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Feminicídio já matou 126 
mulheres só em janeiro
O Brasil tem cada vez elevado mais sua incidência de assassinatos à mulheres. Segundo a CIDH, 126 mulheres foram 
mortas em razão de seu gênero no país já no primeiro mês do ano, além do registro de 67 tentativas de homicídio. p3

Audiência 
pública discute 
segurança nas 
barragens p2

Moro apresenta projeto que isenta 
pena de policial que matar em serviço

Jovem é perseguida, invade UEG 
e é morta a tiros, em Caldas Novas

O ministro apresentou a governadores e secretários estaduais de se-
gurança de todo o país, a proposta de projeto de lei que elaborou. p7

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria invadido o espaço da 
instituição após ser perseguida e morta a tiros pelo atirador. p3

Diário Do EstaDo

Wolverine 
será vivido por 

novo ator p8
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Número de mortos em 
Brumadinho sobe para 134

O Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas 
Gerais e a Defesa 

Civil do estado atualizaram 
para 134 o número de mor-
tos, após o rompimento da 
Barragem 1 da Vale, em Bru-
madinho (MG). Desse total, 
120 já tiveram as identida-
des confirmadas pelas au-

toridades. Além disso, 199 
pessoas ainda permanecem 
desaparecidas. Ao todo, 
394 foram localizadas.

Segundo o porta-voz da 
corporação, tenente Pedro 
Aihara, a previsão é de chuva 
para os próximos dias, mas 
as condições meteorológicas 
não deverão representar um 

obstáculo, uma vez que par-
te do efetivo ainda está tra-
balhando no que chamam 
de área quente – região mais 
afetada pelo fluxo de lama 
e onde há maior chance de 
vítimas serem encontradas.

Ainda de acordo com o 
tenente, devido ao desloca-
mento da lama, foi possível 

encontrar três corpos de víti-
mas perto do que as equipes 
acreditam ter sido o vestiá-
rio da mineradora Vale.

Durante a coletiva de 
imprensa, o tenente tam-
bém informou que 15 má-
quinas deverão auxiliar 
nas buscas da força-tarefa 
estruturada no local.

Reprodução

Justiça arquiva 
processo contra 
13 servidores 
no caso do 
incêndio no 
Centro de 
Internação

A Justiça arquivou o 
processo movido contra 
13 servidores pela mor-
te de 10 adolescentes 
em virtude de um incên-
dio no Centro de Inter-
nação Provisória (CIP) 
em Goiânia. O incidente 
aconteceu no dia 25 de 
maio de 2018 dentro do 
7º Batalhão da Polícia Mi-
litar, no Jardim Europa.

A juíza Camila Nina 
Erbetta Nascimento to-
mou a decisão no dia 23 
de novembro de 2018, 
mas ela só foi divulgada 
esta semana. No texto, 
ela acompanha a orien-
tação no Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO), 
que afirma que o local 
não era próprio nem 
para a internação dos 
adolescentes nem para o 
trabalho dos servidores.

O local foi classificado 
como “absolutamente 
degradado, não apenas 
no que diz respeito à 
sua estrutura física, mas 
também, em relação às 
condições em que o tra-
balho é realizado”.

A decisão afirma ainda 
que não era possível que 
todos os servidores atu-
assem ao mesmo tempo 
no combate ao incêndio. 
Os que fizeram, de acor-
do com a juíza, trabalha-
ram “de forma organiza-
da em com a eficiência 
exigida no caso em tela”. 
Ela afirmou que o “resul-
tado negativo deveu-se a 
circunstâncias alheias à 
sua vontade e por fatos 
alheios à sua atuação”.

No texto consta ainda 
que não há dúvidas de que 
o incêndio foi provocado 
pelos próprios adolescen-
tes. Além disso, não haviam 
equipamentos de combate 
ao incêndios disponíveis.

Na época do incêndio, o 
grupo Coletivo Mulheres de 
Goiás Lula Livre promoveu 
um ato em solidariedade às 
mães e famílias dos adoles-
centes mortos. Geralda Fer-
raz, uma das organizadoras 
do evento, acredita que o 
fato precisa levar a socieda-
de a refletir sobre os CIP.

