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Suposto hacker diz que 
deu apenas uma amostra
Mensagens enviadas pelo celular de um conselheiro do Ministério Público no grupo de Telegram do colegiado dizia que o caso revela-
do no Domingo envolvendo Sergio Moro e Deltan Dallagnol era apenas “uma amostra do que vocês vão ver na semana que vem”. p5

Bombeiros 
lança operação 
para combater 
queimadas no 

Cerrado p3

Comércio 
varejista 
recua 0,6%

Cadela acha 
corpo da dona 
enterrado

Polícia registra BO de difamação 
contra modelo que acusa Neymar
A Polícia Civil registrou um boletim de difamação por declarações 
feitas pela modelo à imprensa sobre os trabalhos da corporação. p8
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Larissa ManoeLa 
divuLga capa de 

novo álbum p8
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Cadela encontra corpo da 
dona enterrado em Inhumas

Lindomar Teixeira Alves, 
46 anos, foi preso em Inhu-
mas, suspeito de matar a 
própria mãe e enterrá-la em 
um lote baldio. A vítima, Ro-
sália Teixeira Alves, 65 anos, 
estava desaparecida há 23 
dias e o corpo foi encontra-
do pela cadela de estimação.

A Polícia Civil informou 
que os familiares da idosa 
pegaram uma peça de rou-
pa da vítima e deram para a 
cadela de estimação cheirar. 
Depois, eles andaram com o 
animal nas redondezas, que 
foi até o local onde o corpo 
estava enterrado. 

Lindomar foi preso 

em flagrante pelo crime 
de ocultação de cadáver. 
“Conforme o perito, ela foi 
atingida por uma pancada, 
pelo que indica a posição 
das manchas de sangue”, 
explica o delegado.

Lindomar ainda teria dito, 
em depoimento, que não foi 
o responsável pela morte da 
mãe, mas confessou que a 
enterrou. “Ele disse não se 
recorda o dia ao certo, 17 
ou 18 de maio, por volta das 
00h a mãe caiu e bateu com 
a cabeça na porta, afundan-
do a nuca. Ele então abriu 
um buraco em um lote bal-
dio e a enterrou”.
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Comércio varejista recua 0,6% 
de março para abril, diz IbGE

O volume de vendas 
do comércio varejista 
brasileira caiu 0,6% de 

março para abril deste ano, se-
gundo dados da Pesquisa Men-
sal de Comércio divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A 
queda foi registrada depois de 
uma alta de 0,1% na passagem 
de fevereiro para março.

Em abril, também houve 
uma queda de 0,2% na média 
móvel trimestral. No entanto, 

foram registradas altas de 1,7% 
na comparação com abril, 0,6% 
no acumulado do ano e de 1,4% 
no acumulado de 12 meses.

A queda de março para 
abril foi provocada por recuos 
em cinco das oito atividades 
pesquisadas pelo IBGE: hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (-1,8%), tecidos, vestu-
ário e calçados (-5,5%), artigos 
farmacêuticos, médicos, orto-
pédicos, de perfumaria e cos-

méticos (-0,7%), outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-0,4%) e equipamentos e ma-
terial para escritório, informá-
tica e comunicação (-8%).

Por outro lado, três ativida-
des tiveram alta na passagem 
de março para abril: móveis 
e eletrodomésticos (1,7%), 
combustíveis e lubrificantes 
(0,3%) e livros, jornais, revis-
tas e papelaria (4,3%).

Segundo o IBGE, o volume 
de vendas do comércio varejis-

ta ampliado, que inclui as ativi-
dades de veículos e de material 
de construção, ficou estável de 
março para abril. Os veículos 
e peças tiveram alta de 0,2% 
e os materiais de construção, 
de 1,4%. O varejo ampliado 
cresceu 3,1% ante abril do ano 
passado, 2,5% no acumulado 
do ano e 3,5% no acumulado 
dos últimos 12 meses (3,5%).

A receita nominal do co-
mércio varejista caiu 0,3% na 
comparação com março, mas 

cresceu 0,3% na média móvel 
trimestral, 7,1% na compara-
ção com abril de 2018, 4,8% no 
acumulado do ano e 5,2% no 
acumulado de 12 meses.

A receita do varejo am-
pliado teve queda de 0,1% na 
comparação com março deste 
ano, mas teve altas de 0,4% na 
média móvel trimestral, 7,4% 
na comparação com abril do 
ano passado, 5,8% no acumu-
lado do ano e 6,5% no acumu-
lado de 12 meses.

