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Projeção de crescimento 
economico cai pela 13º vez
O mercado financeiro segue reduzindo a estimativa de crescimento da economia este ano. Pela 13ª vez seguida, caiu 
a projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto). Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,24% para 1,23%. p3
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Rússia diz estar pronta para 
negociações sobre crise na Venezuela
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou está pronto para parti-
cipar das negociações em Oslo entre o governo da Venezuela e a oposição. p4
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CVM multa Eike Batista em R$ 536 
milhões e inabilita executivo por 7 anos

a comissão de Valores 
Mobiliários (cVM) multou 
na manhã desta segunda-
-feira, 27, o empresário Eike 
Batista em R$ 536 milhões 
em três penalidades, além 
de inabilitar o executivo por 
sete anos em cargos admi-
nistrativos ou em conselhos 
de companhia abertas ou 
entidades que tenham re-
gistro na própria cVM.

O processo contra Batista 
foi instaurado para apurar 
eventual responsabilidade 
na qualidade de acionista 
controlador e presidente do 
conselho de administração 
da OGX Petróleo e Gás Par-
ticipações s.a. O processo 

avaliava prática de manipu-
lação de preços e também 
não cumprimento de artigos 
da lei das sociedades anôni-
mas, como o uso em bene-
fício próprio de oportunida-
des comerciais de que tenha 
conhecimento em razão do 
exercício de seu cargo.

segundo a cVM, o em-
presário recebeu três pe-
nalidades: uma multa pe-
cuniária de R$ 440 milhões; 
outra de R$ 95,7 milhões, 
referente a duas vezes e 
meia às perdas que teria 
se não tivesse cometido 
irregularidades; e mais R$ 
480,4 mil pelo mesmo ra-
ciocínio de perdas evitadas.
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Setor agropecuário de Goiás lidera 
geração de empregos em abril
Dados divulgados pelo 

cadastro Geral de 
Empregados e De-

sempregados (caged) mos-
tram que Goiás ocupa a pri-
meira posição no ranking de 
geração de novos postos de 
trabalho em Goiás com saldo 
positivo de 2.211 empregos 
criados em abril. Entre as ati-
vidades que se destacaram 
estão o cultivo de cana-de-
-açúcar, com 1.194 empre-
gos, produção de sementes 
certificadas, com 1.005 no-
vas vagas, e serviço de pre-
paração de terreno, cultivo e 
colheita, com 260 empregos. 
Entre as cidades que regis-
traram aumento na oferta 
de vagas em abril estão for-
mosa (838), Morrinhos (372) 
e Rubiataba (360). 

O caged revelou ain-
da que de janeiro a abril 
deste ano, o saldo geral 
de empregos em Goiás foi 
de 18.982 novas vagas. a 
agropecuária – que envol-
ve agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura – está em pri-
meiro lugar na criação de 
novos postos de trabalho 
em 2019, com 7.507 vagas. 
Em segundo, as indústrias de 
transformação, com 3.871, e 
em terceiro a área de cons-
trução, com 2.145 vagas.

Entre os municípios que 
registraram maiores índi-
ces de criação de postos de 

trabalho no Estado neste 
ano estão Goiânia (2.861), 
formosa (1.304), cristalina 
(1.243), Goianésia (1.161) e 
Morrinhos (1.090). no caso 
de formosa, cristalina e 
Morrinhos, o maior impacto 
se deve à agropecuária. 

segundo o secretário 
de Estado de agricultura, 
Pecuária e abastecimento, 

antônio carlos de souza 
lima neto, os dados só con-
firmam a importância do se-
tor para o desenvolvimento 
econômico do Estado de 
Goiás. De acordo com ele, 
além de possibilitar a cria-
ção de emprego e renda, a 
agropecuária contribui para 
fortalecer outras cadeias e 
áreas nos municípios.

