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Mensagens revelam ações 
ilícitas de Moro na Lava Jato
Nas conversas, o ex-magistrado aparece orientando etapas da apuração e consultando o coordenador da força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato, Deltan Dallagnol sobre procedimentos a tomar na investigação que resultou na prisão do ex-presidente Lula. p2
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Juízes punidos com aposentadoria
receberam R$ 10 Milhões em 6 meses
Eles perderam os cargos por venda de sentença, desvio de recurso, 
tráfico de influência, conduta negligente e outras faltas disciplinares. p2 
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Juízes punidos com aposentadoria 
por desvios e outros crimes, 
receberam R$ 10 Milhões em 6 meses

Aposentados compulsoria-
mente pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), 47 magistrados 
tiveram um rendimento bruto 
de cerca de R$ 10 milhões em 6 
meses. Os juízes e desembarga-
dores e até um ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
perderam os cargos entre 2008 
e 2018 por venda de sentença, 
desvio de recurso, tráfico de 
influência, conduta negligente 
e outras faltas disciplinares. As 
informações foram obtidas pela 
reportagem por meio da Lei de 
Acesso à Informação e também 
pelos portais da Transparência 
do CNJ, dos Tribunais de Justi-

ça e do Estado da Paraíba.
O CNJ foi criado por Emen-

da Constitucional em 2004 e 
instalado no ano seguinte. Até 
abril deste ano, o Conselho 
havia julgado 57 casos envol-
vendo juízes - alguns foram 
punidos mais de uma vez. A 
Lei Orgânica da Magistratu-
ra (Loman), de 1979, prevê a 
aposentadoria compulsória 
como a mais grave das penas 
disciplinares a um juiz vitalício - 
advertência, censura, remoção 
compulsória e disponibilidade. 
Após a punição, os magistra-
dos mantêm os salários ajusta-
dos ao tempo de serviço.
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Mensagens revelam “colaboração 
proibida” de Moro com Dallagnol

S érie de quatro re-
portagens do site 
“The Intercept” no 

Brasil revelou neste do-
mingo suposta troca de 
mensagens entre o então 
juiz federal Sergio Moro e 
o coordenador da força-
-tarefa da Operação Lava 
Jato, Deltan Dallagnol.

Nas conversas, o ex-ma-
gistrado aparece orientando 
etapas da apuração e con-
sultando o procurador sobre 
procedimentos a tomar na 
investigação que resultou na 
prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) no 
caso do triplex do Guarujá.

Os áudios, que teriam 

sido repassados ao site 
por uma fonte anônima, 
são reproduções de diálo-
gos no aplicativo de men-
sagens Telegram.

Os arquivos remontam a 
2015, quando Dilma Rous-
seff (PT) ainda presidia o 
Brasil e tentou nomear Lula 
para a Casa Civil, e se es-

tendem até o ano passado, 
quando Lula já estava preso.

Num dos trechos dos di-
álogos, membros da equipe 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF) discutem uma for-
ma de barrar entrevista do 
ex-presidente à jornalista 
Mônica Bergamo, da Folha 
de S. Paulo, autorizada pelo 

ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski em meio à 
disputa eleitoral.

Até agora, nenhum dos 
personagens citados nas 
reportagens se manifestou 
oficialmente. Pelas redes so-
ciais, o perfil oficial de Lula 
compartilhou os conteúdos.

Fabio Rodrigues Pozzebom

Motorista 
desaparece 
em Aparecida 
de Goiânia e 
caminhão é 
encontrado 
abandonado

O motorista de cami-
nhão Marinaldo Ribeiro 
Milhomem desapareceu 
na tarde do último sábado. 
O veículo, carregado de be-
bidas, foi encontrado aban-
donado com uma porta da 
lateral esquerda aberta. O 
carro estava no bairro Ilda, 
em Aparecida de Goiânia.

Marinaldo trabalha 
para a empresa de logís-
tica Regra e fazia entregas 
de bebidas em Trindade. A 
chave foi encontrada den-
tro do veículo, junto com 
o mapa das entregas reali-
zadas e o aparelho institu-
cional, que estava desliga-
do. A empresa alega que 
parte das mercadorias 
estava no compartimento 
de cargas de transporte. 
Contudo, algumas caixas 
estavam vazias.  Foi a Re-
gra que acionou a Polícia 
Militar (PM) sobre o des-
vio de rota do caminhão.

O coordenador de lo-
gística da  empresa, Cláu-
dio Gonçalves Rocha, disse 
à PM que a última parada 
registrada pelo sistema de 
monitoramento teria sido 
no início da tarde, em Trin-
dade, quando o motorista 
teria deixado o ajudante 
em casa. “Após isso, o sis-
tema indica que o cami-
nhão só parou no local 
onde foi encontrado, não 
conseguindo mais contato 
com o motorista”, diz.