Preso suspeito de tentar 
matar ex-companheiro da mãe

Audiência pública discute segurança nas barragens

A Polícia Civil (PC) prendeu, 
na madrugada de ontem, Edu-
ardo Ramos Alves, de 21 anos. 
Ele é suspeito de tentar matar 
o ex-companheiro da própria 
mãe, Anderson Mariano Silva, 
que ficou tetraplégico após 
ser atingido com sete tiros. 
O suspeito foi encontrado no 
município de Senador Ca-
nedo, depois de mais de um 
ano e meio de investigação

A delegada responsável pelo 
caso, Alessandra Batista Dias Al-

varenga, afirmou que a polícia 
já havia feito outras tentativas 
de prender Eduardo, mas que 
só depois de muito trabalho 
conseguiram localizá-lo.

“Nós já havíamos procu-
rado o suspeito na casa da 
mãe dele, mas ele conseguiu 
fugir. Depois de muito tempo 
investigando, recebemos a 
informação de que ele pode-
ria estar em Senador Canedo. 
Dessa vez conseguimos pren-
dê-lo”, afirmou a delegada.

A Secretaria do Meio 
Ambiente (Secima) realiza 
amnhã, às 14h, uma reu-
nião pública sobre Seguran-
ça das Barragens em Goiás. 
O evento será no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira e 
contará com a presença da 
secretária do Meio Am-
biente, Andréa Vulcanis. 
A participação é aberta a 
todos os interessados.

A reunião faz parte 
do Plano de Ação para 
o Controle de Segurança 

de Barragens (PACSB), anun-
ciado pela Secima na última 
terça-feira (29). O objetivo 
é receber contribuições de 
diversos órgãos e entidades 
para desenvolver estraté-
gias para a segurança das 
barragens no Estado.

Os representantes das 
mineradoras no Estado fo-
ram convidados para o even-
to, além de autoridades dos 
órgãos do setor de energia e 
água, como a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-

199 
pessoas 
ainda 
permanecem 
desaparecidas

el) e Agência Nacional de 
Águas (ANA), universida-
des e conselhos de classe 
como Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia de Goiás (CREA-GO).

Também foram con-
vidados para a reunião 
membros dos Comitês 
de Bacias Hirográficas 
dos rios Meia Ponte, Co-
rumbá, Veríssimo e São 
Marcos; Rio dos Bois e 
dos afluentes goianos 
do baixo Paranaíba.
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número de assassinatos de mulheres 
no Brasil em 2019 preocupa CIDH
A Comissão Interame-

ricana de Direitos 
Humanos (CIDH) 

manifestou, por meio de 
nota publicada ontem, pre-
ocupação quanto à elevada 
incidência de assassinatos 
de mulheres no Brasil no 
início deste ano. Segundo a 
comissão, 126 mulheres fo-
ram mortas em razão de seu 
gênero no país desde o início 
do ano, além do registro de 
67 tentativas de homicídio.

A comissão diz que os 
casos que chegaram a seu 
conhecimento exigem do 
Estado a implementação de 
estratégias abrangentes de 
prevenção e reparação in-
tegral às vítimas, além de 
investigações “sérias, impar-
ciais e eficazes dentro de um 
período de tempo razoável”, 
que possibilitem a punição 
dos autores dos crimes. Uma 
das medidas que se fazem 
urgentes, segundo a CIDH, é 
a formação, a partir de uma 
perspectiva de gênero, de 
agentes públicos e pessoas 
que prestam serviço público.

“A CIDH enfatiza que os 
assassinatos de mulheres 
não se tratam de um proble-
ma isolado e são sintomas 

de um padrão de violência 
de gênero contra elas em 
todo o país, resultado de 
valores machistas profunda-
mente arraigados na socie-
dade brasileira”, diz a nota.

A comissão também faz 

um alerta para o aumento 
dos riscos enfrentados por 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade por conta 
de sua origem étnico-racial, 
orientação sexual, identi-
dade de gênero, situação 

de mobilidade humana, 
aquelas que vivem em si-
tuação de pobreza, as mu-
lheres na política, jornalis-
tas e mulheres defensoras 
dos direitos humanos.

