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OMS alerta para possível 
novo surto de febre amarela
Com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em humanos no período entre dezembro e janeiro, o Brasil poderia 
estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. O alerta foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). p3
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Canudos de plástico são 
proibidos em goiânia

A Câmara Municipal 
de Goiânia aprovou 
nesta terça-feira, em 

primeira votação, por una-
nimidade, projeto de lei que 
proíbe o uso de canudos de 
plástico. Pelo texto, os obje-
tos devem ser confecciona-
dos com outros materiais, 
como papel reciclável, co-
mestível ou biodegradável. 
A medida atinge estabele-

cimentos comerciais como 
restaurantes, bares, lancho-
netes e similares.

O projeto ordena ain-
da que os canudos sejam 
disponibilizados em “en-
velopes hermeticamente 
fechados feitos do mesmo 
material”. A matéria, foi 
proposta pelo agora pre-
sidente da Casa, Romário 
Policarpo (PROS), em junho 

de 2018. Desde então, estava 
parada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

Ele ainda precisa ser 
aprovado em segunda vota-
ção além de ser sancionado 
pelo prefeito. Isso ocorren-
do, ela passa a vigorar 180 
dias após sua publicação.

Se tornar-se lei, seu des-
cumprimento acarretará de 
penalidades que vão de ad-

vertência até multa de R$ 13 
mil e até a interdição do es-
tabelecimento, dependendo 
da quantidade de autuações.

Para justificar seu proje-
to, Policarpo citou, principal-
mente, a questão ambiental. 
Ele afirmou que a ideia é 
uma “tendência mundial”, 
já adotada por outros pa-
íses e que pode trazer be-
nefícios para a cidade.

“Na busca pela continui-
dade por uma cidade sus-
tentável buscamos através 
deste projeto contribuir 
para as gerações futuras 
[...]. Partindo da composi-
ção, as matérias primas dos 
canudos não são biode-
gradáveis e, consequente-
mente, podem levar até mil 
anos para se decompor”, 
diz parte do texto.
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Brasileiros 
preenchem 
todas as vagas 
de cubanos no 
Mais Médicos

O Ministério da Saú-
de anunciou ontem, que 
todas as vagas do edital 
do Mais Médicos, aberto 
após a saída dos médicos 
cubanos do programa, fo-
ram preenchidas por profis-
sionais brasileiros. Ao todo, 
foram 8.517 vagas. Segun-
do a pasta, chamadas para 
médicos estrangeiros não 
devem ser realizadas.

Brasileiros formados 
no exterior ocuparam as 
últimas 1.397 vagas para 
atuar em 667 localidades 
que estavam disponíveis. 
Eles teriam até as 18h des-
ta quinta-feira, 14, para 
optar pelas cidades onde 
atuariam. Mas, segundo 
o ministério, os profis-
sionais preencheram as 
vagas antes das 9h desta 
quarta. Havia 3.828 can-
didatos aptos a escolher 
localidades para trabalhar.

Pelo cronograma da 
pasta, a divulgação da lista 
com os profissionais e as 
cidades onde eles vão atu-
ar será divulgada no dia 19 
deste mês. “Todos os pro-
fissionais alocados nesta 
etapa, que não tiverem o 
Registro do Ministério da 
Saúde (RMS), realizarão um 
módulo de acolhimento, 
onde terão aulas e passarão 
por avaliação da coordena-
ção nacional do programa”, 
informou o ministério.

Em novembro do ano 
passado, Cuba tomou a deci-
são de solicitar o retorno dos 
mais de 8 mil médicos cuba-
nos que trabalhavam no Bra-
sil depois que o presidente 
Jair Bolsonaro questionou a 
preparação dos especialistas 
e condicionou a permanên-
cia no programa “à revalida-
ção do diploma”, além de ter 
imposto “como via única a 
contratação individual”.

“Não é aceitável que 
se questione a dignidade, 
o profissionalismo e o al-
truísmo dos colaboradores 
cubanos que, com o apoio 
de suas famílias, presta 
serviços atualmente em 67 
países”, declarou, na épo-
ca, o governo de Cuba. No 
mesmo mês, o Ministério 
da Saúde anunciou a aber-
tura de um edital para ocu-
par as vagas deixadas pe-
los profissionais cubanos. 

Homem é preso suspeito de 
vender vagas para cirurgias

Bombeiros goianos recebem cães para 
ajudar no trabalho de busca e salvamento

A Polícia Civil prendeu, na 
terça-feira, um homem sus-
peito de cobrar para que pa-
cientes fossem atendidos em 
hospitais públicos de Goiás 
sem ter de aguardar a regu-
lar ordem de espera. O caso 
é investigado pela Delegacia 
Estadual de Repressão aos 
Crimes Contra a Administra-
ção Pública (Dercap).

Segundo a investigação, 
os atendimentos interme-
diados por ele tinham como 

foco principal a realização 
de cirurgias, eletivas ou de 
emergência, burlando a fila 
de espera. Os valores cobra-
dos variavam de R$ 1.200 a 
R$ 2 mil, a depender da in-
tervenção cirúrgica.