O supervisor da Regra, 
Bruno José Silva, disse aos 
policiais que a carga está 
avaliada em R$ 34.801,29. 
No cofre do veículo foi 
encontrado apenas um 
cheque no valor de R$ 
10.046,26. “Conseguimos 
fazer contato com o aju-
dante. Ele afirmou que o 
motorista não estava colo-
cando o dinheiro dentro do 
cofre. O que causa estra-
nheza”, afirma. A empresa 
ainda alega que sumiram 
R$ 20 mil em dinheiro.

O caminhão foi levado 
para a 4ª Delegacia Distrital 
de Aparecida de Goiânia. A 
delegada de Polícia Ilda Hel-
bingen dos Santos vai inves-
tigar o desaparecimento do 
motorista e do dinheiro.

Rapaz passa um dia dentro de cisterna 
antes de ser resgatado, em Luziânia

Um jovem, que não 
teve o nome divulgado, 
foi resgatado de dentro 
de uma cisterna, na cida-
de de Luziânia, a 196 KM 
de Goiânia, na tarde do 
último sábado. Antes de 
ser retirado do buraco, 
ele ficou lá dentro duran-
te um dia, pois o acidente 
ocorreu na sexta-feira.

Segundo os Corpo de 
Bombeiros, a cisterna ti-
nha cerca de 15 metros 
de profundidade. Para 
que o rapaz fosse resgata-
do foi necessária a partici-
pação de duas equipes: a 
de salvamento terrestre e 

a de resgate. Foi montado o 
que os profissionais chamam 
de “sistema multiplicador de 
forças” e utilizados cabos e 

roldanas. Após os primeiros 
socorros, o rapaz foi enca-
minhado para o Hospital de 
Urgências de Luziânia.

Reprodução
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Crise econômica põe em 
risco reeleição de Macri
Uma viela que come-

ça sob um viaduto 
dá acesso a Los Pi-

letones, favela conhecida na 
Argentina por receber apoio 
e doações financeiras do 
presidente Mauricio Macri. 
Desde a época em que era 
prefeito de Buenos Aires, en-
tre 2007 e 2015, Macri doa 
parte de seu salário a um 
restaurante popular da co-
munidade. Grande parte dos 
moradores de Los Piletones 
se diz grata ao presidente, 
mas nem ali parece que ele 
conseguirá conquistar uma 
votação massiva na eleição 
marcada para 27 de outubro.

Após um processo de 
ajuste fiscal gradual criticado 
por parte dos economistas e 
atingida pela fuga de capital 
de países emergentes no ano 
passado, a Argentina amar-
gará seu segundo ano conse-
cutivo de recessão em 2019 
- o terceiro do governo Macri 
(no primeiro ano de Macri na 
presidência, 2016, o PIB caiu 
2,1%). O resultado econômico 
e, principalmente, a inflação 
se tornaram os grandes ini-
migos na tentativa de se ree-

leger. Nos últimos 12 meses, 
os preços no país avançaram 
55,8% - patamar não regis-
trado nem no período de sua 
antecessora, Cristina Kirchner.

O aumento da média sa-
larial foi de 42%. “Antes (na 
época de Cristina), eu vivia 
com a geladeira cheia e sem-
pre tinha dez pesos (o equi-
valente a R$ 1 hoje) no bolso. 
Agora, não tenho nada. Pre-
ciso escolher entre comprar 
carne ou iogurte para as 
crianças. Nem leite para fazer 
pudim para os netos tenho”, 
diz a dona de casa Romina de 
Greco, de 62 anos, moradora 
da viela. Romina e o marido 
vivem com 5.600 pesos por 
mês (R$ 560), valor que ele 
recebe de ajuda do governo.

Os dois conseguem troca-
dos consertando bicicletas ou 
enchendo bolas e pneus para 
as crianças do bairro. Ainda 
que admita que a situação 
piorou nos últimos anos, ele 
votará em Macri. “Ele cons-
truiu minha casa. Sou muito 
grata. Foi em 2013, ele estava 
na prefeitura e deu dinheiro 
para as paredes e janelas”, 
afirma. Segundo Romina, 

antes da ajuda de Macri, 
ela vivia em uma casa sem 
banheiro. “Agora tenho chu-
veiro e água quente.”

Questionada se também 
votará no atual presidente, 
Anabella, uma das filhas de 
Romina, responde: “Vou ter, 
né?”, sem mostrar entusias-
mo. A doação para a família 
de Romina veio por meio de 
Margarita Barrientos, que 
administra o restaurante po-
pular de Los Piletones, além 
de outros projetos sociais da 
comunidade, e tem acesso 
fácil ao presidente. Sempre 
que faz campanha em bairros 
mais pobres, Macri visita Los 
Piletones e Margarita.