“Durante a visita in loco 

ao país, em novembro de 
2018, a CIDH observou, em 
particular, a existência de in-
terseções entre violência, ra-
cismo e machismo, refletidas 
no aumento generalizado de 
homicídios de mulheres ne-

gras. Ademais, a comissão vê 
com preocupação a tolerân-
cia social que perdura dian-
te dessa forma de violência, 
bem como a impunidade 
que continua caracterizando 
esses graves casos”, diz.

Na nota, a organização, 
vinculada à Organização dos 
Estados Americanos (OEA), 
cita o fato de que o Brasil 
concentrou 40% dos femini-
cídios da América Latina, em 
2017. “A impunidade que ca-
racteriza os assassinatos de 
mulheres em razão de seu 
gênero transmite a mensa-
gem de que essa violência é 
tolerada”, diz a CIDH.

A presidenta da CIDH, 
Margarette May Macaulay, 
reconhece o valor da lei que 
tipifica o feminicídio no Bra-
sil, ao mesmo tempo que 
entende ser essencial que 
as autoridades competen-
tes não minimizem a gravi-
dade das queixas prestadas 
pelas vítimas. “É inadmis-
sível que mulheres com 
medidas protetivas sejam 
mortas, que não contem 
com espaços seguros”, diz 
Margarette, que também é 
relatora da comissão sobre 
os Direitos das Mulheres.

Reprodução

Jovem é 
preso com 
57 papelotes 
de cocaína 
na BR-153, 
em Aparecida

Jovem é perseguida, invade UEG 
e é morta a tiros, em Caldas Novas

operadoras de telefonia 
móvel são campeãs de 
reclamações no Procon GO 

Um jovem de 22 anos 
foi preso ontem, com 57 
papelotes de cocaína na 
BR-153, em Aparecida de 
Goiânia. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
jovem estava em uma mo-
tocicleta e levava a droga 
escondida junto à cintura.

Motociclistas da PRF rea-
lizavam uma blitz no km 513 
da BR-153 e deram ordem 
de parada ao rapaz. Duran-
te a fiscalização, os policiais 
fizeram uma revista pessoal 
no condutor e encontraram 
uma sacola escondida em 
sua cintura, contendo deze-
nas de saquinhos com coca-
ína. A droga seria distribuída 
em Aparecida de Goiânia.  

O rapaz foi encaminha-
do ao 1° Distrito Policial 
de Aparecida de Goiânia.

Empresas de telefonia 
móvel e a concessionária 
Enel figuram no topo da 
lista de reclamações re-
gistradas no Procon Goi-
ás em janeiro de 2019. 
A relação foi divulgada 
ontem, com o objetivo de 
orientar os consumidores 
goianos sobre as empre-
sas que mais infringiram 
o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). 

No site do órgão, é 
possível consultar duas 
relações: a primeira, 
denominada “ranking 
atendimentos” é com-
posta por atendimentos 
preliminares, simples 
consultas, solicitações 
de cálculos, fiscalizações, 
pré-atendimentos de 
problemas que não são 
atribuições do Procon e 
também as reclamações, 
ou seja, os atendimentos 
que se transformaram 
em processo e já trami-
tam dentro do órgão.

A segunda, denomi-
nada “ranking de pro-
cessos instaurados”, 
é composta exclusiva-
mente pelos processos 
administrativos, ou seja, 
pelas empresas que es-
gotaram todas as tratati-
vas pré-processuais. 

Além de ser importan-
te para o esclarecimento 
dos consumidores, que 
têm a oportunidade de 
se informar sobre a má 
prestação de serviço, as 
empresas poderão iden-
tificar os problemas mais 
comuns e rever a qualida-
de de seus serviços e pro-
dutos, para que sua credi-
bilidade não seja afetada. 

O Procon Goiás escla-
rece que o conglomera-
do Claro S/A contempla 
os serviços de telefonia 
móvel, TV por Assinatura 
(Net) e telefonia fixa. O 
mesmo vale para a Tele-
fônica Brasil S/A, que in-
corporou a Vivo e GVT.

Uma jovem foi morta 
a tiros, na manhã de on-
tem, dentro da Universi-
dade Estadual de Goiás 
(UEG), em Caldas Novas. 
Segundo a Polícia Civil  
(PC), a vítima teria in-
vadido o espaço da ins-
tituição após ser perse-
guida pelo atirador.

