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Grupo é preso por comandar 
tráfico e execuções na Canaã
Segundo a polícia, de dentro da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, um condenado co-
mandava o tráfico de drogas, e ordenava o assassinado de rivais nas ruas da capital. Ele e mais sete pessoas foram presos. p3

PF deflagra 
OperaçãoAd 

Infinitum, 
60ª fase da 
Lava Jato p3

Maduro 
recebe ajuda 
da Rússia p4

Senado 
quer ouvir 
Bebianno p7

Segurança acusado de matar rapaz 
poderá responder por homicídio doloso
Ele pode responder por homicídio doloso (intencional), ao em vez de 
homicídio culposo (sem intenção), segundo a Polícia Civil do Rio. p3
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Com gasolina cara, venda 
de etanol disparou em 2018

AS vendas de eta-
nol hidratado no 
mercado brasilei-

ro cresceram 42,1% em 2018, 
segundo dados divulgados 
nesta terça pela AnP (Agência 
nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis). A alta refle-
te a busca, pelo consumidor, 
de alternativa aos altos preços 
da gasolina durante o ano.

no geral, o consumo de 
combustíveis no país ficou 
estagnado no ano, com alta 
de apenas 0,03%. Para o 
diretor-geral da AnP, Décio 

Oddone, além da economia 
fraca, os altos preços nos 
últimos anos contribuíram 
para o desempenho, que re-
pete anos anteriores.

“O brasil passou 2016 e 
2017 com preços acima do 
mercado internacional”, disse 
ele, em evento para anunciar 
o balanço do mercado de 
combustíveis em 2018. Ele 
voltou a defender maior com-
petição no mercado de refino, 
com a venda de refinarias da 
Petrobras. A ANP chegou a 
ir ao Cade (Conselho Admi-

nistrativo de Defesa Econô-
mica) para questionar a con-
centração nesse mercado.

“A venda de refinarias da 
Petrobras é boa para a socie-
dade”, afirmou Oddone. A es-
tatal tem hoje dois processos 
de venda de polos de refino 
em curso e não descarta apro-
fundar a estratégia de reduzir 
sua participação no mercado.

no ano passado, o país 
consumiu 19,4 bilhões de 
litros de etanol hidratado. 
“O crescimento foi motiva-
do, em grande parte, pelo 

ganho de competitividade 
no preço em relação à ga-
solina C nos estados com 
maior produção de eta-
nol”, disse à agência.

As vendas de gasolina 
C (já misturada ao etanol 
anidro) caíram 13,1%, para 
38,3 bilhões de litros. O 
consumo de etanol anidro 
caiu na mesma proporção. 
Ainda sim, o consumo total 
de etanol cresceu 16,3%, 
para 29,7 bilhões de litros.

O consumo de diesel 
teve alta de 1,4%, para 55,5 

bilhões de litros, segundo a 
AnP, devido à recuperação 
econômica. Com o programa 
de subvenção criado para 
por fim à greve dos cami-
nhoneiros, houve queda de 
24,5% nas importações -o 
diesel é o principal combus-
tível importado pelo país.

Após a subvenção, hou-
ve diminuição das impor-
tações e aumento do peso 
da Petrobras na compra do 
produto no exterior, já que 
os importadores privados 
recuaram no mercado.
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Receita Federal 
alerta para 
mensagens 
falsas sobre 
Imposto 
de Renda

Diante da obrigação 
de declarar o imposto de 
Renda (iR), criminosos 
se aproveitam para dar 
golpes. A Receita Federal 
está alertando para falsas 
mensagens de e-mail que, 
em nome da instituição, 
indicam links que remete-
riam a supostas irregulari-
dades do contribuinte.

Para o diretor de Cer-
tificação Digital da Serasa 
Experian, Maurício Balas-
siano, essa ação é muito 
comum nessa época do 
ano. “Para conhecer a situ-
ação junto à Receita, basta 
entrar no extrato individu-
al de cada um por meio do 
e-CAC. Se tiver um certi-
ficado digital válido isso 
se torna ainda mais sim-
ples, assim como a decla-
ração de rendimentos”.