“O agro tem favorecido 
que mais pessoas tenham 
renda e isso ajuda na mo-
vimentação econômica nas 
cidades, estimulando desde 
comércio, serviços, indús-
trias, entre outros. Direta 
ou indiretamente, a agro-
pecuária traz retorno para 
a sociedade, seja no campo 
ou na cidade”, destaca. 

 Ranking nacional 
criação de emprego no se-

tor agropecuário em abril: 1º 
- Minas Gerais - 7.284 novos 
postos de trabalho; 2º - são 
Paulo - 6.394 novos postos de 
trabalho; 3º - Bahia - 2.477 no-
vos postos de trabalho; 4º - Goi-
ás - 2.211 novos postos de tra-
balho; 5º - Espírito santo - 1.433 
novos postos de trabalho.
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Preso suspeito 
de ameaçar 
passageiros 
de ônibus 
com uma faca, 
em Cristalina

um homem de 29 anos 
foi preso, na manhã deste 
domingo, ao ser flagrado 
ameaçando e intimidan-
do passageiros de ônibus 
com uma faca, em crista-
lina, no Entorno do Distri-
to federal (Df). segundo 
informações da Polícia 
Rodoviária federal (PRf), 
o suspeito estava em-
briagado e chegou a ten-
tar estrangular uma das 
passageiras. Ônibus tinha 
saído de Brasília e seguia 
para a cidade de Paraca-
tu, em Minas Gerais.

O caso ocorreu logo 
depois que o suspeito em-
barcou em luziânia. Ele 
importunou vários passa-
geiros ao longo da viagem 
até que decidiu se sentar 
em uma poltrona atrás de 
uma mulher. foi quando, 
segundo a PRf, tentou es-
ganá-la e a ameaçou com 
uma faca. Em resposta, a 
passageira correu para a 
parte dianteira do ônibus, 
o que chamou a atenção 
dos outros viajantes.

Outro passageiro tam-
bém avistou a arma branca 
com o suspeito e avisou 
aos demais, que também 
correram para a parte 
dianteira do veículo. O 
homem, então, tentou es-
conder sua faca e ir para 
a cabine do ônibus, mas 
acabou sendo contido pe-
los próprios ocupantes. Em 
decorrência do desenten-
dimento, o condutor parou 
o veículo no acostamento.

um dos passageiros li-
gou para a PRf e relatou o 
caso. Os policiais conduzi-
ram o suspeito, que já pos-
suía passagem por lesão 
corporal, para a Delegacia 
de Polícia civil (Pc) de cris-
talina. De acordo com a 
PRf, o suspeito responderá 
por praticar vias de fato e 
por porte de arma branca.

Agência do Vapt Vupt será inaugurada em Itapaci
O governador Ronaldo 

caiado estará em Itapaci 
no próximo sábado (1º) 
para inaugurar nova agên-
cia do Vapt Vupt. a unida-
de, que será inaugurada às 
15 horas,  é a 78° da rede e 
terá capacidade para reali-
zar aproximadamente 10 
mil atendimentos mensais.  

segundo o governo, tam-
bém está previsto lançamen-
to de um novo site. O portal 
mais moderno traz uma 
ferramenta prática e trans-
parente: o usuário poderá 
acompanhar, em tempo real, 
a fila de atendimento em to-
das as unidades da rede.

Para o superintenden-
te de gestão do Vapt Vupt, 

Dioji Ikeda, a inauguração do 
novo posto de atendimento 
está alinhado ao projeto do 
governador Ronaldo caia-
do de priorizar o cidadão e 
a excelência na prestação 

dos serviços. “atenderemos 
uma importante região do 
médio norte goiano, dando 
andamento ao projeto de 
atenção a todas as regiões 
do Estado”, frisou.
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Homem estava 
embriagado 
e tentou 
estrangular 
mulher, ônibus 
seguia a rota 
Brasília-Paracatu
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Projeção de crescimento da economia 
em 2019 cai pela 13º vez seguida
O mercado financeiro 

segue reduzindo a 
estimativa de cresci-

mento da economia este ano. 
Pela 13ª vez seguida, caiu a 
projeção para a expansão do 
PIB (Produto Interno Bruto). 
Desta vez, a estimativa foi re-
duzida de 1,24% para 1,23%. 
Para 2020, a projeção foi man-
tida em 2,50%, assim como 
para 2021 e 2022. as informa-
ções são da agência Brasil.