Conforme a PC, o cri-
me ocorreu por volta de 
6h20. A vítima, Ana Caro-
lina Emidio, de 20 anos, 
teria pedido para um 
amigo a levar até as pro-
ximidades da UEG para se 
encontrar com uma pes-
soa. Pouco antes de che-
gar no local, a moça des-
ceu da moto e pediu para 
o rapaz ir ao encontro 
do suspeito. Quando o 
suspeito percebeu que o 
amigo de Ana não estava 
com ela na garupa, come-
çou a ameaçá-lo dizendo 
que atiraria contra ele.

Enquanto o amigo da 
vítima tentava acalmá-
-lo, o suspeito avistou 
Ana sentada mais adian-
te e decidiu ir até ela. 
Quando a moça perce-

Reprodução

beu que o suspeito estava a 
caminho, começou a correr 
sentido a universidade. Ele 
começou a atirar na direção 
da jovem, que encontrou 
uma abertura no alambrado 
da instituição e entrou por 
ali. Ana Carolina conseguiu 
correr cerca de 40 metros 
antes de ser atingida pelos 
disparos do autor que, em 
seguida, fugiu em direção 
ao Bairro Lago da Brisas.

A moça foi atendida 
pelo Corpo de Bombeiros 
e levada para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) de Caldas Novas, 
mas não resistiu e morreu. 
Ana foi atingida por dois 
disparos de arma de fogo.

Investigações
Conforme o delegado 

responsável pelas inves-
tigações, Tibério Martins 
Cardoso, Ana Carolina ti-
nha passagens pela polícia 
por tráfico e seria usuária 
de drogas. A polícia ainda 
não sabe a motivação do 
crime, mas um inquérito 
foi instaurado para loca-
lizar o suspeito. O amigo 
de Ana não conhecia o 
autor dos disparos.

“A investigação já está 
em andamento. Vamos 
ouvir testemunhas. Nós 
temos duas testemunhas 
oculares que nos auxilia-
rão a entender a dinâmi-
ca do homicídio”, explica.
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Congressistas defendem aprovação 
da reforma da previdência

AO conduzir a 
primeira ses-
são do Con-

gresso Nacional ontem, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), disse 
que o legislativo “terá de ou-
vir a mensagem do povo bra-
sileiro, que precisa de saúde, 
educação, segurança e, mais 
do que tudo, honestidade”.

O parlamentar afirmou 
que o resultado das urnas 
mostra que “é uma sinali-
zação dos eleitores para 
a urgente necessidade 
de uma nova postura de 
seus representantes”.

A nova legislatura é mar-
cada por um dos maiores ín-
dices de renovação desde a 
redemocratização. No Sena-

do, das 54 vagas em disputa, 
46 serão ocupadas por no-
vos nomes, uma renovação 
de mais de 87%. Na Câmara 
dos Deputados, a taxa che-
gou a 52% dos parlamentares 
eleitos. “Devemos ressaltar 
que pertencemos a uma le-
gislatura que representa o 
novo, a esperança”, disse.

Para o presidente do Con-
gresso, entre os principais 
temas a serem discutidos 
está a reforma da previdên-
cia, que tem “importância 
vital para o equilíbrio e a sus-
tentabilidade das finanças 
públicas”. Alcolumbre des-
tacou também as reformas 
administrativa e tributária.

O senador ressaltou ainda 
que as urnas exigem “hones-

tidade” de todos os políticos. 
“Não importa se pertence ao 
primeiro escalão da Repúbli-
ca ou à repartição pública do 
município mais distante des-
se país, o cidadão brasileiro 
quer honestidade, compro-
metimento e transparência 
dos políticos”, disse.

Responsabilidade
O presidente reeleito da 

Câmara dos Deputados, de-
putado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), também mencionou o 
efeito das eleições de 2018 
na maior taxa de renovação 
desde a redemocratização, o 
que exigirá dos parlamenta-
res mais responsabilidade e 
esforço redobrado para “em 
cenário fragmentado, cons-
truir os acordos necessários 
ao bom andamento dos tra-
balhos do Congresso.”

Rodrigo Maia afirmou 
que serão prioritários 
temas como as reformas 

da previdência e tributá-
ria, a retomada do cres-
cimento econômico, a 
redução da violência e o 
combate à corrupção.