A temporada do IR, diz 
ele, pode no todo ser um 
encargo pessoal muito mais 
suave para os que optarem 
pelo uso do Certificado Di-
gital Pessoa Física (e-CPF) ou 
na hora de fazer a declaração 
e consultar a Receita. Com o 
uso do e-CPF o contribuinte 
pode usar a declaração pré-
-preenchida, por exemplo, 
na qual é necessário apenas 
conferir e eventualmen-
te corrigir algum dado 
ou informação do Fisco.

Com o Certificado Digi-
tal pessoa física da Serasa 
Experian, o portador ga-
nha por 30 dias o Serasa 
AntiFraude, que monitora 
tudo que acontece com o 
CPF do cliente no merca-
do. É possível ainda fazer 
o preenchimento online da 
declaração, o que dispensa 
a necessidade de baixar o 
programa e preencher as 
informações com mais cal-
ma, fazendo o envio num 
momento que o contribuin-
te considerar oportuno.

no caso do imposto de 
Renda, o Certificado Digital 
funciona como um facilita-
dor para o contribuinte, lem-
bra Balassiano, e traz entre 
outras vantagens a possibili-
dade de usar a mesma infra-
estrutura para assinar outros 
tipos de documentos e con-
tratos, de qualquer parte do 
mundo, de forma virtual.

Polícia encontra maior laboratório 
de fabricação de rebite de Goiás

Dupla é morta durante confronto 
com a Polícia Militar em Goiânia

O Comando de Opera-
ções de Divisas (COD) encon-
trou na noite de ontem um 
laboratório de fabricação de 
rebite, no setor Moinho dos 
Ventos, em Goiânia. O local 
foi considerado pela polícia 
como o maior laboratório 
desse tipo em Goiás. Três 
pessoas foram presas. 

De acordo com a polícia, 
a casa estava sendo aluga-
da há cerca de 15 dias pelos 
três suspeitos e era utiliza-

da apenas para a fabricação 
do medicamento. Foram 
apreendidos no local mais 
de 6 milhões de comprimi-
dos, insumos para a fabri-
cação do rebite, além de R$ 
300 mil em dinheiro. 

Entre os detidos, que não 
tinham passagens pela polí-
cia, havia um suspeito cego, 
que cuidava da embalagem 
dos comprimidos. Os presos e 
todo material apreendido foi 
levado para a Polícia federal. 

Dois homens de 24 e 
18 anos foram mortos na 
tarde desta terça-feira, 
após trocar tiros com a 
Polícia Militar, na Ave-
nida Pasteur, no Parque 
Anhanguera, em Goiânia. 
De acordo com a PM, fo-
ram apreendidos armas, 
drogas e uma granada. 

A PM informou que 
chegou até os suspeitos 
por meio de uma de-

núncia anônima. Os dois 
homens, que possuem pas-
sagens pela polícia, estavam 
em um carro com registro de 
roubo no momento da abor-
dagem. A polícia disse que 
foi recebida a tiros e, ao revi-
dar, alvejou os dois homens, 
que morreram no local. 

Foram apreendidos duas 
pistolas, um revólver calibre 
38, uma granada, um carro 
roubado, um colete antibalís-

tico, um tablete de maconha 
e uma balança de precisão.

O suspeito de 24 anos res-
pondia por roubo, tráfico de 
drogas e posse ilegal de ar-
mas. O jovem de 18 já tinha 
passagens por lesão corporal, 
ameaça, roubo, tráfico de 
drogas, tentativa de homicí-
dio, receptação, e associação 
criminosa. Os dois exibiam 
fotos com o armamento em 
páginas de rede social.
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Preso grupo suspeito de comandar 
tráfico e execuções na região da Canaã
Mudam os prota-

gonistas, mas a 
história se repe-

te mais uma vez. Segundo 
a polícia, de dentro da Pe-
nitenciária Coronel Odenir 
Guimarães (POG), em Apa-
recida de Goiânia, um con-
denado comandava o trá-
fico de drogas, e ordenava 
o assassinado de rivais nas 
ruas da capital. Ele e mais 
sete pessoas, incluindo a 
mãe, o irmão, e uma cunha-
da, foram presos e autuados 
por tráfico de drogas, asso-
ciação para o tráfico, pos-
se ilegal de arma de fogo e 
munições de uso restrito, e 
lavagem de dinheiro.