Marcelo Camargo

MP recebe 4,3 
mil denúncias 
de trabalho 
infantil por ano

De 2014 a 2018, o 
Ministério Público do 
Trabalho (MPT) registrou 
mais de 21 mil denúncias 
de trabalho infantil. Na 
média histórica, o MPT 
calcula que haja 4,3 mil 
denúncias de trabalho 
infantil por ano. Foram 
ajuizadas 968 ações e fir-
mados 5.990 termos de 
ajustamento de conduta, 
um instrumento adminis-
trativo para impedir con-
dutas irregulares.

Para reforçar a luta 
contra esse tipo de tra-
balho, o MPT lançou 
a campanha nacional 
Toda Criança é Nossa 
Criança. Diga Não ao 
Trabalho Infantil.

A campanha, que 
conta com um filme de 
animação, questiona os 
adultos: “você acha difí-
cil imaginar o quanto é 
ruim para uma criança 
ficar vendendo coisas na 
rua? Comece imaginan-
do que é o seu filho.” Se-
gundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), quase 
2,5 milhões de crianças 
e adolescentes entre 5 
e 17 anos estão traba-
lhando no Brasil. Dados 
do Observatório Digital 
do Trabalho Escravo, de-
senvolvido pelo MPT em 
cooperação com a Orga-
nização Internacional do 
Trabalho (OIT), mostram 
que entre 2003 e 2018, 
938 crianças foram resga-
tadas de condições análo-
gas à escravidão.

Para a coordenadora 
nacional da Coordenado-
ria Nacional de Combate 
à Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adoles-
cente (Coordinfância) do 
MPT, Patrícia Sanfelici, 
muitas vezes ao oferecer 
trabalho para crianças e 
adolescentes, as pessoas 
acham que estão ajudan-
do-os a sair da rua, a ter 
um futuro, mas não é o 
que ocorre. “Na verdade 
estão contribuindo para 
a perpetuação de um 
ciclo de miséria, poden-
do até trazer prejuízos 
graves à formação física, 
intelectual e psicológica 
desse jovem ou criança”, 
disse a coordenadora.

Bombeiros combatem princípio de 
incêndio em maternidade de Goiânia

O Corpo de Bombeiros 
combateu um princípio de 
incêndio que atingiu uma 
maternidade no Setor Ma-
rechal Rondon, em Goiânia. 
Segundo testemunhas, uma 
solda feita em uma maca te-
ria espalhado faíscas, o que 
provocou o início do incên-
dio na sala de tomografia.

Sete crianças tiveram de 
ser retiradas do local, assim 
como três funcionários que 
passaram mal por causa da 
fumaça. Os colaboradores 
foram levados para um Pron-
to Socorro próximo da ma-
ternidade e as chamas foram 
contidas pelos bombeiros. 

Reprodução



Diário Do EstaDo Goiânia, 13 de Junho de 2019 3cotidiano

Prefeitura de Senador Canedo faz 
campanha contra o trabalho infantil
A Prefeitura de Senador 

Canedo realizou on-
tem blitzen educati-

vas com informações sobre a 
prevenção e combate ao tra-
balho infantil. A ação marca 
a data instituída Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) em 2002, e também 
Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil, criado pela 
Lei nº 11.542/2007.

A data corresponde à 
apresentação do primeiro 
relatório global sobre o tra-
balho infantil na Conferên-
cia Anual do Trabalho.  As 
atividades são realizadas 
pela Equipe Intersetorial do 
Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), com 
distribuição de panfletos in-
formativos e outros. As blit-
zen estão sendo feitas na Re-
gião Central, na Vila Galvão e 
no Jardim das Oliveiras. 

As mobilizações de pre-
venção ao trabalho infantil 
estão sendo feitas seguindo 
a temática deste ano da OIT 
“Criança não deve trabalhar. 
Infância é para sonhar”.  Da-
dos do Ministério da Saúde 
revelam que são as crianças 
e os adolescentes que têm 
mais acidentes de trabalho, 

seis vezes mais que os adul-
tos, nas atividades laborais. 
A menor percepção dos pe-
rigos causa fraturas, ampu-
tações, ferimentos causados 
por objetos cortantes, quei-
maduras, picadas de animais 
peçonhentos e até morte. 

Pesquisas também mos-
tram os danos psicológicos, 
além de outros fatores pre-
ocupantes, como a vulnera-

bilidade maior para abusos 
físicos, sexuais e emocio-
nais, que são causas de 
enfermidades como fobia 
social, isolamento, perda 
de afetividade, baixa auto-
estima e depressão.

