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Mais de 16 milhões de mulheres 
sofreram agressão no Brasil, em 2018
Pesquisa encomenda-

da pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança 

Pública junto ao Instituto 
Datafolha aponta que mais 
de 16 milhões de mulhe-
res sofreram algum tipo de 
violência ao longo de 2018. 
Segundo as projeções re-
alizadas a partir do levan-
tamento, 536 mulheres fo-
ram agredidas fisicamente 
a cada hora no Brasil com 
socos, empurrões ou chu-
tes. No caso dos espanca-
mentos o número também 
é estarrecedor: 177 mulhe-
res são vítimas desse tipo de 
agressão a cada hora no país. 
Os resultados obtidos foram 
muito semelhantes ao de ou-
tro levantamento realizado 
pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança, realizado em 2017. 

“Os dados indicam que o 
volume de mulheres vítimas 
de violência todos os dias 
é altíssimo, e que mais da 
metade não busca nenhum 
tipo de ajuda, nem do po-
der público, nem da família 
e dos amigos”, afirma a di-
retora-executiva do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, Samira Bueno.

As entrevistas foram rea-
lizadas nos dias 4 e 5 de fe-
vereiro, em 130 municípios 
de pequeno, médio e grande 
porte do País. No total, o Da-
tafolha ouviu 2084 pessoas, 
entre homens e mulheres, 
com questões sobre percep-
ção da violência. A amos-
tra total de mulheres foi de 
1.092 entrevistas, sendo que 
destas 897 aceitaram res-

ponder o módulo específico 
de autopreenchimento, com 
questões sobre vitimização 
aplicadas somente às mu-
lheres. As entrevistadas que 
aceitaram participar deste 
módulo responderam sozi-
nhas as questões diretamen-
te no tablete, após orienta-
ção do pesquisador.

Das mulheres ouvidas 
pelo instituto de pesquisa, 
27,35% relataram ter sofri-
do algum tipo de violência 
ou agressão em 2018, o 
equivalente a 16 milhões de 
brasileiras nas estimativas 
mais tímidas traçadas. Na 
sequência, as entrevistadas 
citaram casos de insulto, 
humilhação e xingamen-
to (ofensas pessoais), com 
21,84%, ameaça de apa-

nhar, empurrar ou chutar, 
9,53%, e amedrontamento 
ou perseguição, com 9,08%.

A grande maioria das mu-
lheres, 76,4%, apontou que 
os casos de violência foram 
cometidos por conhecidos, 
entre eles cônjuge/compa-
nheiro/namorado (23,9%), 
ex-cônjuge/ex-companhei-
ro/ex-namorado (15,2%), 
irmão/irmã (4,9%), amigo/
amiga (6,3%) e pai/mãe 
(7,2%), entre outros. 

Do total de mulheres en-
trevistadas, mais da metade, 
52%, declarou que não procu-
rou ajuda após as agressões; 
apenas 15% falaram sobre o 
assunto com a família, e 10% 
dos familiares; 10% fizeram 
denúncia em uma delegacia 
da mulher, e 8% em delega-

cias comuns; 8% procuraram 
a igreja, e 5% ligaram para o 
190 da Polícia Militar.

 
Assédio
A pesquisa também me-

diu o grau de assédio às mu-
lheres no decorrer de 2018. 
Entre as entrevistadas que 
se dispuseram a responder o 
questionário até o final, 37% 
disseram ter sofrido algum 
tipo de assédio no período. 
Desse total, 32% receberam 
cantadas ou comentários 
desrespeitosos quando anda-
vam na rua; 11,46% recebe-
ram cantadas ou comentários 
desrespeitosos no ambiente 
de trabalho; 7,78% foram 
assediadas fisicamente em 
transporte público como no 
ônibus, metrô, van, táxi, etc.

Às vésperas do Carnaval, 
chamam a atenção os da-
dos sobre assédio na bala-
da. A pesquisa apontou que 
6,24% das mulheres ouvidas 
foram abordadas de maneira 
agressiva durante uma bala-
da, uma festa - isto é, alguém 
tocou o seu corpo. Outras 
5.02% foram agarradas ou 
beijadas sem consentimen-
to, ou seja, à força, e 3,34% 
relataram tentativas de abu-
so por estarem embriagadas. 

Os números indicam que 
o grupo mais vulnerável está 
entre os 16 e 24 anos, onde 
66% das mulheres nesta fai-
xa etária relatou ter sofrido 
algum tipo de assédio; na fai-
xa dos 25 aos 34 anos, esse 
índice cai para 54%, e dos 35 
aos 44 anos, para 33%.