líder em Goiás de uma 
das células da facção crimi-
nosa carioca Comando Ver-
melho, Jaeldson Alves de 
Souza, o “duque”, segundo 
investigações que duraram 
seis meses, era o respon-
sável pela venda de drogas 
e assassinatos cometidos 
na região da Vila Canaã. 
“O duque está no mundo 
do crime há pelo menos 
10 anos, começou venden-
do peças de veículos rou-
bados na Vila Canaã, mas 
em 2015, após ser preso e 

condenado depois de atirar 
na cabeça de um agente 
da Secretaria Municipal de 
Trânsito, logo virou gerente 
de outros dois líderes do 
Comando Vermelho que 

estavam presos na POG, e 
como conhecia bem aquela 
região, dominou, e passou 
a dar ordens tanto para o 
tráfico de drogas, quanto 
para as execuções”, relatou 

o delegado Thiago Marti-
miano, chefe do Grupo Anti 
Seqüestro (GAS), da Deic.

Mãe de Jaeldson, Elza 
Pires de Oliveira, ainda se-
gundo o delegado, era a 

responsável pela lavagem 
do dinheiro da quadrilha, 
e movimentava mais de R$ 
200 mil por mês em suas 
contas pessoais. “Ela mora-
va em uma fazenda de alto 

padrão, e também possuía 
uma casa, e uma loja de 
materiais de construções no 
Município de Fazenda Nova, 
além de estar construindo 
duas grandes residências 
aqui em Goiânia”, comple-
mentou Martimiano.

Além dela, foram presos 
Daniel Alves de Souza, o 
“perninha”, que é irmão de 
Jaeldson, sua esposa Rafae-
la Campos de Moraes, Ênio 
Cuelho de Almeida, Raylon 
Freitas Rio, Pamela Cristina 
Braga, e Marcelino Coelho 
da Costa Neto, que guarda-
va em casa três carregado-
res de fuzis com capacida-
de para 300 munições cada, 
uma pistola de uso restrito, 
um kit rajada para pistola, 
e mais de 200 munições de 
diversos calibres.

Além de autuar nova-
mente Jaeldson, o chefe do 
GAS da Deic disse que irá 
pedir, junto ao Poder Judi-
ciário, que ele seja coloca-
do em uma cela isolada no 
Núcleo de Custódia, que é o 
presídio de segurança máxi-
ma, do Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia, e 
submetido ao Regime Disci-
plinar Diferenciado (RDD).
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Homem 
é preso com 
170 quilos 
de maconha 
na GO-206, 
em Chapadão 
do Céu

Polícia Federal deflagra Operação 
Ad Infinitum, 60ª fase da Lava Jato

Segurança acusado de matar rapaz 
poderá responder por homicídio doloso

A Polícia Militar apreen-
deu, na tarde desta terça-
-feira, cerca de 170 quilos 
de maconha na GO-206, no 
município de Chapadão do 
Céu. Segundo a PM, a dro-
ga estava em um caminhão. 
Uma pessoa foi presa.

Conforme foi divulgado 
pela PM, o motorista do ca-
minhão, identificado como 
Romildo Alves, teria acelera-
do o veículo em direção a um 
matagal às margens da ro-
dovia quando percebeu que 
uma viatura se aproximava. 

O suspeito foi alcançado 
e, durante buscas, os mili-
tares encontraram tabletes 
de substância similar à ma-
conha. Foram apreendidos 
171 pacotes com peso apro-
ximado de um quilo cada.

O segurança particular 
Davi Ricardo Moreira Amân-
cio, de 32 anos, acusado 
pela morte de Pedro Hen-
rique Gonzaga, de 25 anos, 
após imobilizá-lo dentro do 
hipermercado Extra, na Bar-
ra da Tijuca (zona oeste do 
Rio), na última quinta-feira, 
14, pode responder por 
homicídio doloso (intencio-
nal), em vez de homicídio 
culposo (sem intenção), se-
gundo a Polícia Civil do Rio. 

O homicídio culposo gera 
pena de um a três anos de 
prisão, se o réu for conde-
nado. O homicídio doloso 
cometido por asfixia, como 
pode ser o caso, implica em 
pena de 12 a 30 anos de pri-
são, se houver condenação. 
inicialmente o caso foi regis-
trado como homicídio culpo-
so pela Polícia Civil. 