Lugar de criança 
é na escola
A Lei 10.097, de 19 de de-

zembro de 2000, altera dis-

positivos da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) 
e, com isso, transforma-
-se em uma das principais 
normas que regulamen-
tam o Contrato Especial de 
Aprendizagem. Pelo artigo 
403 da norma, é proibido 
qualquer trabalho a menores 
de 16 anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos. 

O embasamento de tal 
jurisdição está na prote-
ção à infância e juventude, 
e um dos grandes debates 
junto a população, para o 
combate do trabalho infan-
til. Em Senador Canedo, o 
trabalho é contínuo, tanto 
nas ações de assistência 
e observação de famílias, 
mediante as denúncias, 
como também no esclare-

cimento de “possíveis em-
pregadores”, como feiras 
livres, mercados populares 
e pequenos agricultores. 

Crianças e adolescentes, 
tidos como mais vulneráveis 
para serem previamente su-
bempregados, são incluídos 
em programas e projetos 
sociais, assim como é rea-
lizado o acompanhamento 
da freqüência escolar. Da-
dos da OIT mostram que o 
trabalho infantil é o princi-
pal responsável pela evasão 
escolar, com números acima 
de 85%. Em termos educa-
cionais, observa-se baixo 
rendimento escolar, distor-
ção idade-série, abandono 
da escola e não conclusão 
da Educação Básica. 

Quanto mais cedo o in-
divíduo começa a trabalhar, 
menor é seu salário na fase 
adulta. Isso ocorre, em gran-
de parte, devido ao baixo 
rendimento escolar e ao 
comprometimento no pro-
cesso de aprendizagem. É 
um ciclo que limita as opor-
tunidades de emprego aos 
postos que exigem baixa 
qualificação e com baixa re-
muneração, perpetuando a 
pobreza e a exclusão social.

Reprodução

Veículo escolar 
é apreendido 
com diversas 
irregularidades 
na BR-158, 
em Piranhas

Corpo de bombeiros lança operação 
para combater queimadas no Cerrado

Número de denúncias 
de violência contra idosos 
aumentou 13% em 2018

Um veículo de transporte 
escolar que transportava alu-
nos da zona rural para a cida-
de de Piranhas foi apreendido 
pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) com diversas irregulari-
dades na BR-158, na tarde de 
ontem. Segundo a corporação, 
o ônibus levava 17 crianças, 
com idades entre 8 e 12 anos, 
no momento da abordagem.

Ainda de acordo com a PRF, 
o coletivo tem a capacidade 
para 23 passageiros. Na fisca-
lização, os agentes constata-
ram que o ônibus estava sem 
nenhum cinto de segurança e 
com os pneus em mau estado 
de estado de conservação.

O veículo percorria diaria-
mente cerca de 50 quilômetros 
entre as casas desses alunos e a 
unidade escolar. O carro foi es-
coltado até o estabelecimento 
de ensino, autuado e apreendi-
do. De acordo com a PRF, a ad-
ministração municipal foi comu-
nicada sobre as irregularidades.

Levantamento feito 
pelo Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos revelou que, no 
ano passado, o Disque 100 
registrou um aumento de 
13% no número de denún-
cias sobre violência contra 
idosos, em relação ao ano 
anterior. De acordo com a 
assessoria de imprensa da 
pasta, o serviço de aten-
dimento recebeu 37.454 
notificações, sendo que a 
maioria das agressões foi 
cometida nas residências 
das vítimas (85,6%), por fi-
lhos (52,9%) e netos (7,8%).

Divulgado o levanta-
mento mostra que a sus-
cetibilidade das mulheres 
idosas é maior. Elas foram 
vítimas em 62,6% dos 
casos e os homens, em 
32,2%. Em 5,1% dos regis-
tros, o gênero da vítima 
não foi informado.

Quanto à faixa etária, 
os dois perfis que predo-
minam são de pessoas 

com idade entre 76 e 80 
anos (18,3%) e entre 66 e 
70 anos (16,2%). O relató-
rio também destaca que 
quase metade das vítimas 
(41,5%) se declarou branca, 
26,6% eram pardas, 9,9% 
pretas e 0,7% amarelas. As 
vítimas de origem indígena 
representam 0,4% do total.