Reprodução

Confrontos 
entre policiais 
militares e 
suspeitos de 
assalto termina 
com dois mortos

Dois confrontos com 
policiais militares termi-
naram com dois suspeitos 
de roubo mortos na noi-
te desta segunda-feira. A 
troca de tiros aconteceu 
no setor Novo Horizonte e 
Jardim Cerrado 7, em Goi-
ânia. Durante as ações, 
outro suspeito ficou ferido 
e mais um foi preso.

No Setor Novo Hori-
zonte, o confronto foi com 
policiais do Grupo de Ra-
diopatrulha Aérea (Graer). 
De acordo com o major 
Rodrigo Barbosa, do Graer, 
três suspeitos foram vistos 
pela equipe trafegando em 
um Ford K na Avenida JK, 
no Jardim Presidente. O 
carro do trio tinha as mes-
mas características de um 
veículo que foi roubado de 
um motorista de aplicativo 
na última sexta-feira (22), 
no Setor Garavelo, e por 
isso foi abordado.

Durante a tentativa de 
abordagem, os suspeitos 
iniciaram uma fuga e fo-
ram acompanhados pelas 
equipes do Graer até a 
Avenida César Lattes, no 
Setor Horizonte, quando 
os indivíduos desceram 
atirando e os policiais 
revidaram. Na troca de 
tiros, Leandro Gabriel 
da Silva e Carlos Alberto 
França Filho foram alve-
jados e receberam aten-
dimento médico.

De acordo com o major 
Rodrigo Barbosa, Leandro 
morreu após dar entra-
da na unidade de saúde, 
já Carlos Alberto segue 
hospitalizado. Durante a 
ocorrência, os policiais 
também prenderam Ga-
briel Henrique Rodrigues 
que era monitorado por 
tornozeleira eletrônica. 
Ele foi levado para a Cen-
tral de Flagrantes.

“O grupo é suspeito de 
envolvimento em vários 
crimes de roubo a carros 
e residências, inclusive 
tem vídeos que compro-
vam a participação deles 
nesses crimes. Todos tem 
antecedentes por roubo, 
receptação e associação 
criminosa”, explica o ma-
jor Rodrigo Barbosa.

Instrutor de auto escola é preso 
em Jataí por transportar drogas

Senador Canedo: jovem é morta a tiros dentro de casa

Um professor de auto esco-
la, de 36 anos, foi preso na noi-
te da última segunda-feira, na 
BR-060, em Jataí, suspeito de 
tráfico de drogas. O homem, 
que não teve a identidade re-
velada, conduzia um Fiat Uno 
quando foi parado porque di-
rigia o veículo com o braço es-
querdo para fora do carro.

Os agentes da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) per-
ceberam que o professor es-
tava nervoso e apresentava 
informações controversas. Ao 

vistoriar o carro, os policiais 
encontraram 44 tabletes de 
pasta base de cocaína (47 kg) 
que estavam escondidos nas 
partes internas do automóvel.

Em depoimento à cor-
poração, o professor afir-
mou que receberia R$ 5 mil 
para transportar a droga de 
Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, onde trabalha como 
instrutor de auto escola, até 
Rio Verde. O caso foi encami-
nhado à Polícia Civil de Jataí, 
que vai investigar o caso.

Uma mulher de 23 
anos foi morta a tiros 
dentro de casa na noi-
te desta segunda-feira, 
no Jardim das Olivei-
ras, em Senador Ca-
nedo. Ela estava com 
o namorado e o irmão, 
que não foram atingi-
dos. O caso será inves-
tigado pelo Grupo de 
Investigação de Homicí-
dios (GIH) do município.

De acordo com a 
corporação, Bárbara 
Alves Rodrigues janta-

va com o namorado e o 
irmão quando a casa foi 
invadida por dois homens 
que chegaram atirando. 
Apenas a mulher foi atin-
gida pelos disparos.

A Polícia Militar foi acio-
nada e recebida pelo na-
morado e o irmão da vítima 
que estavam na porta da 
residência e relataram os fa-
tos. A jovem foi encontrada 
caída no chão da cozinha.

Equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e do Corpo 

de Bombeiros, compare-
ceram no local e constata-
ram a morte da vítima.

O corpo de Bárbara foi 
encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML) de 
Aparecida de Goiânia após a 
realização da perícia.