Amâncio foi preso em fla-
grante, pagou fiança de R$ 10 
mil e foi autorizado a respon-
der à acusação em liberdade. 
Mas o laudo do Instituto Mé-
dico-Legal (IML) indica que 
Gonzaga morreu asfixiado 
por estrangulamento, o que 
pode levar a polícia a consi-
derar que o segurança assu-

miu o risco de matar a vítima. 
Outros aspectos também 

serão considerados, como 
a conduta da vítima até ser 
imobilizada pelo segurança e 
os alertas feitos ao seguran-
ça por testemunhas sobre o 
perigo de matar o cliente. 
Segundo o delegado Antônio 
Ricardo lima nunes, diretor 
do Departamento de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) do Rio, a tipificação 
ainda não está fechada. 

“Temos um prazo de 30 
dias (a partir da data do cri-
me) para terminar a investiga-
ção. Se tivermos indicadores 
de que o segurança assumiu 
o risco de causar a morte, 
então pode ser alterado para 
homicídio doloso”, afirmou 
nesta segunda-feira, 18. 

A polícia já sabe que a víti-
ma chegou viva à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Barra da Tijuca, onde re-
cebeu os primeiros socorros. 
Mas ali sofreu três paradas 
cardiorrespiratórias e mor-
reu. Segundo a polícia, em 
depoimento, Amâncio acu-
sou Gonzaga de tentar tomar 
sua arma e negou ter aperta-
do o pescoço da vítima. 

 A Polícia Federal, o Mi-
nistério Público Federal e 
a Receita abriram ontem, 
a Operação Ad Infinitum, 
60ª fase da Lava Jato. Um 
total de 46 policiais fede-
rais cumprem 12 manda-
dos de busca e apreensão 
e uma ordem de prisão 
preventiva na capital, São 
Paulo, e nas cidades pau-
listas de São José do Rio 
Preto, Guarujá e Ubatuba. 

O alvo é um operador 
financeiro já indiciado em 
outras fases da Lava Jato 
e suspeito de ter forne-
cido grande parte dos 
recursos para a Odebre-
cht. Os mandados foram 
expedidos pela 13ª. Vara 
Federal de Curitiba (PR). 

Em nota, a PF informou 
que o objetivo da ação é 
apurar a existência de um 
complexo e sofisticado 
método de lavagem de 
dinheiro envolvendo o re-
passe de quantias milioná-
rias ao chamado Setor de 
Operações Estruturadas 
da Odebrecht, por meio 
da atuação de operadores 
financeiros, entre os anos 
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de 2010 a 2011, para que a 
empresa irrigasse campanhas 
eleitorais e efetuasse o paga-
mento de propina a agentes 
públicos e políticos no Brasil. 

O nome da operação remete 
ao fato de o caso parecer tratar 
de mais uma repetição do modo 
de atuação de alguns integran-
tes da organização criminosa, re-
metendo a um ciclo criminoso 
que nunca termina. Também 
foi determinada ordem ju-
dicial de bloqueio de ativos 
financeiros dos investigados. 

As investigações tiveram 
início a partir de depoimentos 
e colaborações colhidas dos 
próprios funcionários da Ode-
brecht e de doleiros investiga-
dos em fase anteriores da ope-
ração e permitiu apurar que, 
entre os anos de 2010 e 2011, 
um dos investigados mantinha 

em território brasileiro cer-
ca de R$ 100 milhões em 
espécie, relativamente aos 
quais, conseguiu, ao longo 
deste período, repassar ao 
Setor de Operações Estru-
turadas da empreiteira, a 
fim de possibilitar que esta 
fizesse caixa para finan-
ciamento de campanha 
eleitorais e pagamento de 
propina a agentes públicos. 