O suspeito responderá pelo 
crime de corrupção ativa. A Po-
lícia Civil informou, ainda, que 
prossegue as investigações na 
tentativa de identificar agentes 
públicos e outros particulares 
envolvidos no esquema.

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 
(CBMGO) recebeu na ma-
nhã de ontem dois novos 
cães que vão auxiliar a 
equipe de busca e salva-
mento.  Os filhotes são da 
raça labrador, sendo uma 
fêmea e um macho, e  fo-
ram escolhidos dentre a 
ninhada após testes espe-
cíficos para verificar a pre-
disposição ao trabalho. 

Os animais foram doa-

dos por uma empresa espe-
cializada em seleção e treina-
mento de cães.  Os bombeiros 
iniciarão o treinamento dos 
filhotes  para desempenhar 

operações de buscas terres-
tres, busca em desastres ur-
banos, áreas rurais, deslizadas 
e buscas de cadáver em ope-
rações subaquáticas.
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OMS alerta para possível 3ª onda 
de surto de febre amarela no Brasil
Com pelo menos 36 

casos de febre ama-
rela confirmados em 

humanos no período entre 
dezembro de 2018 e janeiro 
deste ano, o Brasil poderia 
estar vivendo uma terceira 
onda de surto da doença. 
O alerta foi divulgado esta 
semana pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). O 
país registra ainda, segundo 
a entidade, oito mortes con-
firmadas por febre amarela 
no mesmo período.

Os casos se concentram 
em 11 municípios de dois es-
tados. Em São Paulo, foram 
confirmadas infecções em El-
dorado (16 casos), Jacupiran-
ga (1), Iporanga (7), Cananeia 
(3), Cajati (2), Pariquera-Açu 
(1), Sete Barras (1), Vargem (1) 
e Serra Negra (1). No Paraná, 
dois casos foram confirma-
dos em Antonina e Adrianó-
polis. O local de infecção de 
um último caso confirmado 
ainda está sob investigação.

Ainda de acordo com a 
OMS, entre os casos confir-
mados em humanos, 89% 
deles foram identificados 
em homens com média de 
idade de 43 anos e pelo 
menos 64% dos infectados 

são trabalhadores rurais.
“Embora seja muito cedo 

para determinar se este ano 
apresentará os altos núme-
ros de casos em humanos 
observados ao longo dos dois 
últimos grandes picos sazo-
nais [o primeiro entre 2016 e 
2017 e o segundo entre 2017 
e 2018], há indicações de que 
a transmissão do vírus conti-
nua a se espalhar em direção 

ao sul e em áreas com baixa 
imunidade populacional”, 
destacou a entidade, por 
meio de comunicado.

Números
Dados da OMS apontam 

que, na primeira onda de 
febre amarela, entre 2016 
e 2017, foram confirmados 
778 casos em humanos e 262 
mortes. Já na segunda onda, 

entre 2017 e 2018, foram 
contabilizados 1.376 casos 
em humanos e 483 mortes. O 
período classificado como sa-
zonal para o aparecimento ou 
aumento de casos da doença 
no Brasil geralmente ocorre 
entre dezembro e maio.

Vacina
A orientação da entidade, 

enviada a todos os estados-

-membros no último dia 25, 
é que os esforços para vaci-
nação em áreas consideradas 
de risco sejam mantidos e que 
viajantes sejam orientados e 
imunizados pelo menos dez 
dias antes de visitar o local 
onde a dose é recomendada.

“A OMS recomenda a vaci-
nação de viajantes internacio-
nais com idade acima de 9 me-
ses e que estiverem se dirigindo 

ao Brasil”, destacou a nota.
A dose é indicada para to-

das as pessoas que visitam os 
estados do Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Santa Catarina e São Paulo, 
além do Distrito Federal.

 Rovena Rosa/Agência Brasil

Idoso se entrega 
à polícia após 
matar enteado 
a facadas por 
causa de dívida

Rapaz é preso por tentativa de 
feminicídio após ser regeitado em festa

Marcola e mais 21 líderes do pCC 
vão para presídios federais

Uma dívida de R$ 1,3 mil 
teria sido o motivo para que 
o idoso Simão Matias de Oli-
veira, de 73 anos, matasse 
o enteado Maurício Gomes 
dos Santos, 34, na noite de 
domingo (10), em Jataí, no 
Sudoeste goiano. O suspeito 
se apresentou à Polícia Civil 
na tarde desta terça-feira e 
confessou a autoria do crime 
alegando legítima defesa.

De acordo com a PC, a dis-
cussão entre os dois come-
çou após o idoso cobrar um 
dinheiro que tinha empres-
tado para o enteado há dois 
anos. Durante a tentativa 
de cobrança, o idoso alegou 
que Maurício tentou agredi-
-lo com socos, momento em 
que ele tentou se proteger 
com uma faca e esfaqueou o 
enteado no pescoço.