De acordo com a PC, a ví-
tima não tinha antecedentes 
criminais e o ex-marido dela 
foi morto da mesma forma 
há três anos. O caso será 
investigado pelo GIH do mu-
nicípio que vai apurar se os 
crimes têm alguma relação.
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região da 44, em Goiânia, 
será fiscalizada pelo Crea-GO
O Conselho Regional 

de Engenharia e 
Agronomia de Goi-

ás (Crea-GO) vai realizar, 
entre hoje e sexta-feira, 
uma fiscalização na região 
da Rua 44, em Goiânia. Com 
objetivo de garantir a segu-
rança de quem frequenta 
o local, a ação preventiva 
terá como principal foco a 
fiscalização de sistemas de 
combate a incêndio fixo ou 
móvel, extintores de incên-
dio das lojas, instalações 
elétricas, entre outros. 

O polo comercial da 44 
possui 10 ruas e 16 qua-
dras, que abrigam mais 
de 12 mil estabelecimen-
tos comerciais,  segundo 
dados da Associação Em-
presarial da Região da 44 
(AER44). O Crea-GO vai fo-
car a fiscalização em lojas, 
shoppings, galerias, hotéis, 
restaurantes, postos de 
combustíveis e outros.

Nove agentes de fisca-
lização regionais vão veri-
ficar, entre outros, Planos 
de Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC) para 
sistemas de ar-condiciona-
do central ou split; visto-

João Antônio de Lima

Bope remove 
material explosivo 
deixado em área 
residencial de 
Anápolis 

PF investiga fraude de R$ 7 milhões em 
indenizações pagas após tragédia de Mariana

Policiais militares são presos 
suspeitos de matar jovem e fraudar 
situação de confronto em Aragarças

Uma equipe do Batalhão 
de Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) neutralizou arte-
fatos explosivos localizados 
no município de Anápolis. 
Segundo a Polícia Militar, 
ninguém ficou ferido. 

O Bope informou que 
tratava-se de emulsão po-
wer gel, que foi encontrado 
parcialmente enterrado den-
tro de um balde plástico. Ha-
viam 46 unidades, com peso 
aproximado de 36 quilos. 
A quantidade de explosivo, 
segundo a PM, era suficiente 
para destruir casas localiza-
das ao redor do lote onde o 
material foi deixado. 

Após analisar o local, 
predominantemente resi-
dencial, a equipe do Bope 
constatou que não havia 
possibilidade de neutrali-
zar o artefato no lote por 
motivos de segurança. O 
explosivo foi removido 
para área rural, e poste-
riormente destruído. 

O Ministério Público de 
Goiás (MP-GO), por meio 
do Grupo Especial de Con-
trole Externo da Atividade 
Policial (GCEAP) e da Pro-
motoria de Justiça de Ara-
garças, em conjunto com 
a Corregedoria da Polícia 
Militar, cumpriu, na ma-
nhã de ontem, dois man-
dados de prisão tempo-
rária contra dois policiais 
militares lotados na 4ª 
Companhia Independente 
da Polícia Militar (CIPM), 
de Aragarças.

A investigação do MP-
-GO apura a prática de ho-
micídio qualificado contra 
Jefferson Alves Martins e a 
suspeita de fraude proces-
sual por parte dos militares 
investigados. O crime ocor-
reu no dia 9 deste mês.

Na ocasião do suposto 
confronto, a PM afirmou 
que os policiais foram acio-
nados para atender uma 
ocorrência na zona rural 
de Bom Jardim de Goiás, 
município a 40 quilômetros 

de Aragarças. Ao chegarem 
no local, os PMs viram um 
indivíduo sobre a moto e 
deram ordem de parada, 
mas, ainda de acordo com 
a PM, Jefferson já teria des-
cido do veículo atirando e 
os militares reagiram. Ele 
foi alvejado, socorrido, mas 
morreu no hospital.

Na madrugada do dia 
10, um incêndio destruiu 
nove veículos no pátio da 
Secretaria de Obras de 
Aragarças. Cinco pessoas 
foram presas na tarde do 
mesmo dia suspeitas de 
envolvimento no incên-
dio. Eles afirmaram que 
cometeram o crime em 
retaliação a morte de Je-
fferson, que tinha passa-
gens por tráfico de drogas.

Dias depois, a Polícia 
Civil abriu inquérito para 
investigar o suposto con-
fronto ao receber áudios 
que Jefferson mandou para 
familiares no dia do con-
fronto e que contradizem a 
versão da Polícia Militar.