Segundo o parlamentar, 
o custo deficitário dos siste-
mas previdenciários estatais 
é um dos principais respon-
sáveis pelo desequilíbrio nas 
contas públicas – por razões 
como as mudanças no mer-
cado de trabalho e o aumen-
to da expectativa de vida.

“A aprovação da Reforma 
da Previdência constituirá 
indicador seguro de que 
temos condições de promo-
ver também outras mudan-
ças destinadas a estimular 
o nosso desenvolvimento. 
A realidade aponta para a 
necessidade inexorável da 
Reforma; podem-se discutir, 
entretanto, questões pon-
tuais envolvidas na sua im-
plantação”, defendeu Maia.

O deputado apontou ain-

da a necessidade de enfren-
tar temas como o combate 
à criminalidade “seja a de 
colarinho-branco, seja a que 
ameaça a segurança pública 
e a tranquilidade do cidadão 
de modo mais imediato.”

Relacionamento
Já o presidente do Su-

premo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, des-
tacou a importância do 
relacionamento entre os 
três poderes, fator “fun-
damental para impulsionar 
as reformas estruturantes 
necessárias ao avanço do 
desenvolvimento nacional 
e o aprimoramento do sis-
tema judicial brasileiro’.

“Como se vê, foram o 
próprio parlamento e o 
executivo, ou seja, o poder 
político, que propiciaram a 
criação das estruturas legais 
que permitiram viabilizar as 
investigações de combate à 

corrupção como as que ve-
mos na atualidade”, afirmou.

O magistrado defendeu 
ainda a construção de um 
“novo pacto entre os três 
Poderes” para viabilizar re-
formas como a previdenci-
ária e a fiscal/tributária, “e 
compreenda, necessaria-
mente, uma repactuação fe-
derativa, evitando que esta-
dos e municípios cheguem 
a um quadro insustentável 
de inadimplência”. Além 
disso, afirmou que é preciso 
pensar no “pós-reformas”. 
“Para isso, há de haver pla-
nejamento e diretrizes”.

Segundo Toffoli, tam-
bém é necessário aumen-
tar os esforços em relação 
à segurança pública. “De 
modo que sejamos capazes 
de fortalecer o combate à 
corrupção, ao crime or-
ganizado e à epidemia de 
violência e de homicídios 
que assola o Brasil”, disse.

Will Shutter/Câmara dos Deputados



------------------------------- 
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
-------------------------------
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 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$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
----------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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.
-------------------------------
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.
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------

CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
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Bolsonaro quer realinhar diplomacia 
e promete parceria intensa com eUA 
O governo de Jair 

Bolsonaro voltou a 
prometer um rea-

linhamento da diplomacia 
multilateral, “a fim de melhor 
refletir os valores da socie-
dade brasileira, e focada na 
defesa de interesses do País”. 
No texto, o governo prome-
te reforçar os laços com os 
Estados Unidos e priorizar 
novos acordos comerciais.

No documento envia-
do ao Congresso Nacional, 
que abrange a mensagem e 
as principais propostas do 
Executivo para este ano, o 
governo diz que “será dado 
destaque às negociações 
multilaterais, especialmente 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), cuja nova 
agenda o Brasil terá maior 
protagonismo”. Ainda segun-
do o texto, a diplomacia bila-
teral será “reorientada para 
maximizar resultados para o 
País e seus cidadãos”. “Bus-
car-se-á fortalecer relações 
com países que sejam efeti-

vamente estratégicos para o 
Brasil, por valores comuns, 
pelo potencial promissor em 
comércio e investimentos 
e no compartilhamento de 
tecnologias que contribuam 
para solucionar problemas 
concretos enfrentados pelo 
País”, traz o texto na página 