Os números são do bole-
tim focus, publicação sema-
nal do Banco central, elabora-
da com base em perspectivas 
de instituições financeiras so-
bre os principais indicadores 
econômicos. a estimativa de 
inflação, calculada pelo IPca 
(Índice nacional de Preços ao 
consumidor amplo), foi man-
tida em 4,07% este ano, em 
4%, em 2020, e em 3,75%, 
em 2021 e 2022.

a meta de inflação de 
2019, definida pelo cMn 
(conselho Monetário na-
cional), é de 4,25% com in-
tervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%. a estimativa 
para 2020 está no centro da 
meta: 4%. Essa meta tem in-
tervalo de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 

Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O cMn 
ainda não definiu a meta de 

inflação para 2022.
Para controlar a inflação, 

o Bc usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a selic. Para o merca-

do financeiro, a selic deve 
permanecer no seu mínimo 
histórico de 6,50% ao ano 
até o fim de 2019. Para o fim 
de 2020, a projeção perma-

nece em 7,25% ao ano. Para 
o fim de 2021, a previsão 
foi mantida em 8% ao ano e 
para o final de 2022, segue 
em 7,50% ao ano.

a selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa mé-
dia cobrada nas negociações 
com títulos emitidos pelo te-
souro nacional, registradas 
diariamente no selic (siste-
ma Especial de liquidação e 
de custódia).

a manutenção da selic 
este ano, como prevê o mer-
cado financeiro, indica que o 
copom considera as altera-
ções anteriores nos juros bá-
sicos suficientes para chegar 
à meta de inflação. ao reduzir 
os juros básicos, a tendência 
é diminuir os custos do crédi-
to e incentivar a produção e o 
consumo. Para cortar a selic, 
a autoridade monetária pre-
cisa estar segura de que os 
preços estão sob controle e 
não correm risco de ficar aci-
ma da meta de inflação.

Quando o Copom aumen-
ta a selic, o objetivo é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. a pre-
visão do mercado financeiro 
para a cotação do dólar per-
manece em R$ 3,80 no fim 
de 2019 e de 2020.

18 detentos 
fogem de 
presídio em 
Cristalina

Presos suspeitos de integrar quadrilha 
especializada no roubo de pneus, em Jataí

Campanha de vacinação 
entra na reta final, confira 
postos em Anápolis

18 detentos fugiram da 
unidade Prisional (uP) de 
cristalina, no entorno do Dis-
trito federal (Df), na tarde 
de ontem. a Direção-Geral 
de administração Peniten-
ciária (DGaP), confirmou a 
fuga às 16h16, mas afirmou 
que as circunstâncias ainda 
estão sendo averiguadas. 
um detento já foi recaptura-
do pela Polícia Militar (PM).

Por meio de nota, a DGaP 
afirmou que as forças policiais já 
foram informadas sobre o fato 
para que as buscas sejam reali-
zadas. além disso, o órgão comu-
nicou que um processo adminis-
trativo interno já foi aberto e que 
uma sindicância será instaurada 
para apurar as responsabilidades.

a DGaP também publicou 
os nomes e fotos dos detentos 
para que a sociedade possa 
colaborar com informações 
que levem à captura deles. De-
núncias anônimas, podem ser 
feitas pelo 197 da Polícia civil 
ou pelo 190 da Polícia Militar.