A Polícia Federal cum-
priu ontem mandados de 
busca e apreensão no Es-
pírito Santo e em Brasília 
com o objetivo de investi-
gar uma suposta de uma 
fraude de R$ 7 milhões 
em indenizações pagas 
após a tragédia de Maria-
na (MG), em 2015.

De acordo com o por-
tal “G1”, a suspeita é de 
que 100 moradores de 
Baixo Guandu, no interior 
do ES, tenham obtido li-
cenças falsas de pescador 
para que pudessem se 
passar por trabalhadores 
atingidos pelo desastre. 
O documento falso tam-
bém permitiria acesso 
a benefícios pagos pela 
Receita Federal, como o 
seguro-desemprego no 
período de defeso.

Além de 19 mortos, o 
rompimento da barragem 
da Samarco em Mariana 
deixou 1,4 mil pescado-
res com as atividades 
suspensas em municípios 
capixabas que foram atin-
gidos pelo rejeito. As in-
denizações tinham como 

Antonio Cruz

intenção ajudá-los durante 
este período. A investigação 
sobre o esquema de falsea-
mento de licenças de pesca 
também conta com manda-
dos cumpridos na sede do 
Escritório Federal de Aqui-
cultura e Pesca (há a suspei-
ta de que um funcionário 
tenha validado os pedidos 
falsos) em Vitória, e em um 
escritório de advogacia de 
Vila Velha, que teria inter-
mediado a fraude.

A PF recebeu denúncias 
de que habitantes de Baixo 
Guandu solicitaram o regis-
tro de pescador profissional 
mesmo sem atuarem na 
área, com a finalidade de 

obter os pagamentos. Os 
protocolos de requeri-
mentos foram feitos en-
tre setembro e outubro 
de 2015. Os valores eram 
repassados através da 
Fundação Renova, criada 
exclusivamente para este 
processo. Há a suspeita 
de que lobistas tenham 
participado da ação.

Os suspeitos serão in-
vestigados pelos crimes 
de estelionato contra a 
Fundação Renova, falsi-
dade ideológica em do-
cumentos públicos, inser-
ção de dados falsos em 
sistema de informação e 
corrupção passiva.

ria, reparos, manutenção 
e instalação  de elevador, 
elevador de carga, escada 
rolante e esteira rolante; 
de central de gás; de cerca 
elétrica, de CFTV (câmeras 
de segurança, DVR), inter-
fones, central de alarme, 
central telefônica. Também 
serão fiscalizados antena 
coletiva, gerador de ener-
gia, subestação de energia 
elétrica, gerador de vapor, 
aquecedor de água, reser-
vatório de água (limpeza 
e/ou impermeabilização) e 
controle de pragas.

“Hoje, a região da Rua 
44 recebe muitos visitan-
tes de todo o Brasil e há 
um grande acúmulo de 
pessoas na área das lojas. 
A principal preocupação 
do Conselho é como está 
o licenciamento de todos 
aqueles estabelecimen-
tos. Visamos a seguran-
ça de todos aqueles que 
trabalham ou visitam a 
região, que possui muitos 
materiais que são com-
bustíveis, como madeira e 
tecidos. Com essa fiscali-
zação, fazemos um traba-
lho de prevenção de pos-
síveis acidentes”, explica 
o gestor do Departamento 
de Fiscalização do Crea-
-GO, Walter Santana.

A expectativa do Depar-
tamento de Fiscalização do 
Crea-GO é que ao menos 50% 
dos estabelecimentos sejam 
fiscalizados. O resultado será 
divulgado logo após o feriado 
de carnaval, no dia 7 de março.
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Cardeal Pell, alto dirigente do Vaticano, é declarado culpado de pedofilia
O cardeal George Pell, ex-

-número três do Vaticano, 
foi declarado culpado de cri-
mes sexuais contra menores 
na Austrália, tornando-se o 
mais alto dignatário da Igreja 
católica condenado em um 
caso de pedofilia, anunciou 
uma corte australiana.

Pell, de 77 anos, foi de-
clarado culpado em um jul-
gamento em dezembro de 
ter abusado sexualmente de 
dois coroinhas na sacristia da 
Catedral de São Patrício de 
Melbourne nos anos 1990. 
Mas o tribunal de Melbour-
ne proibia até ontem que os 
meios de comunicação infor-
massem sobre esta questão.

A audiência para a senten-
ça começa na próxima quar-

ta-feira, e Pell pode pegar até 
50 anos de prisão. Na sema-
na passada, ele entrou com 
recurso das condenações.

