou que os crimes de decapitação,
registrados este mês
em Goiânia e Região
Metropolitana, não
possuem relação entre si. Este foi o terceiro caso em dez dias.

jam usados como indenização.
“Diferente do bloqueio de patrimônio que já está em curso, este
novo serve para reparo do dano
causado às vítimas; conforme
o Supremo Tribunal de Justiça, os valores praticados firam
em torno de R$ 100 mil para
cada vítima”, disse a promotora Gabriella Clementino.

O caso

João de Deus foi preso há
mais de um mês. Ele é réu em
duas ações judiciais, por estupro de vulnerável e violência
sexual mediante fraude. O médium já foi denunciado pelo
MP-GO três vezes por estupros
e violência sexual, além de uma
das novas de núncias, de posse
ilegal de arma de fogo, coação
no curso do processo e corrupção ativa de testemunhas.
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Em Goiânia,
Hugol precisa
de doações
de sangue de
todos os tipos
O Banco de Sangue do
Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage
de Siqueira (Hugol), em Goiânia, necessita de doadores
de todos os tipos sanguíneos
para a manutenção de seus
estoques, mas, em especial,
de sangue Rh negativo. Devido à diminuição das doações durante o período de
férias, a unidade precisa,
principalmente, de sangue:
A negativo (A-), B negativo
(B-), AB negativo (AB-) e,
principalmente, O negativo
(O-), cujas reservas se encontram em estado crítico.
Localizada na Região
Noroeste de Goiânia, na
Avenida Anhanguera, Setor
Santos Dumont, a unidade de coleta e transfusão
do Hugol tem capacidade
para atender 100 doadores
por dia. As doações podem
ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às
18h30, e no sábado, das 7h
às 12h, exceto feriados.
Os requisitos básicos para
passar pela entrevista pré-doação são: estar saudável, ter peso acima de 50kg,
apresentar documento com
foto válido e idade entre 16 e
69 anos, sendo que antes de
completar 18 anos é necessária uma autorização dos
pais ou responsáveis e, se
acima de 60 anos, já ser um
doador frequente. Quem
tomou a vacina da febre
amarela deve aguardar 30
dias para ser doador.

Motorista alcoolizado
capota carro na BR-153,
em Hidrolândia
Um motorista de 49 anos
que dirigia alcoolizado capotou o carro de passeio na BR153, em Hidrolândia, na tarde
desta quinta-feira. Além de
ser multado em quase R$ 3
mil, o motorista foi preso e encaminhado para a delegacia
da Polícia Civil de Hidrolândia.
O homem afirmou que
passou a noite bebendo,
mas que “estava há algumas
horas sem beber”. No entanto, os agentes que atende-

ram o acidente suspeitaram
da embriaguez. Foi realizado
teste do bafômetro que indicou o teor alcoólico de 0,61
mg de álcool por litro de ar
expelido pelos pulmões.
Por ser um local com 3 faixas de rolamento e com boa
visibilidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita
que o estado de embriaguez
e alta velocidade foram decisivos para a saída de pista
seguida de capotamento.
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Caiado determina a suspensão dos
radares móveis nas rodovias goianas
O

Reprodução

ponsáveis por verificar a velocidade nas rodovias são
executados por uma empresa
terceirizada e pelo Batalhão
da Polícia Rodoviária, e após
a determinação do governador, o presidente Agência
Goiana de Transporte (Agetop), Ênio Caiado, entrou em
contato com os respectivos
para suspender a atuação dos
equipamentos. “A empresa
tentou resistir, mas demos a
ordem para que essa prática
não fosse mais aplicada em
Goiás”, explicou Ênio.
O governador também
fez questão de esclarecer
que a retirada dos radares
móveis não diminui a segurança nas estradas, porque

Governador Ronaldo Caiado determinou ontem a suspensão dos radares móveis
em todas as rodovias estaduais. A medida tem como
foco evitar possíveis irregularidades. “Acabei com a
indústria da multa em Goiás, e esse é mais um compromisso de campanha que
estou entregando. Não terá
mais aquele pardal móvel,
que fica multando as escondidas, que não têm nenhum
objetivo educativo, mas apenas de assaltar o bolso goiano”, reforçou Caiado ao destacar que o foco dos radares
deveria ser preventivo.
Os aparelhos móveis res-

ainda permanecem os aparelhos fixos que continuarão
com o trabalho preventivo
de monitorando da velocidade nas rodovias. “É muito
importante que tenhamos
ainda mais responsabilidade
no trânsito e nas estradas.
E que cumpramos o nosso
papel de cidadão prestando
socorro diante de um acidente”, enfatizou.
Segundo o presidente da
Agetop, um estudo já está
sendo realizado para avaliar o posicionamento dos
pontos de fiscalização em
todas as rodovias. “A ideia
é avaliar se os aparelhos estão em funcionamento e em
locais adequados”, disse.