Quem faz parte de um 
dos grupos prioritários de 
vacinação contra a gripe 
tem até sexta-feira (31) para 
se imunizar. Em anápolis, 
77% do público-alvo já foi 
vacinado em um dos postos. 

nesta última etapa, 
a prioridade são adoles-
centes e jovens de 12 
a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducati-
vas, a população carcerá-
ria e os funcionários do 
sistema prisional. “Mas 
todos aqueles que com-
põem os grupos priori-
tários podem procurar 
uma das unidades com 
vacinação disponível”, 
destaca o coordenador 
da Vigilância em saúde, 
Júlio césar spíndola.

segundo levantamen-
to da secretaria Municipal 
de saúde, até o momento 
foram imunizadas 80 mil 
anapolinos entre crian-
ças; gestantes; mulheres 
pós-parto; trabalhadores 
da saúde; idosos; pesso-

as com doenças crônicas 
não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas 
especiais; professores e 
policiais civis, militares, 
bombeiros e membros 
ativos das forças arma-
das; e os indígenas.

Muitas pessoas que 
vivem em asilos ou tem 
dificuldade de se locomo-
ver e integram o grupo 
prioritário não ficam sem 
vacina. Para isso, a Prefei-
tura de anápolis dispõe 
do programa de vacinação 
assistida que já faz visitas 
para imunização em diver-
sos locais cadastrados.

Para aderir é neces-
sário entrar em contato 
com a unidade mais pró-
xima, por meio do agen-
te, nas áreas cobertas 
pela Estratégia de saúde 
da família. Para quem 
mora em local desco-
berto deve entrar em 
contato com a gerência 
de imunização pelo tele-
fone 3902-2493.

três suspeitos de integrar 
uma organização criminosa 
atuante no roubo de pneus 
de veículos de cargas foram 
presos na noite de domin-
go, na BR-364, em Jataí, no 
sudoeste goiano. De acor-
do com a Polícia Rodoviá-
ria federal (PRf), o grupo 
criminoso teria assaltado 
um caminhoneiro na noite 
de sábado, na BR-163, em 
Rondonópolis, Mato Grosso, 
ocasião em que o motorista 
permaneceu em poder dos 
indivíduos até que todos os 
pneus fossem retirados.

a PRf descobriu em 
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consultas ao sistema da cor-
poração que os suspeitos 
estavam associados a uma 
quadrilha com atuação no sul 
e sudoeste de Goiás, Mato 
Grosso e triangulo Mineiro há 
seis meses. Os suspeitos foram 
abordados pelos agentes du-
rante uma fiscalização no tre-
cho que liga Mineiros a Jataí. 
Eles estavam em uma carreta 
e, quando foram abordados, 
um outro caminhão também 
parou próximo ao veículo.

O nervosismo dos ocu-
pantes também auxiliou os 
policiais na detenção. De acor-
do com registros da PRf, os 

integrantes entraram em 
contradições de forma que 
agentes desconfiaram e 
descobriram que o cami-
nhão parado atrás acom-
panhava a primeira carreta 
com os produtos roubados.

Os policiais encontraram 
dezenas de pneus de tama-
nhos e marcas diferentes, 
além de baterias e lanternas 
traseiras de caminhões. to-
dos os produtos sem notas 
fiscais. Os abordados foram 
levados para a central de 
flagrantes de Jataí, onde 
ficaram à disposição do de-
legado plantonista.
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Governo alemão 
alerta judeus sobre 
uso do quipá

“não posso recomen-
dar aos judeus que usem 
o quipá todo o tempo e 
em qualquer lugar na ale-
manha. Infelizmente pre-
ciso dizer isso”, afirmou 
o comissário, felix Klein, 
em entrevista ao grupo 
de mídia funke.

Klein afirmou que sua 
opinião sobre o assunto 
mudou devido a “uma 
crescente desinibição 
social e brutalização” na 
sociedade, que fizeram 
com que o antissemitis-
mo aumentasse.

“a internet e as redes 
sociais contribuíram forte-
mente para isso, mas tam-
bém os constantes ataques 
contra a nossa cultura da 
memória”, afirmou.