Nos dois últimos Natais, 
fez questão de aparecer em 
fotos ali. A própria Margarita 
já admitiu que, com a crise, 
precisou aumentar o núme-
ro de refeições servidas dia-
riamente de 2,1 mil para 2,5 
mil. Promessas Macri chegou 
ao poder no fim de 2015 com 
promessas ao mercado e à 
população. Em sua campa-
nha, disse que adotaria polí-
ticas econômicas ortodoxas. 
Retiraria os subsídios em ser-

viços como energia e trans-
porte implementados por 
Cristina. Afirmou também 
que, com ele no comando, 
os investidores estrangeiros 
chegariam em massa ao país.

Suas políticas fracassaram 
e, agora, o populismo de es-
querda, ao qual havia colo-
cado fim, parece ter espaço. 
Na maioria das pesquisas de 
intenção de voto, Macri vinha 
aparecendo atrás de Cristina. 
A ex-presidente surpreen-
deu, há 20 dias, e anunciou 
sua candidatura a vice, com 
Alberto Fernández, um po-
lítico peronista com o qual 
havia rompido, como cabeça 
de chapa. A ideia é que Fer-
nández, tido como modera-
do, atraia votos indecisos. 
Vizinha de Romina em Pileto-
nes, a gari Nancy Bravo, de 52 
anos, é a eleitora que o kirch-
nerismo pretender atrair.

Votante de Macri em 
2015, está decepcionada. “Ti-
nha muita fé em Macri. Mas 
agora parece que a Argentina 
está em um poço e não con-
segue voltar. Ele prometeu 
que tudo ficaria bem, mas o 
dólar disparou. Queria vo-

Fotos: Fausi Humberto
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Campeão Título Balé
A prefeita de Nova Veneza, Patricia 
Fernandes junto com seu esposo Luiz 
Stival estão de parabéns pelo stand 
no Festival Italiano. Tinha massas 
com molhos a bolonhesa e branco 
com frango e refrigerante à vontade 
para o público que passava por lá.  O 
evento terminou ontem. Teve muita 
atração e gastronomia italiana.

O Grupo América foi vendido por 
mais de R$ 500 milhões de reais. 
Na negociação, que já estava sendo 
feita há algum tempo, entraram to-
dos planos de saúde (AME, Améri-
ca e Promed), os hospitais e clínicas 
do grupo goiano. A empresa goiana 
foi comprada pelo grupo HapVida, 
cuja sede fica em Fortaleza (CE).

A atriz Paolla Oliveira tem 
dedicado parte de seu tempo ao 
perfil oficial de Vivi Guedes no 
Instagram (@estiloviviguedes). 
Uma equipe da novela A Dona 
do Pedaço cuida das postagens, 
mas a atriz, além de posar para 
as fotos, tem carta branca para 
opinar no que quiser. Ela também 
acompanha os comentários.

É de Daniela Thomas o projeto do 
cenário de Que História É Essa, 
Porchat?, do canal fechado GNT. 
Em volta do palco, ficará uma 
platéia onde o apresentador, 
ator, escritor, roteirista, diretor 
e humorista Fabio Porchat vai 
sentar volta e meia, entrevistan-
do anônimos. O programa tem 
estreia marcada para agosto.

A pessoa é dona de uma loja de 
roupas lindas e diz ser entende-
dora de moda. Mas escolheu um 
modelo de vestido de noiva não 
tão bonito pro seu casamento.

O cantor Leonardo fez show 
no sábado (8) na tradicional 
Festa Junina do Country Clube 
de Goiás. Os comentários nas 
redes sociais eram só elogios.

O escritor Nelson Rodrigues tinha 
razão: “Os idiotas vão tomar conta do 
mundo; não pela capacidade, mas 
pela quantidade. Eles são muitos.”

A escritora e advogada Maria de 
Fátima Gonçalves de Lima lançou, 
no último sábado (8), na Floricul-
tura Bel Fiore Garden Center, a 
coleção de livros Cantos e Contos 
de Aninha, composta por dois 
volumes: Aninha e o Concílio das 
Musas e Cora Coralina e Cidade 
de Pedras. As obras foram pensa-
das com o propósito de levar os 
encantos da ficção autobiográfica 
e a poesia de Cora Coralina às 
crianças e jovens. Ela buscou 
histórias na mitologia grega para 
realizar algumas das obras.

Os vencedores do Comida di 
Buteco serão conhecidos hoje, no K 
Hotel. A festa Saideira vai revelar o 
campeão do concurso que ocorrerá 
com outros vencedores do país ao 
título de melhor boteco do Brasil.

A Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG programou a cerimônia 
de outorga do título de Profes-
sora Emérita a Glacy Antunes de 
Oliveira, amanhã, às 19h30, no 
Centro Cultural da UFG. Momento 
importante para a nossa cultura.