 Para tanto, a fim de ver 
recebido o dinheiro de volta, 
após o empréstimo ilícito, o 
investigado principal se valeu 
de cooperação de operado-
res financeiros que atuavam 
lavando dinheiro devolvidos 
pela Odebrecht por meio 
de empresas e contas no 
exterior que passavam as-
sim a justificar os recursos 
usados indevidamente. 
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Brasil enviará remédios e alimentos para Venezuela
O governo brasileiro vai 

disponibilizar medicamentos 
e alimentos para a população 
da Venezuela. Segundo o por-
ta-voz da Presidência, Otávio 
do Rêgo Barros, a ajuda será 
disponibilizada nas cidades 
de Pacaraima, na fronteira 
com a Venezuela, e em Boa 
Vista, ambas em Roraima. 
A ideia é que os alimentos e 
remédios sejam recolhidos 
por caminhões venezuela-
nos, conduzidos por cidadãos 
venezuelanos, que vão cruzar 
a fronteira para levar a ajuda.

A ajuda humanitária con-
ta com a participação da 
Casa Civil da Presidência da 
República, dos Ministérios 
da Defesa, da Agricultura, 
da Cidadania, da Saúde e do 
Gabinete de Segurança ins-

titucional, entre outros. A 
pedido de Juan Guaidó, que 
se autoproclamou presiden-
te interino da Venezuela há 
quase um mês, vários países 
se uniram para enviar alimen-
tos, medicamentos e gêneros 
de primeira necessidade.

“A ideia inicial é a aproxi-
mação logística de Pacaraima. 
E aguardar nessas regiões a 
chegada dos caminhões con-
duzidos por venezuelanos di-
recionados pelo presidente en-
carregado, Guaidó”, disse Rêgo 
Barros. Uma reunião ocorrida 
na tarde de hoje, no Itamaraty, 
foi convocada para definir os 
detalhes do planejamento.

A decisão do governo 
brasileiro de ajudar o país 
vizinho com mantimentos foi 
tomada após reunião entre 

a cúpula dos três Poderes da 
República, no Palácio do Pla-
nalto. Os presidentes do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli; do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP); da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
estiveram no Planalto com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
Também participaram da 
reunião os ministros Fernan-
do Azevedo (Defesa), Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores) 
e Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional).

Guaidó coordena a dis-
tribuição de doações na Ve-
nezuela e pretende fazer um 
evento no próximo dia 23, 
quando faz um mês que está 
como “presidente encarrega-
do”. No entanto, o presidente 
nicolás Maduro impede a en-

trada da ajuda humanitária, 
colocando contentores na 
fronteira com a Colômbia, sob 
a alegação que há uma orques-
tração para desestabilizá-lo.

O brasil foi um dos primei-
ros países na América Latina 
a reconhecer o governo inte-
rino de Guaidó. O presiden-
te Jair Bolsonaro prometeu 
apoio político e econômico ao 
processo de transição “para 
que a democracia e a paz 
social voltem à Venezuela”. 
Mesmo com a possibilidade 
de ver o acesso dessa ajuda 
à Venezuela impedido pelos 
apoiadores de Maduro na 
fronteira, o governo brasileiro 
não pretende levar, por conta 
própria, os mantimentos ao 
país vizinho. A ideia é respei-
tar a soberania da Venezuela.

Manifestantes vão às ruas 
na França em protesto 
contra antissemitismo

Milhares de manifestan-
tes foram às ruas em Paris 
e outras cidades na Fran-
ça ontem para protestar 
contra o antissemitismo. 
As passeatas foram con-
vocadas após aumento de 
relatos de casos do tipo - o 
Ministério do interior divul-
gou que houve mais de 500 
ataques antissemitas em 
2018, aumento de 74% em 
relação ao ano anterior.

Os cartazes levantados 
pelos manifestantes di-
ziam: “Basta!” e “Não mexa 
com meu amigo!”. Além de 
judeus, pessoas de outras 
religiões - inclusive muçul-
manos - participaram dos 
protestos. Somente em Pa-
ris, compareceram cerca de 
20 mil manifestantes.

Também nesta terça-
-feira, o presidente da 
França, Emmanuel Ma-
cron, visitou o cemitério 
de Quatzenheim, onde 
vândalos picharam suás-
ticas em 96 túmulos (leia 
mais sobre o caso abaixo). 
Ele também visitou o Me-
morial do Holocausto em 
Paris, onde houve cerimô-
nia em homenagem às ví-
timas do antissemitismo.

Mais cedo, Macron 
acusou “os que querem o 
desaparecimento de israel” 
de serem os mesmos “que 
querem atacar os judeus”. 
no entanto, o presidente 
disse ser contra tornar cri-
me o discurso antissionista 
– ou seja, contrário à exis-
tência do estado israelense.