O comissário sugeriu 
que policiais e funcioná-
rios públicos sejam trei-
nados para lidar com o 
problema. Klein afirmou 
que há uma definição 
clara do que é antissemi-
tismo e que esta deve ser 
ensinada em academias 
policiais, assim como a 

professores e juristas.
De acordo com dados 

do Ministério do Inte-
rior, crimes antissemitas 
aumentaram quase 20% 
na alemanha em 2018 
em relação ao ano inte-
rior, com 1.799 ocorrên-
cias. Klein destacou que 
90% dos casos foram 
praticados por indivídu-
os que apoiam grupos 
de extrema direita.

após as declarações de 
Klein, representantes da 
comunidade judaica na 
alemanha exigiram que o 
Estado garanta aos judeus 
uma vida sem medo. O 
presidente de Israel, Reu-
ven Rivlin, se disse “pro-
fundamente chocado” 
com a recomendação do 
comissário alemão.

“a responsabilidade 
pelo bem-estar, a liberda-
de e o direito ao exercício 
da religião por qualquer 
membro da comunidade 
judaica está nas mãos 
do governo alemão e de 
seus órgão para aplicação 
da lei”, afirmou.

Rússia se diz pronta para 
negociações crise na Venezuela

O Ministério das Rela-
ções Exteriores da 
Rússia informou on-

tem que está pronto para par-
ticipar das negociações em 
Oslo entre o governo da Vene-

zuela e a oposição, caso todas 
as partes achem produtivo.

no sábado, a noruega in-
formou que representantes 
do governo da Venezuela e 
da oposição retornariam a 

Oslo, em continuidade a uma 
rodada de conversações pre-
liminares sobre como lidar 
com a crise política do país.

Em comunicado, o Ministé-
rio das Relações Exteriores rus-

so declarou que recebia bem a 
notícia de que as negociações 
continuariam, mas alertou con-
tra quaisquer forças exteriores 
que tentem impor ultimatos à 
liderança da Venezuela.

nathália RodriguesReprodução
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espumante Curta
com o objetivo de qualificar estudan-
tes e profissionais da área da beleza, 
o câmpus Goiânia-laranjeiras da 
uEG promove, de 3 a 7 de junho 
de 2019, a III semana científica de 
Estética e cosmética, organizado 
pelo curso de tecnologia em Estética 
e cosmética, por meio do centro 
acadêmico, e coordenado pela pro-
fessora Eliane Pereira da silva.

O evento acontece das 18h30 às 22h, 
com nove palestras gratuitas, além 
de três minicursos e nove workshops. 
as inscrições para minicursos (R$ 40) 
e workshops (R$ 20) vão até dia 30 
de maio, pelo site https://calarasan-
tana1.wixsite.com/semanacientifi-
caueg ou no próprio câmpus, nos 
períodos vespertino e noturno.

no dia 8 de junho o festival de churras-
co Brazza realizará sua segunda edição 
em anápolis. O festival terá 1 tonelada 
de carne, comandada por assadores 
de peso, 1.000 litros de cerveja puro 
malte gelada e 8 horas de música. as 
apresentações ficarão por conta da 
Banda folkers, o sertanejo de leandro 
Kato e o blues de flávio Robbbie.

Os médicos sandro ferraz e larissa 
Kirylko Barion, e os empresários 
Davis lerner e antoine Maleh inau-
guram hoje a u.clinic - clínica que 
promove saúde, qualidade de vida, 
beleza e bem estar em um só lugar -, 
com som da DJ cris Proença, buffet 
de Júlio Perinetto e bar de gin Virga, 
no Bairro Ibirapuera, em são Paulo.