112. O governo lembra que o 
Brasil assumirá a presidência 
de turno do Brics neste ano, 
“o que demandará intensifi-
cação dos esforços internos 
de coordenação”. Também 
destaca que assumirá, no 
segundo semestre de 2019, 
a presidência pro tempore 

do Mercosul. “Ao lado dos 
demais Estados Partes, o 
País irá realizar uma revisão 
do bloco para garantir que 
atenda aos objetivos econô-
micos de seus integrantes”. 
Além disso, segundo o texto, 
o governo “redobrará” esfor-
ços para construir uma nova 

parceria, mais intensa e ele-
vada, com os Estados Unidos, 
que maximize as oportunida-
des de desenvolvimento do 
Brasil. “Em outra frente de 
trabalho, o governo irá lutar 
para assegurar o fortaleci-
mento da democracia e das 
liberdades individuais na re-

gião, com particular atenção 
às situações na Venezuela, 
na Nicarágua e em Cuba”. 
O governo promete priori-
zar as negociações de novos 
acordos comerciais, como 
parte do esforço de garantir 
oportunidades de acesso a 
mercado para bens e servi-
ços do País, e a continuação 
do processo de aproximação 
com a OCDE, com vistas à 
acessão plena. “Também ha-
verá crescente integração da 
diplomacia econômica com 
os ecossistemas de inova-
ção científica e tecnológica 
de países parceiros”. Nesse 
sentido, o governo diz que o 
Itamaraty tem reforçado sua 
estrutura econômica e inte-
grado de “maneira mais efeti-
va” as unidades responsáveis 
por negociações e promoção 
comercial. “Departamentos 
temáticos e mais especiali-
zados poderão ser criados, 
como o do agronegócio, que 
elevarão o perfil com que o 
Brasil trata desses temas”.

Reprodução

Moro apresenta projeto que isenta pena de policial que matar em serviço
O ministro Sérgio Moro, 

da Justiça e Segurança Pú-
blica, apresentou na ma-
nhã desta segunda-feira, a 
governadores e secretários 
estaduais de segurança de 
todo o país, a proposta de 
projeto de lei que elaborou 
para fortalecer o combate 
à corrupção, aos crimes vio-
lentos e à criminalidade or-
ganizada, com mudanças em 
12 leis e nos códigos Penal e 
de Execução Penal.

Além de pontos que ele 
já havia mencionado, como 
a possibilidade de prisão 
após condenação em se-
gunda instância e a nego-
ciação de penas entre o 

Ministério Público e crimi-
nosos confessos, Moro in-
cluiu uma das bandeiras do 
presidente Jair Bolsonaro, a 
possibilidade de redução ou 
mesmo isenção de pena de 
policiais que causarem mor-
te durante sua atividade.

Pelo texto, a proposta 
permite ao juiz reduzir 
a pena até a metade ou 
deixar de aplicá-la se o 
excesso decorrer de es-
cusável medo, surpresa 
ou violenta emoção. As cir-
cunstâncias serão avalia-
das e, se for o caso, o acu-
sado ficará isento de pena.

A nova redação que o 
texto propõe no Código 

Penal para o chamado “ex-
cludente de ilicitude” per-
mite que o policial que age 
para prevenir agressão ou 
risco de agressão a reféns 
seja considerado como se 
atuando em legítima defe-
sa. Pela lei atual, o policial 
deve aguardar uma ameaça 
concreta ou o início do cri-
me para então reagir. Para 
Moro, a proposta pretende 
diminuir a sensação de insegu-
rança durante atuação policial.

Também há uma pro-
posta de permitir que o juiz 
coloque em liberdade o acu-
sado que tenha agido em 
condições de exclusão de 
ilicitude, desde que ele não 

seja reincidente ou não esti-
ver envolvido na prática ha-
bitual de crimes ou integrar 
organização criminosa.

O texto, no entanto, não 
retira a necessidade de in-
vestigação, como foi defen-
dido por Bolsonaro.

No pacote de propostas, 
algumas se destinam ao 
combate das facções crimi-
nosas. Uma das mudanças 
é a que amplia a definição 
de organização criminosa 
para incluir grupos que “se 
valham de modo direto ou 
indireto do controle sobre 
a atividade criminal ou so-
bre a atividade econômica” 
e cita textualmente facções 

conhecidas como o Primeiro 
Comando da Capital (PCC), 
Comando Vermelho, Famí-
lia do Norte, Terceiro Co-
mando, Amigos dos Amigos, 
além de “milícias ou utras 
associações como local-
mente denominadas”. Além 
disso, prevê que líderes de 
facções iniciem o cumpri-
mento de regime em presí-
dios de segurança máxima.