O cardeal foi prefeito da 
secretaria de Assuntos Eco-
nômicos e o eclesiástico de 
maior graduação já acusado 

de abuso sexual. Ele foi ar-
cebispo de Melbourne entre 
1996 e 2001 e depois se tor-
nou arcebispo de Sidney até 
2014, quando foi para o Va-
ticano, convocado pelo Papa 
Francisco para administrar as 
finanças da Igreja Católica.

Longa investigação
A denúncia contra Pell 

ocorreu ao final de uma 
longa investigação iniciada 
pelas autoridades austra-
lianas em 2012, com base 
em relatos de abusos sexu-
ais contra menores.

Uma comissão tomou mi-
lhares de depoimentos e escu-
tou denúncias de abusos contra 
crianças envolvendo igrejas, 
orfanatos, clubes esportivos, 
grupos de jovens e escolas.

Pell compareceu em três 
ocasiões para depor sobre 
o caso e admitiu em uma 
comissão de inquérito ter 
“falhado” em sua gestão en-
volvendo padres pedófilos 
no estado australiano de 
Victoria nos anos 1970.

Véu islâmico para 
corrida causa discussões 
nas redes sociais na França

Depois do burkini, o 
biquíni adaptado para 
uso das mulheres de cre-
do islâmico, que causou 
furor no verão passado 
no sul da França, agora é 
a vez do hijab para run-
ning. Isso mesmo, você 
leu direito: um véu islâmi-
co em material sintético, 
o elastano, que “permite 
a evaporação do calor 
corporal durante a corri-
da” e a “adaptação a todo 
tipo de cabeças”.

O runjab vem em três 
tamanhos, P, M e G, e foi 
“testado por 20 mulheres 
que usam o véu e correm 
regularmente”. O anúncio 
causou polêmica e bate-
-boca entre personali-
dades nas redes sociais 
francesas, ontem.

Primeiro, a Decathlon 
declarou que o produto, 
um hijab, véu islâmico, 
fabricado em material es-
portivo para corredoras, 
seria comercializado ape-
nas no Marrocos, país de 
maioria muçulmana. Mas 
com o anúncio estampa-
do em seu site, disponí-
vel em todas as regiões 
da França, a marca teve 
que voltar atrás e admi-
tiu nesta terça-feira, após 
uma reportagem do canal 
de televisão France 3, que 
o produto estava mesmo 
disponível para francesas 
em seu site.

Foi o suficiente para 
dar início ao tsunami de 
reações nas redes sociais 
francesas. “Decathlon 
também se submete ao 
#islamismo, que tolera 
mulheres apenas quando 
têm a cabeça coberta com 

um hijab para afirmar sua 
submissão aos homens. 
#Decathlon, portanto, 
nega os valores da nos-
sa civilização no altar do 
mercado do marketing 
identitário”, declarou no 
Twitter a polêmica Lydia 
Guirous, porta-voz do 
partido de direita Os Re-
publicanos, na França.

A marca respondeu 
à Guirous, também nas 
redes sociais: “Fique 
tranquila, não negamos 
nenhum dos nossos va-
lores. Sempre fizemos 
tudo para tornar o es-
porte mais acessível em 
qualquer lugar do mun-
do. Esse hijab era uma 
necessidade de algu-
mas praticantes de cor-
rida, então responde-
mos a essa necessidade 
esportiva”, disse a loja, 
criando uma nova ava-
lanche de acusações.

“A Decathlon se lança 
na moda esportiva islâmi-
ca”, escreveu a porta-voz, 
que lançou até um comu-
nicado oficial do partido, 
dizendo “lamentar que as 
empresas francesas pro-
movam a ideologia mul-
ticultural e sacrifiquem 
nossos valores no altar das 
considerações mercantis”.

Alvo de sanções, Venezuela 
está sem espaço para 
armazenar petróleo

Alvo de sanções dos 
Estados Unidos que 
impedem a comer-

cialização de petróleo ve-
nezuelano, o país sul-ame-
ricano está ficando sem 
espaço para armazenar sua 
produção, informou ontem 
a agência Bloomberg.

Navios-petroleiros car-
regados com 8,36 milhões 
de barris de petróleo bruto 
venezuelano, avaliados em 
mais de US$ 500 milhões, 
estão flutuando ao largo da 
sua costa enquanto o país 
procura encontrar compra-
dores para seu petróleo. As 
novas sanções foram impos-
tas pelos EUA em janeiro.