O administrador e gestor em lideran-
ça Dieyme Vasconcelos ministra no 
dia 3, às 19h, a palestra coaching e 
Relação Interpessoal. no dia 4 (terça), 
o administrador e psicólogo Igor 
Eduardo dos santos fala sobre Psico-
logia social – processos psicológicos 
que influenciam no funcionamento 
da sociedade (19h), seguido da 
bióloga Etienne Martins, que realiza 
a palestra Extensão de cílios: conheça 
os bastidores dessa arte (20h).

O flamboyant shopping center 
lançou a campanha do Dia das 
Mães e do Dia dos namorados, 
onde investiu no tema “Momentos 
que fazem o tempo parar”, entre 
os incentivos múltiplos, os clientes 
podem participar do sorteio de 
um Mercedes a250 Hatch Vision 
2018/2019 na cor vermelha jupiter. 
cada R$ 500 em compras da direito 
a um cupom para concorrer.

no dia 5 (quarta), o advogado Henri-
que Giovanne lozzi fala sobre Regula-
mentação das profissões de esteticista, 
cosmetólogo e técnico em estética, 
conflitos de regulamentação de áreas 
de atuação e responsabilidade ética 
(19h). a seguir, a tricologista leonara 
Mesquita fala sobre tricologia – trata-
mentos anti-queda capilar (20h30). 

O sorteio será realizado dia 25 
de junho, numa apuração que 
contará com cupons das campa-
nhas Mães e namorados. Outro 
atrativo é a possibilidade de o 
cliente utilizar suas notas fiscais 
para trocar por ingressos para o 
flamboyant In concert, a partir 
do dia 1º de junho, para a apre-
sentação de Dinho Ouro Preto, 
que irá ocorrer dia 26 de junho.

A cantora Zizi Possi é a atração de 
hoje no flamboyant In concert. 
Os ingressos já estão esgotados.

familiares e amigos felicitam na 
data de hoje a procuradora do 
estado pensionista, Esmeraldina 
Estanislau Morais que comemo-
ra mais um ano de vida. 

Morreu tão jovem o cantor 
Gabriel Diniz, em um acidente 
de avião, ontem, em sergipe 
(PE). seu sucesso “Jennifer” vai 
ficar na cabeça das pessoas.

na quinta (6), a fisioterapeuta 
dermatofuncional do Instituto 
Vitaforma, adriana Matsuoka, 
conversa com os participantes 
sobre Dermopigmentação repa-
radora – método Pmu Repair - ca-
muflagem de estrias (19h). logo 
após, o fisioterapeuta e professor 
Ricardo ávila prefere palestra 
sobre Estética corporal (20h). as 
últimas palestras da programa-
ção ocorrem no dia 7 (sexta): às 
18h30, a esteticista adriana Brito 
fala sobre Produtos cosméticos 
veganos e, às 19h30, a Equipe 
Biocap conversa a respeito do 
Protocolo Gordura Zero. 

Depois de colecionar diversos 
prêmios no Brasil, a marca de 
espumantes Georges aubert, da cRs 
Brands, acaba de conquistar o seu 
primeiro título no exterior: a meda-
lha de bronze no International Wine 
challenge (IWc), do Reino unido.

O cine cultura, estreia o longa-
-metragem goiano “Dias Vazios”, 
nesta quinta-feira (30). Dirigido por 
Robney Bruno almeida, o filme é 
uma livre adaptação do premiado 
romance “Hoje Está um Dia Morto” 
do autor goiano andré De leones.

Os amigos Dieick De Sá, Livia Duarte, Natalia Domingues e Romulo Diogo se 
encontraram durante a inauguração da loja Swarovski, no Goiânia Shopping

O Cirurgião plástico Edilson Carvalho Ramos 
comemorou seu aniversário ao lado da esposa 
Vancléa Ramos, no Restaurante Assoluto

ZOnA frAnCA

Bahia  foi  o tema  que  
Rousem Fharuse  usou para 
comemorar o seu aniversá-
rio no último domingo  onde 
recebeu o carinho do seu 
esposo Juliano de Castro

carlos Garcia Rawlins
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Projeto quer impedir que 
crianças transitem sozinhas 
nas margens de rodovias

