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Casal de idosos são mortos
e mutilados em fazenda
Um casal de idosos foi morto e mutilado na fazenda deles neste sábado, em Santo Antônio do Descoberto, entorno de Brasília.
De acordo com a polícia, o suspeito é o caseiro da propriedade. Ele não foi visto desde que o crime aconteceu. p2

Confronto
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Homem morre
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PRF apreende
carga de
cocaína p2
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Fã diminui Anitta para exaltar Ludmilla e
ela diz que ‘não precisa ofender a outra’
“oi, meu anjo, acho que sua intenção foi me elogiar, mas deixa eu te contar
uma coisa, para elogiar uma pessoa você não precisa ofender a outra”. p8
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e mutilados em fazenda
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PRF apreende
carga de
cocaína
avaliada
em mais de
R$ 1 milhão,
na BR-364
A carga era
transportada em um
fundo falso
da pick-up

U

m casal de idosos foi
morto e mutilado na
fazenda deles neste
sábado, em Santo Antônio
do Descoberto, entorno de
Brasília. De acordo com a polícia, o suspeito é o caseiro da
propriedade. Ele não foi visto
desde que o crime aconteceu.
A Polícia Militar (PM),

acionada na tarde de sábado, encontraram os corpos
de Iolanda Davi de Souza
Machado, 72 anos, e de seu
marido, Eltenor de Sousa, 84
anos. Ambos estavam com
os rostos desfigurados.
De acordo com o relato
da PM, Iolanda tinha várias
lesões na face e não mão di-

Corpo de homem de 54 anos
é retirado de árvore em Jataí
O corpo de homem de
54 anos foi retirado pelo
Corpo de Bombeiros de
uma árvore, no setor Industrial, em Jataí, na noite desse sábado. Segundo a corporação, a vítima
teria sido eletrocutada, já
que apresentava queimaduras por todo o corpo.
Quando a corporação
chegou, o homem estava

a cinco metros de altura,
pendurado em galhos.
Segundo os Bombeiros,
no local havia um facão
caído no chão e uma escada apoiada no tronco
da árvore. As equipes de
salvamento retiraram a vítima depois que a Enel fez
o desligamento de uma
rede de média tensão que
passava próximo a árvore.
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reita, faltando alguns dedos.
Já Eltenor teve a mão direita
decepada e tinha machucados nos braços e antebraços.
O filho das vítimas comunicou à polícia que foram levados da casa dois
revólveres que ficavam
dentro de uma gaveta próxima à cama do casal e a

caminhonete da fazenda.
O delegado Fabiano Medeiros, responsável pelo
caso, aponta o caseiro como
principal suspeito. De acordo
com testemunhas, ele trabalhava no local há pouco tempo. Ele ainda não foi localizado. O caso é inicialmente
tratado como latrocínio.

Vítimas foram encontradas com os
rostos desfigurados
e membros decepados. Polícia suspeita
que o caseiro seja o
autor do crime

Prefeitura de Goiânia retira 1,5 tonelada
de lixo no Vaca Brava após festa
O Parque Vaca Brava,
no Setor Bueno, em Goiânia, foi ponto de encontro
de diversos blocos de pré-carnaval neste sábado
e o resultado visto neste
domingo foi de muito lixo
deixado pelos foliões. Garrafas de vidro e de plástico,
copos, papéis e sacolas.
O lago também ficou cheio
de lixo. Até caixas de isopor
boiavam na água. A Prefeitura
de Goiânia, por meio da Com-
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panhia de Urbanização de Goiânia
(Comurg) já fez a limpeza do parque e retirou 1,5 tonelada de lixo.
A organização do evento

afirmou que mais de 68 mil pessoas passaram pelo local, que
contava com diversas lixeiras,
também abarrotadas de lixo.

A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) apreendeu um carregamento
de drogas que deveria
abastecer Goiânia neste
carnaval. O fato ocorreu
na tarde deste sábado,
na BR-364, em Jataí.
Segundo corporação,
agentes da corporação
pararam um Fiat Strada
com placas do Mato Grosso do Sul, ocupado por
um casal de namorados.
Ao serem entrevistados
entraram em contradição
fornecendo informações
desencontradas sobre a
origem e destino que o
casal deveria fazer.
Após vistoria no veículo, os agentes encontraram
67 tabletes de pasta base
de cocaína e cloridrato cocaína escondidos em um
fundo falso na carroceria
do Fiat. A carga é avaliada
em cerca de R$ 1,5 milhão.