Bailarinos do Teatro Escola Basileu 
França estão em Porto Alegre. 
Convidados, eles fizeram na última 
sexta-feira (7) a abertura do Festival 
Internacional de Dança, no Theatro 
São Pedro. O balé apresentou 
“Labirinto”, de Binho Pacheco.

Allan Collodel, Joana Duminelli Niehues e Ricardo Mazzorana do Grupo de 
Dança Ítalo Brasileiro, se apresentaram no Festival Italiano de Nova Veneza

A nutricionista Dani Sousa e as jornalistas Thais Luquesi, Anna Carolyna 
e Giovana Dourado foram conferir de perto as delícias do festival 

Augusto César e Deborah Alves 
curtiram as atrações de Nova Veneza

Diógenes Stival e Júlio Gehrke 
também estavam no evento italiano

ZONA FRANCA

tar nele, mas a situação está 
muito difícil”, diz ela, que re-
centemente abandonou o 
hábito de comer fora. Nancy 
diz que, nos últimos anos, 
a qualidade de vida em Los 
Piletones melhorou.

Com Macri na Casa Ro-
sada e um de seus afilhados 
políticos - Horacio Rodríguez 
Larreta - na prefeitura de Bue-
nos Aires, três parquinhos fo-
ram inaugurados e seguem 
bem conservados. Também 
foi construído um conjunto 
habitacional no fim da viela 
que começa no viaduto e de-
semboca num lago em que a 
água, parada, parece não ter 
oxigênio. Claramente, para 
os moradores, nada disso 
é mais importante do que 
uma inflação controlada.

Sentada ao sol, na calçada 
de uma rua recém pavimenta-
da, Nancy conta que não quer 
ajudar a eleger a chapa kirch-
nerista. Se diz contra o projeto 
semelhante ao Bolsa Família, 
criado por Cristina, por con-
siderar que leva as pessoas a 
não trabalharem. A filha de 
Nancy, porém, recebe a aju-
da para quatro de seus cinco 
filhos. Ela também não come 
mais carnes, as substituiu por 
ensopados. São argentinos 
como Nancy que devem deci-
dir o resultado da eleição em 
outubro. Macri tem cerca de 
30% dos eleitores fiéis a ele. 
Cristina tem mais 30%.

Vencerá quem conseguir 
atrair os indecisos. Macri de-

cidiu ser o candidato “anti-
-populismo”, afirma o analista 
político Rosendo Fraga. Tem 
buscado apoio internacional 
para seu programa de esta-
bilização da moeda com a in-
tenção de controlar a inflação, 
seu principal foco. A questão é 
que a inflação acelerada pesa 
mais contra Macri do que 
os escândalos de corrupção 
contra o kirchnerismo.

“A economia é o determi-
nante, sobretudo a inflação. 
Hoje isso está prejudicando 
Macri”, diz Daniel Kerner, da 
consultoria de risco políti-
co Eurasia. Para Kerner, se 
as eleições fossem hoje, a 
chapa kirchnerista ganharia. 
Uma mudança nesse cenário 
depende do controle da in-
flação até outubro. “Alberto 
Fernández é mais moderado 
e menos populista que Cris-
tina. Mas, durante a cam-
panha, adotará um discurso 
populista”, diz Kerner. Em um 
bairro tão ligado ao macris-
mo, nem todos se sentem 
à vontade para declarar 
voto no kirchnerismo.

Uma dona de casa diz 
que, na comunidade, apenas 
os que conseguem vaga para 
comer no restaurante popu-
lar de Margarita votam em 
Macri. Sem aposentadoria 
nem trabalho, aos 72 anos, 
ela vive da ajuda de vizinhos, 
almoça em outro restauran-
te popular da favela e diz 
que repetirá o voto de 2015. 
Apoiará o kirchnerismo.
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 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
------------------------------- 
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------

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

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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
------------------------------- 

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 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
-------------------------------
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Black Mirror: Miley Cyrus 
compara Katy Perry com Ashley O
Miley Cyrus, uma 

das estrelas da 5ª 
temporada de Bla-

ck Mirror, resolveu misturar 
ficção com realidade. A ex-
-Hannah Montana postou no 
Twitter uma foto em que apa-
rece ao lado de Katy Perry e 
comparou a cantora com Ash-
ley O, a personagem popstar 
de Miley em Black Mirror, por 
conta do visual similar.

Curiosamente, em um 
episódio da extinta Hannah 
Montana a personagem de 
Miley Cyrus aparece ao lado 
de outra personagem que 
também é a cara de Ashley O.

Surpresos com as coinci-
dências, os fãs aproveitaram 
para comentar este momen-
to “isso é tão Black Mirror” 
na rede social. Miley Cyrus é 
a estrela do terceiro e último 
episódio da quinta tempora-
da de Black Mirror, intitulado 
“Rachel, Jack and Ashley Too”.

Reprodução