De autoria do deputado 
alysson lima (PRB), o proje-
to de lei nº 1818/19 propõe 
impedir crianças e adoles-
centes de transitarem sem 
a presença dos pais ou res-
ponsáveis legais no período 
de 18h às 8h nas margens 
das rodovias estaduais.

segundo a proposta, 
a exploração sexual de 
crianças e adolescentes é 
um mal que tem crescido 
vertiginosamente no País, 
trazendo graves prejuízos 
sobre a sua vida pessoal, 
familiar e social. O texto 

diz que crianças e adolescen-
tes são explorados pela máfia 
da prostituição e, em muitos 
casos, essa exploração come-
ça no próprio lar, e parte de 
pessoas que têm o dever legal 
de proteger esses jovens.

“Diante dessa barbárie que 
vem sendo cometida contra 
nossos jovens, é necessário que 
se tomem todas as providên-
cias cabíveis para combater e 
punir esses crimes”, explicou. a 
propositura foi encaminhada à 
comissão de constituição, Jus-
tiça e Redação (ccJ) da assem-
bleia legislativa de Goiás. 

Raquel Dodge 
se opõe a anular 
condenação de Cunha

A procuradora-geral 
da República, Raquel 
Dodge, se manifestou 

pela manutenção de ação pe-
nal da Operação lava Jato na 
qual o ex-presidente da câ-
mara Eduardo cunha (MDB-
-RJ) foi condenado a 14 anos 
e 6 meses de prisão. O depu-
tado cassado foi sentenciado 
pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. a defesa 
do emedebista pede a anula-
ção da condenação.

a denúncia foi oferecida 
pela Procuradoria-Geral da 
República em março de 2016. 
Em junho daquele ano, o su-
premo tribunal federal abriu 
ação penal contra cunha por 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro, evasão de divi-
sas e crime eleitoral. após o 
emedebista ter o mandato 

cassado, em setembro de 
2016, o então relator do caso 
no supremo, teori Zavascki, 
enviou o caso para a primeira 
instância em curitiba.

na primeira instância, o 
então juiz sérgio Moro ab-
solveu cunha do crime elei-
toral e manteve as demais 
acusações. O emedebista foi 
então condenado por Moro 
a 15 anos e 4 meses de pri-
são. na segunda instância, 
ele teve a pena reduzida 
para os 14 anos e 6 meses.

Para os advogados do ex-
-presidente da câmara, a de-
cisão de Moro na primeira ins-
tância “afronta” o acórdão do 
supremo que aceitou a denún-
cia também para crime eleito-
ral. Por isso, a defesa solicita à 
corte a anulação da sentença.

Raquel, no entanto, não 
vê justificativa para o pe-

dido. “Embora o stf tenha 
recebido integralmente 
a denúncia ofertada pela 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, essa decisão não 
impedia (a Justiça de pri-
meira instância) de absolver 
sumariamente o réu quanto 
a fatos por ela considerados 
atípicos, tal qual ocorreu em 
relação ao suposto crime 
eleitoral”, afirmou a chefe 
do Ministério Público em 
parecer ao supremo.

ainda segundo Raquel, 
não “houve, pois, desrespeito, 
pelo Juízo da 13.ª Vara federal 
de curitiba/PR, ao acórdão de 
recebimento da denúncia pro-
ferido pelo stf, de modo que 
a presente reclamação deve 
ser julgada improcedente”.

nesta ação penal que a 
defesa tenta anular, cunha 
foi acusado de receber pro-

pina de us$ 1,5 milhão en-
volvendo a compra de um 
campo petrolífero no Benin, 
na áfrica, pela Petrobrás, 
em 2011. além disso, de 
acordo com a Procuradoria, 
o então deputado federal 
movimentou dinheiro de 
origem ilícita em contas se-
cretas mantidas na suíça.