As violações mais co-
muns foram a negligência 
(38%); a violência psicoló-
gica (26,5%), configurada 
quando há gestos de hu-
milhação, hostilização ou 
xingamentos; e a violência 
patrimonial, que ocor-
re quando o idoso tem 
seu salário retido ou seus 
bens destruídos (19,9%). 
A violência física figura 
em quarto lugar, estando 
presente em 12,6% dos 
relatos levados ao Disque 
100. O ministério informa 
que, em alguns casos, mais 
de um tipo de violência foi 
cometido e, portanto, co-
municado à central.

O Corpo de Bombeiros 
Militares de Goiás (CBM-
-GO) lançou, na manhã de 
ontem, a Operação Cerra-
do Vivo 2019. O objetivo é, 
além de prevenir e contro-
lar incêndios na vegetação, 
fiscalizar junto os focos de 
incêndios urbanos junto às 
prefeituras. Os profissionais 
também vão fazer palestras 
de conscientização.

“Em Goiás, se queima 
cerca de 17 mil quilôme-
tros quadrados de cerrado 
anualmente, conforme o 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais”, explica o 

Reprodução

Tenente Coronel dos Bombei-
ros, Thiago Dias Coelho, coor-
denador geral da operação. 
Em 2019 já foram registradas 
959 ocorrências de incêndio 
em vegetação no Estado.

O Corpo de Bombeiros aler-
ta que as queimadas provocam 
problemas respiratórios, princi-
palmente em crianças e idosos, 
devido à inalação de fumaça. 
“Ainda causam riscos de aci-
dentes nas rodovias, quando 
labaredas ou fumaça invadem 
as pistas de rodagem, provo-
cando a falta de visibilidade 
aos condutores de veículos e 
motocicletas”, reitera Thiago.

Ainda segundo a corpo-
ração, boa parte dos incên-
dios podem ser evitados, 
pois são provocados por 
ações diretas do homem, 
“como o lançamento de to-
cos de cigarro e até mesmo 
garrafas nas estradas”. As 
altas temperaturas, baixa 
umidade relativa do ar e o 
longo período sem chuvas 
contribuem também con-
tribuem para queimadas no 
cerrado. Provocar incêndio 
em mata ou floresta é crime 
ambiental e a pena previs-
ta de reclusão vai de dois a 
quatro anos, além de multa.
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Índice de turistas estrangeiros que 
querem voltar ao Brasil chega a 95%
O Ministério do Tu-

rismo anunciou os 
resultados da De-

manda Turística Internacio-
nal, pesquisa sobre o perfil, 
hábitos e percepção dos 
viajantes estrangeiros que 
visitaram o país em 2018. O 
estudo, realizado ao longo 
de 2018 com 39 mil turistas 
de outras nacionalidades, 
revelou que a experiência 
turística brasileira superou 
ou atendeu plenamente a 
expectativa de 87,7% dos 
entrevistados e 95,4% pre-
tendem voltar ao país.

O Brasil registrou 
6.621.376 chegadas inter-
nacionais, um crescimento 
de 0,5% em relação a 2017 
(6.588.770). O número de 
turistas vindos das quatro 
nacionalidades beneficia-
das com o visto eletrônico 
– Austrália, Canadá, Estados 
Unidos e Japão – cresceu 
15,73%. Os canadenses fo-
ram os que mais aprovei-
taram a iniciativa, com um 
salto de 45,3%, seguidos 
dos australianos (24,7%), 
norte-americanos (13,3%) 
e japoneses (5,5%). A partir 

da próxima segunda-feira 
(17), cidadãos desses quatro 
países estão isentos de visto 
para entrar no Brasil.

“Os resultados deste pro-
jeto piloto, iniciado há um 
ano, mostram que estamos 
no caminho certo para ala-
vancar o turismo brasileiro 
e posicioná-lo entre os gran-
des destinos internacionais. 
Temos a expectativa de 
que, com a isenção de visto 
para esses quatro países, os 
próximos resultados sejam 

ainda mais expressivos. A 
economia brasileira tem 
muito a ganhar com medi-
das como esta”, comemo-
rou o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio.

No ranking geral de prin-
cipais emissores para o Bra-
sil estão a vizinha Argentina 
(2.498.483), EUA (538.532) e 
Chile (387.470). As viagens a 
lazer representaram mais da 
metade da motivação dos 
turistas que vieram ao país - 
58,8% -, seguidas de viagens 

a negócios, eventos e con-
venções (13,5%) e por outras 
motivações (27,7%), como 
visitas a amigos e familiares, 
estudos e saúde.