Uma frota de 16 navios 
armazena carregamentos 

pertencentes à estatal Petró-
leos de Venezuela (PDVSA), à 
Chevron, à Valero Energy e à 
Rosneft Oil, segundo relató-
rios de embarque e dados de 
monitoramento de navios.

As empresas Rosneft, 
Chevron, Total e Equinor fa-
zem o trabalho de “melho-
ramento”, que consiste em 
transformar o petróleo bru-
to venezuelano, com consis-
tência similar à do asfalto, 
em um óleo que as refina-
rias são capazes de proces-
sar. Mas o ritmo precisou ser 
reduzido nesta semana, já 
que não há mais espaço para 
armazenar petróleo bruto, 
de acordo com informações 
veiculadas pela Bloomberg.

Como há poucos com-

pradores dispostos a ad-
quirir petróleo da PDVSA, a 
alternativa foi colocar parte 
do óleo em navios-petrolei-
ros para liberar espaço e 
continuar operando a um 
ritmo mais lento.

Os carregamentos de 
petróleo exportado para os 
EUA, que já foram os maio-
res clientes da Venezuela, 
secaram. Sem acesso ao sis-
tema financeiro dos EUA, do 
qual muitas refinarias e tra-
dings dependem para finan-
ciar suas operações, a PD-
VSA está tendo problemas 
para encontrar compradores 
além de países como Índia 
e China, aos quais deve pe-
tróleo como pagamento por 
empréstimos passados.

A Bloomberg apurou 
que a Petromonagas, joint-
-venture da PDVSA e da 
Rosneft voltada ao processo 
de melhoramento, não está 
processando petróleo por-
que ficou sem espaço para 
armazenar sua produção. A 
Petropiar, empreendimento 
da PDVSA com a Chevron, 
reduziu a produção pelo 
mesmo motivo. A Petroce-
deno, empreendimento da 
PDVSA, Total e Equinor, está 
ficando sem petróleo para 
processar porque a proibi-
ção de venda de nafta pesa-
da para a PDVSA dificultou o 
transporte do óleo pesado 
através de oleodutos dos 
campos em terra para a uni-
dade de melhoramento.

 Isaac Urrutia

Mal Fairclough

Reprodução
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Dinheiro e poder se tornaram um 
vício, diz Cabral ao justificar propinas

O ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral 
(MDB) afirmou ontem que 
pediu propina por apego 
a poder e dinheiro, o que 
para ele se tornou um vício.

O emedebista disse que 
decidiu confessar a cobran-
ça de propina em respeito à 
sua família e o sentido histó-
rico dos processos a que res-
ponde. “Em nome da minha 
mulher, da minha família e 
da história, decidi falar a ver-
dade. Hoje sou um homem 
muito mais aliviado”, disse 
ele ao juiz Marcelo Bretas.

Cabral é interrogado, a 
pedido de sua defesa, na 
ação penal da Operação Fa-
tura Exposta, que investiga 
o pagamento de propina no 
setor de saúde. Neste caso, 
ele foi denunciado sob acu-
sação de ter recebido R$ 16 
milhões. O emedebista de-
cidiu confessar ter recebido 
propina após passar mais 
de dois anos negando ter 
solicitado suborno. Antes, 
a tese defensiva era de que 
ele usara em benefício pró-
prio sobras de caixa dois de 
campanha eleitoral.

Cabral disse a Bretas 
que acertou uma cobran-
ça de 5% de propina so-
bre contratos de serviços 
na Secretaria de Saúde 
junto com o ex-secretário 
Sérgio Côrtes, dos quais 
3% ficaria com ele e 2% 
com seu subordinado.

“Ao anunciá-lo [como 
secretário], eu cometi a 
primeira ação grave e to-
talmente descabida para 
um chefe de estado. Eu o 
apresentei a um empresá-
rio, que era o Arthur Soares, 
que na ocasião já liderava a 
gestão de serviços. Fiz ques-
tão de dizer 3% para mim 
e 2% para você em relação 

aos serviços da área de saúde. 
Esse meu erro de postura, de 
apego a poder, dinheiro, a tudo 
isso… É um vício”, disse ele.

Cabral confirmou ainda 
ser dono dos cerca de R$ 300 
milhões entregues pelos do-
leiros Renato e Marcelo Che-
bar. Negou, contudo, ter arre-
cadado R$ 16 milhões como 
acusado neste caso pelo MPF. 
O ex-governador afirmou 
também que o ex-governador 
Luiz Fernando Pezão (MDB), 
preso desde dezembro, tam-
bém recebia propina.