Tráfico
Internacional

Conforme a PRF, o
condutor de 22 anos
informou à polícia que
pegou o carro em Pedro
Juan Caballero, no Paraguai, e deveria deixar o
veículo em um posto de
combustíveis na entrada
de Goiânia. Ele receberia
pelo serviço feito R$ 6
mil, sendo que R$ 3 mil
haviam sido pagos na saída da cidade paraguaia.
A droga foi levada à
Unidade Operacional da
corporação e pesada pelos
agentes, que contabilizaram 71 kg de entorpecente.
A carga, o veículo e os
envolvidos foram levados
para a Delegacia da Polícia Federal, em Jataí, para
darem início aos procedimentos legais cabíveis.
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“Conflitos deixaram
25 mortos em área da
Venezuela perto do Brasil”

Alan Chaves

C

onflitos em localidades venezuelanas perto da fronteira com o
Brasil deixaram cerca de 25
mortos e 84 feridos desde
sexta-feira, segundo Emilio
González, prefeito da municipalidade de Gran Sabana.
Opositor de Maduro, ele
contou ter usado rotas clandestinas para chegar a Roraima, onde pediu ajuda internacional neste domingo.
Na região de Gran Sabana,
administrada por González,
fica a cidade de Santa Elena
de Uairén, a 15 quilômetros
do Brasil, e a localidade de Kumaparakay, a cerca de 85 quilômetros da fronteira, onde

uma ordem de prisão para
ele, feita pelos chavistas. Ele
afirmou que o município de
Santa Elena está “tomado pelos pranes (chefes de facção),
pelos sindicatos do governo”
e que são “os pranes, sindicatos do crime (grupos que controlam as áreas de garimpo) e
militares venezuelanos” que
estão matando as pessoas.
“Neste momento estamos
passando um momento difícil. Estamos em emergência.
O narco governo de Nicolás
Maduro está arremetendo
contra um povo que necessita de paz e tranquilidade.
O único rincão que tínhamos
em Venezuela foi tomado

por Maduro. Estão atacando.
Tem sangue no caminho, nas
ruas. Estamos sofrendo, portanto peço ajuda internacional porque estamos passando um momento difícil.
Precisamos de ajuda”, disse.
Segundo Rocky Ramsammy, enfermeiro venezuelano que fez três viagens com
feridos de Santa Elena para
Pacaraima, “estamos tratando os feridos pela gravidade
do ferimento, porque não temos insumos para tratá-los”.
Ele disse que no hospital o clima estava tranquilo, mas que
na estrada tinham muitos militares. Ramsammy falou em
4 mortos e 45 feridos.

Nova Constituição de Cuba vai a plebiscito

limites; Criação do cargo de
primeiro-ministro para chefiar o governo; Discriminação a pessoas LGBT passa
a ser proibida; Haverá um
referendo para definir casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo; Garantia
de presunção de inocência
e habeas corpus em processos criminais; Estado laico
- definição não aparecia no
texto antigo; Estabelece a liberdade de imprensa, antes
vinculada aos “fins da sociedade socialista”; Determina
60 anos como idade máxima
para o cargo de presidente
da república; Mandato de
cinco anos para o presidente, com direito a uma
reeleição; Cubanos poderão denunciar violação de
direitos constitucionais cometidos pelo governo.

Os cubanos votaram neste domingo a proposta da
nova Constituição. O Parlamento de Cuba aprovou
o texto final há dois meses,
mas a nova legislação precisa passar pelo referendo
para entrar em vigor.
Uma das principais mudanças propostas pela nova Constituição é o reconhecimento
da propriedade privada – ainda assim, sob forte supervisão
do regime comunista. Aliás, o
texto reafirma o socialismo
como sistema político “irrevogável” da ilha governada
por Miguel Díaz-Canel.
A expectativa do governo
cubano, segundo a agência
France Presse, é de que a
nova Constituição - apoia-

houve o primeiro conflito.
Esses números de mortos e de feridos não foram
citados por fontes oficiais,
tanto do presidente Nicolás
Maduro, quanto de grupos
ligados ao autoproclamado
presidente Juan Guaidó.
Emilio, que é um índio pemon, afirma que está sendo
perseguido pelo governo de
Nicolás Maduro, do qual é
opositor. Ele veio para o Brasil
por meio da mata, em rotas
clandestinas e deixou a cidade de Santa Elena por volta das 18h de sábado, chegando a Pacaraima por volta
das 11h deste domingo.
Segundo o prefeito, há
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da pelo regime local - seja
aprovada. No cenário mais
improvável, caso o “não”
vença, continua em vigor a
Carta de 1976 e o regime teria que adequar as normas
para dar base legal às reformas em curso. Até as 22h30

deste domingo (horário de
Brasília), o resultado não
havia sido divulgado.