Antissemitismo 
na França
Ataques antissemitas 

preocuparam as autorida-

des francesas nos últimos 
dias. Nesta terça-feira, o ce-
mitério judaico de Quatze-
nheim, no leste da França, 
amanheceu com 96 lápides 
pichadas com suásticas 
- um dos símbolos do na-
zismo, regime que massa-
crou judeus na Europa.

Além das suásticas azuis 
e amarelas, em um túmu-
lo foi escrito “Esassisches 
Schwarzen Wolfe” (“Os Lo-
bos Alsacianos negros”) 
- possível referência a um 
grupo autonomista alsa-
ciano ativo nos anos 70.

No fim de semana, 
manifestantes “coletes 
amarelos” insultaram o 
escritor e filósofo Alain 
Finkielkraut com palavras 
antissemitas. Além disso, 
dias antes uma suástica foi 
pintada em um retrato em 
Paris da ex-ministra Simo-
ne Veil, sobrevivente de 
um campo de extermínio 
nazista durante a Segun-
da Guerra Mundial, que 
morreu recentemente.

Em outro caso, duas 
árvores que haviam sido 
plantadas em memória 
de um jovem judeu assas-
sinado em 2006 também 
foram destruídas. A Fran-
ça tem a maior comunida-
de judaica da Europa, com 
cerca de 550 mil pessoas.

Maduro anuncia chegada 
de 300 toneladas de ajuda 
humanitária da Rússia

O presidente venezue-
lano, nicolás Maduro, 
anunciou a chegada 

em breve de 300 toneladas de 
ajuda humanitária provenien-
tes da Rússia e pagas por seu 
governo, reiterando seu re-
púdio à doação de alimentos 
e medicamentos que a oposi-
ção tenta fazer entrar no país.

“Na quarta-feira chegam 
300 toneladas de ajuda e 
assistência humanitária da 
Rússia”, disse Maduro du-
rante um ato do governo 
transmitido pela TV, detalha-
do que se tratam de “medi-
camentos de alto custo”.

O presidente, que voltou 
a qualificar como um “show” 
e “trapaça pega bobos” a 

ajuda humanitária doada pe-
los Estados Unidos e outros 
países a pedido do chefe do 
Congresso de maioria opo-
sitora, Juan Guaidó, que se 
autoproclamou presidente 
interino do país.

Maduro destacou que a 
carga russa vai entrar “legal-
mente” na Venezuela e foi 
paga por seu governo.

“isso sim, a pagamos com 
dignidade, da Rússia, da China, 
da Turquia, do mundo inteiro, 
com a ONU. Temos assistên-
cia técnica de todos os orga-
nismos da ONU”, afirmou.

Maduro antecipou ter 
aceito a oferta de ajuda 
“através da OnU” de ou-
tros países para o envio de 

fármacos ou matéria-prima 
para a produção de medi-
camentos, que será anun-
ciada nos “próximos dias”.

A Venezuela está mer-
gulhada na maior crise po-
lítica e econômica da his-
tória, com grave escassez 
de medicamentos e uma 
hiperinflação que encarece 
enormemente os alimen-
tos. Segundo a ONU, desde 
2015, fugiram do país 2,3 
milhões de venezuelanos.

Bloqueio na 
fronteira com 
a Colômbia
Reconhecido como presi-

dente interino por 50 países, 
Guaidó prepara mobiliza-

ções em todo o país para o 
próximo sábado para acom-
panhar voluntários que irão 
à fronteira em caravanas em 
ônibus para buscar tonela-
das de remédios e alimentos 
na fronteira de brasil, Co-
lômbia e em Curaçao.