No Código Eleitoral, Moro 
propôs uma alteração para 
incluir como crime o caixa 2. 
Atualmente, a punição se dá 

com base em um artigo que 
trata de falsidade ideológica 
em eleições. O projeto tam-
bém considera crime arre-
cadar, manter, movimentar 
ou utilizar valores que não 
tenham sido declarados à 
Justiça Eleitoral, popular-
mente chamado de “caixa 
dois” . Além disso, o texto 
inclui que tanto doadores 
de recursos e candidatos e 
integrantes de partidos e 
coligações “quando concor-
rerem de qualquer modo 
para a prática criminosa”.
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Luisa Marilac e Nego do Borel fazem as pazes em jantar

neymar comemora 
antecipado seu 
aniversário em Paris

 Luisa Marilac e Nego do 
Borel selaram a paz, após tan-
ta polêmica. A youtuber, que é 
transexual, e o cantor jantaram 
no Hotel Unique, no bairro do 
Jardim Paulista, em São Paulo.

Nas redes sociais, Luisa 
postou foto e escreveu: “Que 
nós possamos sempre trans-
formar erros em oportunida-
des de crescimento e amor.”

Horas antes, Nego do Bo-
rel esteve no centro de aco-
lhimento para mulheres tran-
sexuais e travestis Florescer, 
no Bom Retiro, em São Paulo.

O funkeiro foi ao local a 

convite do ativista LGBTI+, 
Agripino Magalhães, que tam-
bém lhe deu todo um manual 
sobre todos os gêneros.

Entenda a polêmica
O bafão com Nego do 

Borel começou quando o 
cantor chamou Luisa Ma-
rilac de “homem gato” na 
rede social e disse que a 
transexual “devia estar 
cheio de gatas” depois que 
ela o elogiou no Instagram. 
“Onde você está vendo um 
homem aqui? De coração, 
gosto muito do seu traba-

lho, acho você um homem 
lindo. Seu comentário me 
deixou passada”, ainda 
questionou Luisa.Vale lem-
brar que toda a confusão 
em que Nego do Borel se 
envolveu rendeu consequ-
ências drásticas para o can-
tor.Luisa Sonza e Ludmilla 
desistiram da participação 
em seu DVD, que Nego pre-
feriu adiar ainda sem data 
definida, e fez com que 
sua amizade com Anitta 
fosse um pouco abalada, 
após ele ser vaiado em 
um show da cantora.

Neymar comemo-
rou seus 27 anos com 
uma festa antecipada 
em Paris, ontem. O jo-
gador faz aniversário 
na terça-feira. Wesley 
Safadão, Rodriguinho e 
Gaab serão as atrações 
da comemoração, que 
acontece no Pavillon 
Gabriel, localizado 
próximo a Champs Ely-
sées, a principal aveni-
da da cidade....

O espaço tem 1.800 
m2 e pode receber até 
2.000 pessoas, mas o 

evento será para um nú-
mero bem mais restrito: 
cerca 250 convidados, que 
incluem os companheiros 
do Paris Saint Germain, 
seus parças, Gabriel Me-
dina, familiares e amigos 
de infância do jogador. O 
tema será vermelho. 

Neymar ainda se recupe-
ra de uma lesão no quinto 
metatarso do pé direito e 
cogitou cancelar a festa, 
mas como já tinha sido 
programado com os patro-
cinadores Red Bull e Beats, 
decidiu manter o evento..

Wolverine será vivido 
por novo ator no MCU

Reprodução

Reprodução

Com a Disney com-
prando a Fox e ad-
quirindo os direitos 

para os demais perso-
nagens da Marvel, com 
destaque para os X-Men, 
a produtora Lauren Shu-
len Donner indicou que 
um novo Wolverine pode 
estar chegando em breve.

Em coletiva durante o 
Television Critics Associa-
tion (via Deadline), Shu-
len Donner afirmou que a 

Marvel vai escalar um novo 
Wolverine quando a Disney 
finalizar o acordo com a 
Fox, eliminando as minús-
culas esperanças de se ver 
Hugh Jackman no MCU.

“Está tudo no play-
ground da Disney e eles 
podem decidir o que qui-
serem”, afirmou a produ-
tora, referindo-se também 
à possibilidade de todos os 
outros mutantes serem es-
calados por novos atores.