Transferência
Preso desde outubro de 

2016 no Paraná, o ex-presi-
dente da câmara recebeu na 
semana passada autorização 
da Justiça do Rio de Janeiro 
para passar a cumprir pena 
na capital fluminense, onde 
mora sua família. O juiz Rafael 
Estrela, titular da Vara de Exe-
cuções Penais do Rio, enviou 
parecer à Justiça do Paraná, 
que vai emitir a decisão defi-
nitiva sobre a transferência. 

Reprodução



------------------------------- 
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 fl ex 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 fl ex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex 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 fl ex 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 
fl ex 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 fi re completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

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. 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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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Cantor Gabriel Diniz
 morre em queda de avião 
monomotor, em Sergipe

O cantor Gabriel Diniz, 
de 28 anos, conhecido pelo 
hit Jennifer, morreu na que-
da de um avião monomo-
tor no povoado Porto do 
Mato, em Estância (sE), no 
início da tarde de ontem. 
Outras duas pessoas tam-
bém morreram na queda.

De acordo com o por-
tal G1, amigos do cantor 
reconheceram o corpo do 
artista entre as vítimas. a 
assessoria do artista con-
firmou à reportagem que 
o artista estava no avião, 
após entrar na aerona-
ve em salvador (Ba). na 
noite desta domingo (27), 
o cantor fez um show na 
cidade baiana de Feira de 
santana. Passaporte do 
artista também foi encon-
trado nas proximidades 
do acidente.

O Grupo tático aéreo 
(Gta) sobrevoa o local. 
antes disso, extraoficial-
mente, em redes sociais, 

funcionários confirmam a 
morte do artista. segundo 
eles, o artista estaria indo 
para Maceió (al) para come-
moração do aniversário da 
namorada, Karoline calhei-
ros, de 24 anos.

Documentos achados no 
acidente é um monomotor 
Piper prefixo Pt-KlO, com 
capacidade de quatro luga-
res e registrado em nome 
do aeroclube de alagoas. De 
acordo com o Registro aero-
náutico Brasileiro (RaB), da 
agência nacional de aviação 
civil (anac), o monomotor só 
poderia ser usada para voos 
de instrução.

uma moradora da re-
gião do acidente disse que 
o avião passou por cima da 
casa dela e caiu em segui-
da. foi ouvido um estrondo 
nas imediações. as causas 
do acidente será investigada 
pelo segundo Regional de 
Investigação e Prevenção de 
acidentes aeronáuticas.

Chernobyl supera 
Game of Thrones e tem 
maior nota do IMDB

A HBO pode ter perdido 
muitos pontos com 
os fãs após o final de 

Game of thrones, mas outra 
produção da emissora está 
conquistando a crítica: a mi-
nissérie dramática chernobyl.

Dentro do sistema de ava-
liação do IMDB, a série lidera 
o ranking de melhores pro-

duções dramáticas para a tV, 
com média de 9.7. Esse valor 
supera o de Game of thro-
nes, em sexto lugar com 9.4.

chernobyl ainda bateu sé-
ries como Breaking Bad, Band 
of Brothers, a Escuta e as duas 
versões de Planeta terra.

Em 26 de abril de 1986, 
uma explosão na planta nuclear 

de chernobyl ficaria marcada 
como um dos maiores desas-
tres causados pela ação huma-
na da história. a série mostrará 
equipes que trabalharam para 
conter a ameaça radioativa.

stellan skarshard será Boris 
shcherbina, ministro da ener-
gia soviético na época; Emily 
Watson será ulana Khomyuk, 

uma cientista que ajuda a con-
ter e investigar o desastre; e Ja-
red Harris será Valery legasov, 
líder da mesma investigação.

craig Mazin (O caçador 
e a Rainha do Gelo) escreve 
a minissérie de cinco episó-
dios. Johan Renck (Distúrbios 
do Prazer) dirige. chernobyl 
está em exibição na HBO.
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