Na fronteira com a Colôm-
bia, alguns caminhões com 
ajuda humanitária vinda dos 
EUA ficaram estacionados na 
ponte Tienditas, que foi blo-
queada por tropas do gover-
no de Maduro. Maduro acusa 
os Estados Unidos de tentar 
forçar uma intervenção mi-
litar no país, com a ajuda 
da Colômbia. Ele convocou 
militares a se organizarem 
contra uma invasão militar.
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
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 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 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de vendas 
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 
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
-------------------------------

Veículos
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Câmara derruba decreto 
assinado por Mourão sobre 
sigilo de documentos públicos

insatisfeitos com a 
falta de interlocução 
com o Palácio do Pla-
nalto, deputados impu-
seram ontem a primeira 
derrota ao governo na 
Câmara. Eles aprovaram 
um projeto que susta os 
efeitos do decreto edita-
do pelo vice-presidente 
Hamilton Mourão em ja-
neiro que ampliou a fun-
cionários comissionados 
e de segundo escalão o 
poder de impor sigilo a 
documentos públicos. A 
votação foi simbólica. O 
texto segue agora para 
análise do Senado.

A proposta foi incluí-
da na pauta de votações 
desta terça a pedido do lí-
der do PP, Arthur Lira (AL), 
durante reunião de líderes 
realizada nesta manhã. 
Segundo relatos de depu-
tados, o líder do governo 
na Câmara, major Vitor 
Hugo (PSL-GO), chegou a 
pedir para que a proposta 
não fosse incluída na pauta 
mas foi derrotado por seus 
colegas. Antes da aprova-
ção do mérito do projeto 
de decreto legislativo, a 
Casa aprovou a urgência 
da proposta por ampla 

maioria. Foram 367 votos a 
favor, 57 contrários e 3 abs-
tenções. Durante a discussão 
sobre a matéria, o PSl foi um 
dos únicos partidos que de-
fendeu o decreto de Mourão.

O presidente da sigla, de-
putado Luciano Bivar (PE), 
no entanto, votou a favor da 
urgência, assim como o de-
putado Coronel Tadeu (PSl-
-SP). Outros 50 deputados 
da legenda votaram contra 
a urgência. Logo depois da 
aprovação da urgência, o 
PSL apresentou um reque-
rimento para retirá-lo de 
pauta sob a alegação de que 
era preciso mais tempo para 
debatê-lo e esclarecer o seu 
conteúdo junto aos parla-
mentares. Mais uma vez, 
o plenário impôs derrota e 
manteve o projeto na pauta.

Vitor Hugo minimizou a 
derrota. “Não é uma derro-
ta. O PSL pode se manifestar 
como quiser, é um partido 
independente do governo, 
embora seja a base angu-
lar. Mas o governo liberou 
a bancada porque entende 
que o Parlamento é sobera-
no. Para a gente o resultado 
está tranquilo. No mérito, o 
governo não interpreta isso 
como uma derrota”, disse.

Comissão do Senado 
aprova convite a Bebianno 
para explicar denúncias

A Comissão de Trans-
parência, Gover-
nança, Fiscalização 

e Controle (CTFC) do Sena-
do aprovou ontem por seis 
votos a cinco, um requeri-
mento para convidar o ex-
-ministro da Secretaria-Ge-
ral da Presidência Gustavo 
bebianno para prestar de-
poimento sobre as denún-
cias de uso de candidaturas 
“laranjas” para desvio de re-
cursos eleitorais. A votação 
do requerimento provocou 
debate acalorado entre os 
senadores contra e a favor.

Cotado para ser líder do 

governo no Senado, o sena-
dor Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE) mostrou pre-
ocupação sobre como essa 
questão pode afetar a vo-
tação das reformas, como 
a da Previdência. “Nós es-
tamos querendo amplificar 
uma crise para tirar esse 
foco da reforma da Previ-
dência. Eu não vejo onde a 
presença de um ex-ministro 
de Estado vai contribuir 
para as matérias que a gen-
te quer que ganhe curso. 
Essa crise que já encerrou, 
página virada”, disse ele.

integrante da base do go-

verno, a senadora Selma Ar-
ruda (PSL-MT), que ficou co-
nhecida pela carreira como 
juíza federal, também se po-
sicionou contra a aprovação 
do requerimento. “Estamos 
gastando tempo e dinheiro 
com assunto que não é da 
nossa competência”, disse. 
Autor do requerimento, o 
senador Randolfe Rodrigues 
(REDE-AP) ironizou a pos-
tura da base do governo, 
eleito com forte discurso 
anticorrupção do PT. “Ver o 
governo bolsonaro abafan-
do a tentativa do Senado de 
investigar o caso Bebianno 

não tem preço: o Planalto 
mudou de inquilino, mas 
não de práticas. Transparên-
cia e combate à corrupção 
não são compromissos da 
base do governo no Con-
gresso”, escreveu Randolfe.