Tribunal da Lava Jato nega a Lula novo interrogatório na ação do instituto
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
negou nesta quarta-feira
seguimento a um Habeas
Corpus (HC) impetrado pela
defesa de Luiz Inácio Lula da
Silva que buscava reverter a
decisão do juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba de não
ouvi-lo novamente na ação
penal da Operação Lava
Jato referente a um terreno
destinado para o Instituto
Lula em São Paulo (SP) e um
apartamento em São Bernardo do Campo (SP).
A decisão foi tomada
pela 8ª Turma, de maneira
unânime, ao negar provimento ao recurso de agravo
regimental no processo. As
informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região. Nesta ação, o ex-presidente
é acusado de receber R$
1,25 milhão em propinas da
Odebrecht por meio de um
terreno onde supostamen-

te seria sediado o Instituto Lula em São Paulo e um
apartamento vizinho ao seu
em São Bernardo do Campo.
No dia 7 de novembro do
ano passado, a defesa do
ex-presidente da República
peticionou no primeiro grau
que fosse realizado um novo
depoimento dele no processo em que é denunciado
pelo Ministério Público Federal (MPF) por suposto favorecimento à construtora
Odebrecht em esquema de
corrupção de contratos com
a Petrobras. A defesa sustentou que, com o afastamento do então juiz federal
titular da 13ª Vara Federal
de Curitiba, Sérgio Fernando Moro, que conduziu a
instrução da ação, haveria
uma afronta ao princípio da
identidade física do juiz se o
processo fosse sentenciado
por outro magistrado.
A petição apontou para
o parágrafo 2º do artigo

399 do Código de Processo
Penal (CPP), que determina que o juiz que preside
a instrução deve proferir
a sentença. A juíza federal
substituta Gabriela Hardt,
que assumiu a condução
do processo após a saída
de Moro, negou o pedido.
Para a magistrada, o princípio da identidade física do
juiz não é absoluto e pode
ser excepcionado no caso
concreto. Contra esse indeferimento, Lula impetrou o
HC junto ao TRF4, buscando reverter a decisão. A
defesa dele alegou que é
imprescindível a realização
de novo interrogatório pela
autoridade judiciária que
irá sentenciar o processo.
Em 20 de novembro, de
forma liminar, o relator dos
processos relacionados à
Lava Jato no tribunal, desembargador federal João
Pedro Gebran Neto, negou
provimento ao HC. Sobre

a negativa de novo interrogatório ao político, o desembargador disse que “os
processos são instruídos
com o registro audiovisual
dos atos de oitiva de testemunha e interrogatório. Em
tal contexto, é bem possível
ao magistrado que assume
a causa ter ciência do conteúdo integral do interrogatório, sendo-lhe facultado,
se entender conveniente,
nova oitiva do réu”.
Ele também acrescentou
que, de acordo com o disposto no CPP, o juiz é o destinatário da prova e pode
recusar a realização das que
se mostrarem irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. Da decisão monocrática de Gebran, a defesa
de Lula recorreu à 8ª Turma
da corte. Os advogados dele
argumentaram a ilegalidade
da decisão de primeiro grau,
que violaria o contraditório,
a ampla defesa e o devido

processo legal. Reafirmaram
também o cabimento do HC
no caso, sob pena de gerar
nulidade da sentença caso o
pedido de novo interrogatório fosse rejeitado.
O órgão colegiado, em
sessão de julgamento desta última quarta-feira, negou provimento ao agravo
regimental, impedindo o
seguimento ao HC. Para
o relator do recurso, juiz
federal convocado Danilo
Pereira Júnior, que substitui Gebran, em férias, não
existem razões para modificar o “entendimento registrado pelo desembargador, sobretudo porque em
consonância com a melhor
interpretação da norma e
com a dominante jurisprudência deste tribunal”.
Pereira ainda acrescentou que os temas sustentados pela defesa foram
devidamente enfrentados
e que não existe flagrante

ilegalidade que justifique
a concessão da ordem do
HC. “Ademais, sendo o juiz
o destinatário da prova, o
critério de apreciação do
que seria útil ou não ao
seu conhecimento, afasta-se do escrutínio do tribunal que, neste momento,
deve apenas interferir se
houver ilegalidade na condução do processo, não
é este, porém, o caso dos
autos”, ressaltou.
Em seu voto, o magistrado reforçou que “ao réu
não é assegurado o interrogatório por sua própria
conveniência, sem que
existam razões que o próprio magistrado entender
pertinentes. Não se olvide
que os depoimentos estão
todos gravados em audiovisual e, portanto, acessíveis ao novo juiz que, se
entender conveniente e
necessário, poderá determinar a renovação do ato”.
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Mourão descarta ‘por enquanto’
privatização dos Correios
O

José Cruz

que nós poderíamos estar
recebendo, pode entrar nesse radar da privatização”.
Em dezembro, o tentente-coronel da reserva e
astronauta Marcos Pontes,
antes de assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações,
pasta à qual a emprresa é
vinculada, disse que a privatização dos Correios não estava na pauta de discussão.
No começo da manhã,
ao participar da cerimônia
na Universidade dos Correios, em Brasília, Mourão
prestigiu a comemoração
dos 356 anos da empresa e
o Dia do Carteiro. Na solenidade, lembrou o tempo em
que trocava cartas com a
namorada, que se transformou em esposa, e também
ressaltou que o costume era
comum entre amigos.