Entre os destinos mais 
procurados a lazer, o Rio 
de Janeiro continua na lide-
rança, na frente de Floria-
nópolis e Foz do Iguaçu. Em 
se tratando de negócios, 
São Paulo também mante-
ve a primeira posição. Rio 
de Janeiro e Curitiba ocu-
pam respectivamente o se-

gundo e terceiro lugares.
Sobre os modais de trans-

porte, o segmento aéreo 
segue sendo a forma mais 
utilizada por quem desem-
barca no Brasil: 4.328.074 
passageiros, o que represen-
ta um crescimento de 3,35% 
em comparação a 2017. 
Destaque para o aumento 
de 102% na entrada destes 
turistas pelo modal maríti-
mo, chegando a 105.593. “O 
crescimento da chegada de 
turistas no segmento marí-
timo já é uma resposta às 
ações que vêm sendo traba-
lhadas para incentivar o se-
tor, com a abertura de novas 
rotas e aumento de leitos e 
navios em nossa costa”, co-
mentou o ministro. Apesar 
de ter sido a forma escolhi-
da por 2.088.506 estrangei-
ros que desembarcaram no 
Brasil, as entradas por meio 
terrestre em 2018 reduziram 
7,2% em relação a 2017.

 
Avaliação
A hospitalidade brasileira 

foi o item mais bem avaliado 
pelos turistas estrangeiros, 
com aprovação de 97,9% 

dos viajantes. Logo após, 
vieram alojamentos (96,7%), 
gastronomia (95,9%), e res-
taurantes (95,8%).

Os turistas europeus 
são os que permanecem 
por maior período no país 
(23,6 pernoites), seguidos 
pela média de tempo de 
estadia dos visitantes da 
Ásia, Oceania e América 
Central (22,7 pernoites).

Além disso, pelo quinto 
ano consecutivo, a internet 
se torna ainda mais rele-
vante como principal fonte 
de informação dos turistas 
que vêm ao Brasil, o que 
corresponde a 55,7% das 
pesquisas sobre os destinos 
turísticos do país. Transporte 
internacional, hospedagem 
e pacotes são os serviços 
mais comprados pelos via-
jantes estrangeiros.

O levantamento mostrou 
que três em cada 10 entre-
vistados visitaram o Brasil 
pela primeira vez em 2018.

O estudo foi encomen-
dado pelo Ministério do 
Turismo e realizado pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe).

Elpídio Fiorda Reprodução
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Workshop

Palitinhos

Mérito

Sambistas

Robô

Esquenta Pão Humor
O 3º  Workshop de Logística - 
Soluções e Tendências – Especial 
Centro-Oeste 2019, que tem como 
objetivo promover conhecimento, 
soluções tecnológicas, network, 
inovação e oportunidade de negó-
cios será realizado hoje no espaço 
do All Park Empresarial, das 8h às 
16h, em Aparecida de Goiânia. 

A Monkey promove hoje o Campe-
onato de Palitinhos. As regras são 
claras: quatro jogadores entram na 
brincadeira e apostam uma cerveja 
600ml. Quem ganhar fica com to-
das. Os campeões e vice-campeões 
participam da grande final, em 
novembro, na comemoração do ani-
versário do dono da casa, o Japão.

A professora da Faculdade Estácio 
Goiás, Adibe Khouri, recebe hoje, 
em Brasília, a Comenda do Mérito 
Farmacêutico, em comemoração 
alusiva ao Dia do Farmacêutico. 
A distinção de honra é concedida 
pelo Conselho Federal de Farmá-
cia do Brasil aos Farmacêuticos 
ou entidades, que se destacam 
nos cuidados de saúde.

O Lowbrow Lab Arte e Boteco 
realiza hoje uma edição especial 
do Fuá Encontro de Sambistas. 
Fernando Boi e banda recebe 
o grupo Heróis de Botequim, a 
cantora Regina Jardim, o compo-
sitor Gustavo Ribeiro e Fernando 
Negrão, direto de Santos, para a 
comemoração do aniversário do 
compositor e cantor Fred Noleto.

O cantor e compositor goiano 
Fernando Manso se apresenta 
hoje, às 20h30, no Teatro 
Goiânia, em primeiro show 
completamente autoral.
Os alunos de enfermagem da 
PUC doaram equipamentos 
para a enfermaria do Hospital 
Estadual de Doenças Tropicais 
Dr. Anuar Auad (HDT).
O empresário, cantor e Dj Bru-
no Alex embarcou recentemen-
te para Miami, para apresentar 
seu projeto Quesefunkey, em 
um festival de música.