A aprovação desse con-
vite não significa, no entan-
to, que Bebianno precisará 
comparecer ao colegiado. 
Ele pode se recusar a pres-
tar esclarecimentos no Se-
nado. Integrantes da base 
do governo desconfiam, 
no entanto, que o ex-mi-
nistro aceite o convite e 
resolva falar à comissão.
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Divulgado trailer de remake 
de ‘Brinquedo Assassino’

Toda e qualquer 
criança - e adulto - no 
fim dos anos 1980 temia 
um boneco que se apre-
sentava como amigável 
e cordial. O aparente-
mente inocente Chucky 
foi dado de presente a um 
garotinho pela mãe, que 
queria agradar o filho.

Ao longo da trama, o 
boneco se revela perigo-
so. Agora, 30 anos depois 
do lançamento do filme 
original, Brinquedo As-
sassino volta com o mes-
mo espírito serial killer, 
mas com algumas alte-
rações. O remake é um 
trabalho dos produtores 
de It: A Coisa, Lars Klev-
berg, Seth Grahame-Smi-
th e David Katzenberg.

O boneco agora tem 

muito mais recursos tecno-
lógicos e é dotado de inteli-
gência artificial - finalmente 
consegue imitar o compor-
tamento humano. O garoto, 
dono do brinquedo, é vivido 
pelo ator Gabriel bateman, e 
a mãe dele será Aubrey Plaza.

Em pouco mais de um mi-
nuto de trailer, apenas algu-
mas partes do boneco Chucky 
aparecem, como as costas 
ou os braços, mantendo o 
suspense típico do filme, que 
chega aos cinemas em 2019.

Catia Paganote lança 
biografia: “Fiquei com ator, 
cantor e até deputado”
Catia Paganote comple-

ta 43 anos no dia 20 
de março e já decidiu 

que pretende dar um festão 
para comemorar a data. O 
aniversário também servirá 
de pretexto para o lançamen-
to da biografia “Minha Vida 
é o Xou”, que mal chegou às 
livrarias e já mudou um pou-
co a rotina da ex-paquita. 
“Venho recebendo ligações 
de muitas pessoas que não 
me ligavam há muito tempo. 
Todo mundo curioso com o 
que vou revelar e eu só digo 
que tudo que está escrito 
são fatos que aconteceram 
na minha vida. Não estou 
falando da vida de ninguém, 
estou falando da minha”, diz 
ela, que jura não estar preocu-
pada com a possibilidade de vir 
a desagradar algumas pessoas.

“Claro, que falo de mui-
tos famosos, mas nada 
ofensivo. Vou evitar dar 
muitos nomes porque não 
quero confusão na minha 
vida, mas vou dar pistas e as 
pessoas podem até desco-
brir de qual celebridade es-
tou falando. Eu quero evitar 
processos”, brinca, rindo, a 
mãe de Valentina, 7 anos.

Dois capítulos prometem 
ser os mais polêmicos. O 
primeiro é sobre os roman-
ces vividos por Catia, que 
já teve três casamentos e 
namorou bastante. “Tive 
muitos namoricos e ‘peguei’ 
muitos famosos: ator, joga-
dor de futebol, deputado, 
empresário, nadador, ser-
tanejo e pagodeiro. Dois do 
mesmo grupo de pagode! 
Estava solteira”, conta.

A trajetória como paquita 

léo Ornelas

Filme 
chega aos 
cinemas 
este ano

da segunda geração da Xuxa é 
outra parte aguardada do re-
lato. Catia, que foi a Miúxa dos 
13 aos 19 anos, conta sobre os 
bastidores do “Xou da Xuxa” e 
da pressão que sofria por tra-

balhar em uma das maiores 
produções da TV Globo.

“Nós nos divertíamos 
bastante, mas tínhamos re-
gras e condutas de compor-
tamento que eram condu-

zidas pela Marlene Mattos, 
como se manter magra, 
por exemplo. Esse capítulo 
tem humor, drama e sofri-
mento. Foi uma época de 
muito aprendizado”.