O que muda

Reconhecimento da propriedade privada e do enriquecimento individual - com
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Papa Francisco promete
enfrentar abusos e acabar
com acobertamento na Igreja
Reprodução

O papa Francisco encerrou neste domingo
uma cúpula extraordinária sobre a prevenção de
abusos sexuais do clero,
comprometendo-se a enfrentar os agressores com
“a ira de Deus” e pôr fim
ao acobertamento por
parte de superiores, além
de priorizar as vítimas
deste “descarado, agressivo e destrutivo mal”.
Francisco realizou as
declarações ao fim de
uma missa diante de 190
bispos e líderes religiosos
convocados a Roma após
a aparição de novos escândalos de abusos provocar uma crise de credibilidade na hierarquia
católica e na própria liderança do pontífice.
O papa jesuíta destacou que a grande maioria
dos abusos sexuais ocorre
no seio da família e ofereceu uma visão global do
problema social que inclui o turismo sexual e a
pornografia na internet,
em uma tentativa de contextualizar o que, segundo ele, foi um tema tabu.
Mas esse tipo de agressões a menores são ainda
mais escandalosas quando acontecem na Igreja
Católica “porque é totalmente incompatível com
sua autoridade moral e
credibilidade ética”, acrescentou. “Temos que reconhecer com humildade
e coragem que estamos
cara a cara com o mistério
do mal, que golpeia com
mais violência os mais vulneráveis porque são uma
imagem de Jesus”, disse.

O líder da Igreja Católica reuniu bispos de todo o
mundo na cúpula de quatro dias para lembrar-lhes
que os abusos sexuais cometidos por sacerdotes
e seu encobrimento não
são um problema que afete apenas certos países,
mas uma questão global
que ameaça a missão
da Igreja Católica. “Irmãos e irmãs, hoje nos
encontramos ante uma
manifestação de um descarado, agressivo e destrutivo mal”, declarou.
O papa ofereceu um
compromisso de futuro
com oito pontos, pedindo
mudança na mentalidade defensiva da Igreja e a
promessa para não voltar
a ocultar os casos. As vítimas, acrescentou, devem
ocupar um lugar central
enquanto os sacerdotes
devem seguir um caminho contínuo de pureza
no qual o “temor de Deus”
guie o exame de suas próprias falhas. “Na ira justificada da gente, a Igreja vê
o reflexo da ira de Deus,
traído e insultado por essas pessoas consagradas
desonestas”, disse.
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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
------------------------------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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
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
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8
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
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
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
------------------------------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
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
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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
whatsapp: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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
-------------------------------

ANO 12, Nº 1991
HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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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

Imóveis
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
-------------------------------

------------------------------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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DIÁRIO DO ESTADO

Principais vencedores do Oscar
F

oi realizada neste domingo a 91ª edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas,
o Oscar. Green Book: O Guia foi
o grande vencedor da noite do
Oscar 2019, faturando as estatuetas de Melhor Filme, Melhor
Roteiro Original e Melhor Ator
Coadjuvante (Mahershala Ali).
Porém, Bohemian Rhapsody foi o filme com maior número de vitórias, em Melhor Ator
(Rami Malek), Melhor Montagem, Melhor Edição de Som e
Melhor Mixagem de Som.
Pantera Negra faturou Melhor Design de Produção, Melhor Figurino e Melhor Trilha
Sonora. Roma ficou com Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro.
Enquanto isso, Nasce
Uma Estrela, Vice, A Favorita, Se a Rua Beale Falasse e
O Primeiro Homem ficaram
apenas com 1 Oscar cada.

Reprodução

Fã diminui
Anitta para
exaltarLudmilla :
“não precisa
ofender a outra”
“Rainha da voz, pisa na Anitta”, foi o que comentou um fã
de Ludmilla. A artista não gostou da frase e logo o respondeu: “oi, meu anjo, acho que
sua intenção foi me elogiar, mas
deixa eu te contar uma coisa,
para elogiar uma pessoa você
não precisa ofender a outra”.
Conforme Lud, Anitta e todas as outras mulheres também repudiariam o que o rapaz
escreveu. “Não é um fora, nada
disso. É que realmente às vezes a gente se engana, comete
erros e precisa de alguém para
dar essa ideia”, completou ela.