O Mais Goiás foi um dos primei-
ros a receber o convite do Festival 
Villa Mix, que acontece nos dias 
29 e 30 de junho em Goiânia. 
É uma maleta, e quando abre, 
tem um robô informando que se 
chama Mr. Mix e que é um dos 
convidados especiais da festa. 
Uma lista de digitais influencers 
e donos de sites de Goiânia vão 
receber esse mesmo convite. As 
sugestões de nomes foram dados 
pela blogueira Rafa Kalimann, que 
irá apresentar o festival no insta-
gram a convite dos organizadores.

O Passeio das Águas Shopping 
promove hoje, a partir das 19h30, 
o esquenta Villa Mix, com o 
cantor Jefferson Moraes. O show 
é gratuito e acontece na praça de 
alimentação do empreendimento.

O consultor de panificação brasi-
leira e francesa, Joze Nilson Diniz, 
vem de São Paulo para oferecer 
o curso de Panificação Artesanal 
(100% Levain), que acontece 
hoje, às 17h30, no Abaceria 
Comedoria Artesanal. 

Os palcos goianos recebem o novo 
espetáculo do humorista Tirullipa “Se 
você não for, só você não vai!”. As 
apresentações acontecem amanhã 
em Anápolis, no Teatro São Francisco 
e sábado e domingo, em Goiânia, no 
Teatro Madre Esperança Garrido.

Marcia Vilella ( esquerda) comemorou aniversário ao lado do marido Wagner 
Vilella e os amigos Wilson Alvear e Joicy Carvalho, na Serena Steakhouse

O especialista em causas envolvendo concursos públicos, Agnaldo Bastos, 
ao lado dos advogados Mariana Pinheiro e Wemerson Silveira no Workshop 
Advocacia dos Concursos, que ocorreu no Instituto Mais Foco, em Goiânia

O jornalista Hércules Dias, presidente da 
Associação de Colunistas Sociais e Mídia 
Eletrônica de Goiás e Tocantins e o reitor da 
Universidade de Rio Verde/UniRV, Sebastião 
Lázaro Pereira, se encontraram recentemente 
no sudoeste goiano. Amigos de longa data

O presidente Marco Tulio Toguchi e o dire-
tor Leonardo Massuda em recente jantar 
típico japonês promovido no Kaikan

ZONA FRANCA
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‘Aqui é o hacker’, 
diz mensagem em 
grupo do CNMP

Mensagens enviadas 
a partir do celular de um 
conselheiro do Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP) no grupo de 
Telegram do colegiado cha-
maram a atenção dos cole-
gas para a invasão de hacker 
no chat de conversas. Um 
dos torpedos dizia que o 
caso revelado no Domingo 
(9) pelo site The Intercept 
Brasil envolvendo o ministro 
da Justiça, Sergio Moro, e 
o procurador da República 
Deltan Dallagnol era ape-
nas “uma amostra do que 
vocês vão ver na semana 
que vem”, dizia o texto.

As mensagens foram 
disparadas do celular 
do conselheiro Marcelo 
Weitzel Rabello de Souza 
nesta terça-feira, 11, por 
volta das 23h. Os colegas 
estranharam o tom dos 
torpedos e começaram a 
questionar o conselheiro 
no grupo. Na sequência, 
receberam outro torpedo 
dizendo: “Aqui é o hacker”.

Os conselheiros então 
ligaram para Souza, que 
argumentou que não es-
taria usando o aparelho 
no momento dos envios 
das mensagens. O conse-
lheiro nega que seja uma 
brincadeira dele com os 
colegas. Segundo fontes, 
a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
também pode ser uma das 
participantes desse grupo 
de Telegram do CNMP.

Ela preside o colegiado, 
que usa o chat de forma ins-
titucional, para agendamen-
to de datas de julgamentos 
ou troca de opiniões. Procu-
rada, Raquel Dodge ainda 
não retornou para comen-

tar. Na segunda-feira (10), o cor-
regedor nacional do Ministério 
Público, Orlando Rochadel, ins-
taurou reclamação disciplinar 
para apurar as trocas de men-
sagens envolvendo o procura-
dor Deltan Dallagnol.

A instauração da reclamação 
foi feita com base nos pedidos 
dos conselheiros Luiz Fernando 
Bandeira, Gustavo Rocha, Erick 
Venâncio e Leonardo Accioly. O 
corregedor nacional também 
determinou a notificação dos 
membros do Ministério Público 
Federal integrantes da Opera-
ção Lava Jato para manifesta-
ção no prazo de 10 dias.