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

presidente em exercício, general Hamilton
Mourão, disse ontem
que “por enquanto” não há
planos de privatizar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Mais cedo, ele
participou de evento sobre os
356 anos dos Correios e homenagem ao Dia do Carteiro.
“Por enquanto, não”, respondeu Mourão ao ser questionado sobre a possbilidade
de privatização dos Correios.
Em outubro, durante a
campanha eleitoral, o então candidato Jair Bolsonaro sinalizou que a empresa
poderia ser privatizada
devido aos prejuízos. “Seu
fundo de pensão foi implodido pela administração
petista,
diferentemente
do passado. Então, os Correios, tendo em vista não
fazer um trabalho daquele

CINEMARK XD.

A FICÇÃO NUNCA FOI TÃO REAL.

Um absurdo de som: 7x mais potente.
Um absurdo de tela: 40% maior.
Um absurdo de cinema: Sala XD Cinemark.
Confira nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas.
955026_XD_Creed_II_JN_Diario_Do_Estado_245x190.indd 1

18/01/2019 12:16

Goiás, Tocantins e DF, 25 de Janeiro de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------

RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

Serviços
CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços de
seda, 4 mãos, yoni, terapêutica, relaxante, anti-stress, com pés, depilação esfoliação e outras.
Todas elas com o objetivo
de proporcionar novas
sensações de prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
-------------------------------
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Ator de “Roma” tem visto negado
para viajar à cerimônia do Oscar

O

governo dos Estados Unidos negou o
visto de viagem ao
ator mexicano Jorge Antonio
Guerrero, que interpreta o
personagem de Fermín no
longa-metragem “Roma” e
que pretende comparecer à
cerimonia do Oscar no dia
24 de fevereiro, disse o ator
à agência Efe ontem.
Guerrero explicou que
ainda não sabe se poderá
comparecer ao evento, no
qual “Roma” está indicado
em dez categorias. “Logo
descobriremos”, afirmou.
Conforme antecipou a revista “Quién”, as autoridades
de migração americanas negaram o visto a Guerrero apesar
de o ator ter um convite da
Netflix, produtora de “Roma”.
Segundo revelou o ator, os funcionários da embaixada dos
EUA no México não quiseram
ler a carta e, após a reunião
pessoal regulamentar, teve a
permissão de viagem negada.
Esta não é a primeira vez
que Guerrero tem problemas
para viajar aos EUA. No início de
2018, o ator também não conseguiu tirar o visto de turista.
Jorge Antonio Guerrero ganhou grande popularidade no
ano passado ao participar da
série de TV sobre o cantor mexicano Luis Miguel e do filme
“Roma”, de Alfonso Cuarón.
O longa de Cuarón está
indicada às categorias de
melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor
atriz coadjuvante, melhor
filme estrangeiro, melhor
fotografia, melhor roteiro
original, melhor direção de
arte, melhor edição de som
e melhor mixagem de som.
“Roma”, um filme autobiográfico de Cuarón sobre o
México da década de 1970, se
tornou o primeiro longa-metragem em espanhol a conseguir a indicação para a categoria de melhor filme no Oscar.

Diário do Estado
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Caio Castro é condenado
a pagar R$ 7 mil por
agressão a fotógrafo
O ator Caio Castro foi
condenado a pagar uma
indenização no valor de
R$ 7 mil ao fotógrafo
André Ligeiro. Em 2016,
Caio agrediu Ligeiro em
uma festa em Trancoso,
na Bahia. A informação
foi publicada no Diário
Oficial do Estado de São
Paulo na quarta-feira.
Na ocasião, uma assessora teria pedido que
Caio “não fosse fotografado por conta de marcas
patrocinadoras concorrentes no evento”. O pedido não foi obedecido
por André, que tirou uma
foto do ator, que se irritou com o flash.
Em entrevista à Glamour, em 2016, Ligeiro falou sobre o ocorrido: “Eu
corri enquanto outro fotógrafo segurou o Caio e mais
uma pessoa tentou ficar na
frente do ator. Mas Caio puxou a minha camiseta e me
deu uma cabeçada.”
“Veio depois tentar pedir
desculpas, mas não senti
verdade. A minha cabeça e
olho começaram a sangrar.
Fui atendido pela ambu-

O ator foi
clicado em
uma festa
em Trancoso,
na Bahia, no
ano e 2016.
Irritado com o
flash, deu uma
cabeçada no
fotógrafo
lância e fui pro hospital tomar
três pontos no supercílio”
Posteriormente, em seu
Facebook, Caio também falou
sobre a situação, reconhecendo que errou na ocasião e pedindo desculpas ao fotógrafo,
à sua família e aos seus fãs.
“Estava meio nervoso, era
uma falta de respeito. A gente pediu gentilmente, cordialmente para não fazer foto.
Ele fez a foto e saiu correndo.
Por que ele saiu correndo?
Por que ele viu que foi pedido
que não era pra fazer foto.”