Envolveu ainda outros ex-
-secretários que já foram alvos 
de investigações, como Régis 
Fichtner (Casa Civil) e Wilson 
Carlos (Governo). Ele afirmou 
que o ex-prefeito Eduardo 
Paes, que foi seu secretário de 
Esportes e Lazer, n ão recebeu 
propina. Ele disse, porém, que 
ajudou a arrecadar para o caixa 
dois de sua campanha eleitoral 
em 2008, quando disputou a 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Cabral também negou que 
sua mulher Adriana Ancelmo 
fizesse parte da organização 
criminosa descrita pela Pro-
curadoria. Ao longo de 14 
depoimentos, Cabral já havia 
classificado a acusação do 
Ministério Público Federal 
de “maluquice” e negado ter 
agido “como corrupto”. No úl-
timo depoimento em que res-
pondeu às perguntas do juiz

Marcelo Bretas, ele dis-
se ter se apropriado de R$ 
20 milhões de um total de 
R$ 500 milhões arrecadado 
em campanhas eleitorais ao 
longo dos últimos anos.

O ex-governador decidiu 
mudar a estratégia em de-
zembro ao entregar seu caso 
ao advogado Márcio Delam-
bert, o quinto a assumir sua 
defesa desde sua prisão, em 
novembro de 2016.

Justiça restabelece auxílio-
mudança para parlamentares
Um juiz federal de 

Sergipe liberou no-
vamente o auxílio-

-mudança para deputados 
federais e senadores que fo-
ram reeleitos, no valor de R$ 
33,7 mil. O benefício pago no 
início e no final da Legislatu-
ra havia sido restringido pelo 
juiz Pedro Esperanza Sudá-
rio. Quatro dias depois da 
contraordem, dada pelo juiz 
federal Ronivon de Aragão, 
a Câmara depositou nesta 
segunda-feira, 25, o valor na 
conta de 477 deputados.

Ao todo, foram R$ 16 mi-
lhões transferidos para as 
contas dos parlamentares, 
incluindo aqueles que foram 
reeleitos ou que já moravam 
em Brasília (caso de depu-
tado que virou senador ou 
vice-versa). Segundo a Câ-
mara, apenas 30 parlamen-
tares informaram abrir mão 
do benefício. Ao suspender 
a proibição, Aragão afirmou 
não ver “qualquer ilegalida-
de” no pagamento.

Conforme mostrou o 
jornal O Estado de S. Pau-
lo em novembro passado, 
a Câmara e o Senado esti-
mavam pagar cerca de R$ 
20 milhões para o auxílio 
a 298 parlamentares ree-
leitos. No caso destes, eles 
teriam direito a receber 
quase R$ 70 mil cada, pois 
acumulariam o auxílio do 
fim do mandato anterior 
com o do início do novo.

A primeira parte do auxí-
lio foi antecipada pelo pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), ainda em 
dezembro, quando estava 
em campanha pela reelei-
ção. O benefício é tradicio-
nalmente pago ao fim do 
mandato, que acabou em 31 
de janeiro, mas foi deposita-
do no dia 28 de dezembro.

Já o depósito aos parla-
mentares que iniciaram o 
mandato neste mês estava 
suspensa por decisão judicial.

Justiça
Em sua decisão, assina-

da na quinta-feira passada, 
Aragão aponta o “risco cla-
ro” de o Judiciário se tor-
nar “árbitro da moralidade 
social” ao analisar contes-
tações fundamentadas ape-
nas na discordância de re-
gras previstas - como no caso 
do auxílio-mudança, previsto 
em decreto legislativo.

“Ao tempo em que se 
deve admitir como legítima 
a postura de quem discor-
da de tais benesses dadas 
a essas carreiras estatais, 
também é legítimo conside-
rar que a sua eventual alte-
ração deve, primeiramente, 
buscar o caminho da legali-
dade, através dos espaços 
conformados à atividade 
legislativa”, escreveu o juiz, 
ao analisar ação popular 
movida após publicação de 
reportagem do Estado.

“Discordar do texto nor-
mativo é legítimo e isso faz 
parte da democracia, mas, 
para sanar tal discordância, 
existem os meios adequa-
dos para fazê-lo, seja por 
meio da pressão democrá-
tica no sentido de alteração 
da norma, seja em razão 

de persistir em seu texto 
alguma inconstitucionalida-
de, cujo controle abstrato 
– para as normas federais – 
está a cargo do STF”, afirma.