O jornal O Estado de S. 
Paulo apurou que a Polícia 
Federal instaurou há cerca de 
um mês um inquérito para 
investigar ataques feitos por 
hackers aos celulares de pro-
curadores da República que 
atuam nas forças-tarefas da 
Lava Jato em Curitiba, no Rio e 
em São Paulo. Há poucos dias, 
outro inquérito foi aberto 
para apurar ataques ao celular 
do ministro Sergio Moro.

No domingo, o site The 
Intercept Brasil divulgou 
conteúdo de supostas men-
sagens trocadas pelo então 
juiz federal Sergio Moro e 
por integrantes do Ministé-
rio Público Federal, como o 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba.

As conversas mostrariam 
que Moro teria orientado in-
vestigações da Lava Jato por 
meio de mensagens trocadas 
no aplicativo Telegram. O site 
afirmou que recebeu o material 
de fonte anônima. O The Inter-
cept tem entre seus fundadores 
Glenn Greenwald, americano 
radicado no Brasil que é um dos 
autores da reportagem.

CCJ do Senado aprova 
projetos que derrubam 
decreto de armas

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou 

os projetos que anulam o de-
creto de armas assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Agora, o tema deverá passar 
pelo plenário do Senado e 
pela Câmara. Há um requeri-
mento de urgência para que 
as propostas sejam aprecia-
das no plenário do Senado.

Em maio, o presidente Jair 
Bolsonaro assinou um decreto 
facilitando o porte de armas 
de fogo para uma série de 19 
categorias, entre elas políticos, 
caminhoneiros e moradores de 
área rural. Duas semanas de-
pois, ele alterou o documento 
com uma série de modificações 
determinando que somente 
profissionais que exerçam ati-
vidades profissionais conside-
radas “de risco”, podendo ser 
vítimas de delito ou sob grave 
ameaça, poderão portar armas.

Pelo texto, também será 
preciso comprovar a efetiva 

necessidade do porte. A Cons-
tituição Federal permite que o 
Congresso derrube um decre-
to presidencial que ultrapasse 
o poder regulamentar ou que 
trate de algo limitado exclusi-
vamente ao Legislativo. Nes-
te caso, o projeto de decreto 
legislativo precisa passar pelo 
Senado e pela Câmara para 
ser aprovado.

Os projetos de decreto le-
gislativo foram apresentados 
pelos senadores Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES), Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) e pela 
bancada do PT. Na votação, 
os senadores da CCJ rejeita-
ram, por 15 votos a nove, o 
relatório do senador Marcos 
do Val (Cidadania-ES), que era 
favorável ao ato presidencial 
por entender que o decreto foi 
feito dentro das balizas da lei 
e é eficaz à segurança pública. 
Para Marcos do Val, somente 
um “cidadão de bem armado” 
tem condição de impedir um 

“cidadão de mal armado”.
“A gente se assusta com 

isso com a nossa cultura, mas 
depois de 20 anos de estudo 
nos Estados Unidos eles en-
tenderam que são os profes-
sores que têm capacidade e 
autonomia de arma para parar 
um atirador ativo”, declarou. 
Somente PSL e DEM se posi-
cionaram favoráveis ao decre-
to presidencial. Os senadores 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-
-PB) e Rogério Carvalho (PT-SE) 
apresentaram relatórios alter-
nativos contra a flexibilização 
do porte de armas.

O argumento é que o pre-
sidente extrapolou o poder 
regulamentar ao editar um de-
creto contra o Estatuto do De-
sarmamento. Debate A discus-
são foi acalorada com frases 
de efeito, além de argumentos 
jurídicos. Parlamentares con-
trários ao decreto de Bolsona-
ro reagiram a declarações fei-
tas por governistas. “Quando 
a arma que mata defende a 

liberdade e o direito de viver, 
os anjos choram, mas não con-
denam”, disse o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-SP), citando 
uma frase pintada no muro de 
um batalhão de polícia.

“Deus é contra as armas, 
mas fica do lado de quem atira 
melhor”, comentou o líder do 
PSL no Senado, Major Olimpio 
(SP), citando uma “máxima na 
história da humanidade”. Ele 
lamentou a possibilidade de o 
Congresso derrubar o decreto. 
“Hoje é festa na quebrada, é 
festa de bandido.”

A senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) citou um ver-
sículo da Bíblia como resposta 
a Olimpio: “Embainha a tua 
espada, porque todos os que 
lançarem mão da espada, à es-
pada morrerão”. Nos bastido-
res, também houve discussão. 
“Arma foi concebida para ma-
tar”, disse o senador Eduardo 
Girão (Pode-CE) a Flávio Bolso-
naro. “Para defender”, rebateu 
o parlamentar do PSL.
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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
-------------------------------

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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.
-------------------------------

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
-------------------------------
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.
-------------------------------

------------------------------- 
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 – 
-------------------------------
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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Polícia registra BO de 
difamação contra modelo 
que acusa Neymar

A Polícia Civil registrou 
um boletim de difama-
ção, contra Najila Trindade 
Mendes de Souza, 26 anos, 
por conta de declarações 
feitas pela modelo à im-
prensa sobre os trabalhos 
da corporação, no caso em 
que ela acusa o jogador 
Neymar de estupro.

Segundo boletim de 
ocorrência, feito pela 6ª 
Delegacia Seccional de 
Santo Amaro, o delegado 
José Fernando Bessa teve 
ciência das declarações 
da modelo, ao assistir 
entrevista concedida por 
Najila ao jornalista Rober-
to Cabrini, do SBT.

A modelo afirmou ao 
entrevistador que “a po-
lícia [Civil] é comprada” 
após ser questionada so-
bre o suposto furto de um 
tablet, no apartamento de 
Najila, onde haveria um ví-
deo que prova a acusação 
que ela faz contra o atleta.

O jornalista afirma, 
em um trecho da entre-
vista, que a polícia encon-
trou digitais somente da 
modelo e da empregada 
dela no apartamento su-
postamente arrombado. 
Na sequência, Najila afir-
ma: “É, mas a polícia está 
comprada né? Ou não? 
Ou eu estou louca?”.

Por conta dessa decla-
ração, o delegado da 6ª 
Seccional registrou o bole-
tim de ocorrência contra a 
modelo. Até a publicação 
desta reportagem, Najila e 
a defesa dela não foram en-
contradas, mesmo após di-
versas ligações telefônicas.

“Desta feita, analisan-
do o teor das declarações 
de Najila à imprensa, so-
bretudo quando questio-
nada acerca das digitais 
colhidas na porta de seu 
apartamento, verifico 

ter sido maculada não só a 
honra da Polícia Civil como 
instituição […], mas, sobre-
tudo a honra objetiva dos 
servidores lotados no IIRGD 
[Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt], 
responsáveis pela coleta do 
material papidatiloscópico 
[digitais]”, diz trecho do do-
cumento policial.

O delegado acrescenta no 
boletim que um ofício será 
encaminhado ao instituto que 
coletou as digitais no local do 
suposto furto. “Caso sintam-
-se [os peritos] atingidos em 
sua honra, apresentem even-
tuais representações [contra a 
modelo]”, diz trecho.

Em nota o Sindpesp Sin-
dicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de SP) e a 
Adpesp (Associação dos De-
legados de Polícia do Estado 
de SP) repudiam as decla-
rações da modelo. “Antes 
de mais nada, reafirmamos 
nossa solidariedade a toda e 
qualquer vítima de violência 
de gênero e o compromisso 
da Polícia Civil do Estado de 
SP em combater com rigor 
este tipo de crime. Todavia, 
não podemos tolerar que 
ilações sem qualquer fun-
damento venham a macular 
a honra de policiais e a ima-
gem de toda uma institui-
ção”, diz trecho do pronun-
ciamento público.

larissa manoela 
divulga capa e título 
de seu novo álbum

Nesta quarta-feira, 
Larissa Manoela 
divulgou a capa de 

Além do Tempo. Este deve-
rá ser o primeiro álbum da 
estrela teen sem qualquer 
relação com os filmes e no-
velas em que atuou.

Segundo informações 

do site Popline, Larissa Ma-
noela divulgará o primeiro 
single de Além do Tempo 
– ainda sem nome – em 
julho. O disco completo só 
será lançado em agosto.

Larissa Manoela tem no 
currículo faixas nas trilhas-
-sonoras das novelas Car-

rossel e Cúmplices de Um 
Resgate. Também colocou 
voz em algumas faixas dos 
filmes Meus 15 Anos e Fala 
Sério Mãe. Neste último, a 
artista atuou ao lado da hu-
morista Ingrid Guimarães.

Juntando estas canções 
com o single Boy Chiclete 

(regravação de uma faixa 
da funkeira Lexa), Larissa 
gravou o DVD Up Tour, lan-
çado em 2017.

Buscando trilhar um ca-
minho próprio, a cantora 
divulgou o single Desencos-
ta em fevereiro, como uma 
aposta para o Carnaval 2019.
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