Legítimo
Aragão ainda afirma que 

o argumento contrário ao 
auxílio-mudança dos par-
lamentares é “legítimo e 
razoável”, mas também ser-
viria para contestar o paga-
mento de honorários ad-
vocatícios a procuradores 
e advogados públicos ou 
até mesmo criticar juízes e 
membros do Ministério Pú-
blico que recebiam auxílio-
-moradia, mesmo que resi-
dissem em casa própria.

“Certamente os ilustres 
procuradores e advogados 
públicos defendem-se de 
quem qualifica de imo-
rais tais atos, trazendo o 
argumento de que existe 
lei a amparar o seu direi-
to (com o que concorda 
este magistrado) e que a 
lei assim poderia fazê-lo”, 
observou Ronivon.

“De igual sorte, os ma-
gistrados defendiam o di-
reito de percepção do auxí-
lio-moradia, desde quando 

a Lei Complementar n. 
35/1979 (Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional) pre-
via tal direito, por inexistir 
moradia oficial disponível 
ao magistrado na localida-
de em que exerce a judica-
tura”, escreveu ainda o juiz 
federal em sua sentença.

Novela
O caso chegou à Justiça 

Federal de Sergipe depois 
de a Justiça Federal de 
Minas restringir o paga-
mento do benefício. O juiz 
Alexandre Henry Alves, de 
Ituiutaba (MG), também 
havia fixado uma multa de 
R$ 2 mil por pagamento 
irregular efetuado a cada 
deputado ou senador.

A União entrou com re-
curso no Tribunal Regional 
Federal da 1.ª Região (TRF-
1) para derrubar a decisão 
de Ituiutaba, mas o próprio 
juiz Alexandre Henry Alves 
declinou a competência 
do caso – isso porque uma 
ação popular sobre o mes-
mo tema foi apresentada 
antes na 2.ª Vara Federal de 
Sergipe, o que atraiu para 
ela a análise de pedidos si-
milares em todo o País.

Laycer Tomaz



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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, 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 pra-
zer. 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 – 
(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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Acusada fraude fiscal, 
Shakira é intimada pela 
Justiça da Espanha

A Justiça da Espanha 
convocou a cantora Shaki-
ra para uma audiência no 
dia 12 de Junho em Barce-
lona. A artista responderá 
por acusações de uma 
fraude fiscal de 14,5 mi-
lhões de euros. O valor te-
ria sido sonegado de 2012 
a 2014, período em que 
ela residiu no país.

De acordo com in-
formações do Ministé-
rio Público da Espanha 
(via AFP), neste período 
Shakira não teria decla-
rado renda. Além disso, 
os autos do tribunal de 
Esplugues de Llobregat 
também atribuem outros 
seis supostos delitos à 
cantora colombiana.

A defesa de Shakira de-

fende que a maior parte deste 
valor se deu a turnês interna-
cionais. Neste período, a can-
tora não viveu mais que seis 
meses na Espanha. Portanto, 
perante a lei do país, não é vista 
como uma residente fiscal. 

Novo trailer de 
x-men: Fênix Negra 
será lançado hoje

Após especulação, a 
conta oficial e X-Men: 
Fênix Negra confir-

mou ontem que o novo trai-
ler do filme será lançado ofi-
cialmente hoje. A prévia será 
revelada no Tonight Show 
with Jimmy Fallon, onde a 

atriz Jessica Chastain fará 
uma participação para divul-
gar o filme de Simon Kinberg.

O novo filme dos X-Men 
nos cinemas vai adaptar a 
famosa saga da Fênix Negra, 
que inclui Jean Grey, vivida 
por Sophie Turner, afetada por 

uma entidade cósmica letal.
O elenco de Fênix Negra 

conta ainda com os retornos 
de James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawren-
ce, Nicholas Hoult, Alexandra 
Shipp, Tye Sheridan, Evan Pe-
ters e Kodi Smit-McPhee. Jessi-

ca Chastain vive a vilã do filme.
Simon Kinberg fará sua 

estreia na direção, após tra-
balhar na produção e roteiro 
de praticamente todos os 
filmes da franquia. X-Men: 
Fênix Negra estreia nos cine-
mas no dia 7 de junho.

Reprodução

Segundo 
acusações, a 
cantora teria 
sonegado, 
de 2012 a 
2014, um va-
lor total de 
14,5 milhões 
de euros