A vítima chegou a ser 
socorrida por uma equipe 
do Corpo de Bombeiros e 
levado para o Hospital das 
Clínicas de Jataí. Contudo 
morreu no dia seguinte.

O governo de São Pau-
lo transferiu 22 presos 
ontem para penitenciá-
rias federais. Segundo o 
governo, todos são líde-
res da facção criminosa 
Primeiro Comando da 
Capital (PCC). Os deten-
tos estavam no presídio 
de Presidente Venceslau, 
no interior do estado. En-
tre os transferidos, está 
Marcos Hebas Camacho, 
o Marcola, considerado o 
principal líder da organi-
zação criminosa.

No pedido formu-
lado à Justiça pelo Mi-
nistério Público de São 
Paulo (MP), os promo-
tores argumentam que 
investigações apontam 
para a existência de pla-
nos para tentar libertar 
Marcola. “Os alvos da 
ação já teriam gasto 
dezenas de milhões de 
dólares nesse plano, in-
vestindo fortemente em 
logística, compra de ve-
ículos blindados, aero-
naves, material bélico, 
armamento de guerra 

e treinamento de pesso-
al”, afirma o documento.

O resgate estaria sen-
do planejado, de acordo 
com o MP, por Gilberto 
Aparecido dos Santos, 
um aliado de Marcola 
conhecido como Fumi-
nho. Gilberto fugiu da 
Casa de Detenção de 
São Paulo em 1999 e, 
segundo as investiga-
ções, está atualmente 
estabelecido na Bolívia, 
de onde envia armas e 
drogas para o Brasil e 
outras partes do mundo. 

Os promotores ar-
gumentam ainda que a 
transferência dos líderes 
do PCC vai dificultar a 
articulação do grupo cri-
minoso. “O afastamento 
e isolamento inédito da 
liderança da facção de 
suas bases criminosas e 
de seus faccionados co-
mandados, e portanto, 
de sua “zona de confor-
to”, dificultando assim 
que as ordens cheguem 
a outros faccionados”, 
diz o pedido.

Um jovem foi preso 
em flagrante, no início 
da noite desta segunda-
-feira, por tentativa de fe-
minicídio, em Planaltina. 
Maxsuel Soares Costa, 
de 19 anos, teria tentado 
atropelar e atirado con-
tra uma moça de 17 anos 
após ser rejeitado por ela 
em uma festa realizada 
no último domingo.

Os dois estavam 
em uma festa intitu-
lada “domingueira”, 
na região do Buritis IV 
quando o jovem teria 
se aproximado da ga-
rota, com interesse de 
“ficar” com ela. A moça 
recusou. Ele esperou o 
evento terminar e a ga-
rota sair do espaço para 
tentar atropelá-la. Ela 
conseguiu desviar do 
carro mas em seguida 
Maxsuel atirou diversas 
vezes contra ela. Dois 
tiros acertaram a perna 
da adolescente, que já 
passou por um proce-
dimento cirúrgico mas 
não corre risco de mor-
te. Maxsuel fugiu.

Reprodução

Segundo o responsável 
pela investigação, delegado 
Fabrício Augusto, da 1ª Dele-
gacia de Polícia Civil do Distri-
to Federal, autor e vítima não 
se conheciam. Por isso, houve 
certa dificuldade para encon-
trar o rapaz, que já assumiu 
a tentativa de atropelamento 
com a intenção de matar. Ma-
xsuel alega que os disparos 
não foram feitos por ele.

Contudo, o delegado in-
forma que testemunhas e 
vítima alegam ter visto o 
rapaz agindo sozinho. De-
vido à falta de informações 
sobre a identidade do sus-

peito, ele só foi encon-
trado no início da noite 
do dia seguinte à tenta-
tiva de feminicídio.

Na tentativa de atro-
pelamento, o veículo 
subiu na calçada, pneu 
estourou e o para-cho-
ques quebrou ao bater 
no meio-fio (foto acima). 
Maxsuel tem passagens 
por tráfico de drogas, 
roubo e responde por 
autoria de homicídio. Ele 
estava em regime domici-
liar, foi preso em flagran-
te e responderá por ten-
tativa de feminicídio.
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réu na Lava Jato, 
Collor presta 
depoimento no stF

O senador Fernando 
Collor de Mello (PROS-
-AL) depois no Supremo 
Tribunal Federal (STF). O 
parlamentar é réu desde 
2017, quando a 2ª Turma 
da Corte aceitou denún-
cia apresentada pelo Mi-
nistério Público Federal.

Collor responde por 
corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e coman-
do de organização crimino-
sa na Operação Lava Jato.

O relator do processo, 
ministro Edson Fachin, 
designou um dos juízes 
substitutos da Corte para 
tomar o depoimento 
de Collor. A audiência 
ocorre com portas fe-
chadas no segundo an-

dar do Anexo 2 do STF.
Collor e a advogada crimi-

nalista Livia Novak chegaram 
ao Tribunal pouco antes das 
9h e, demontrando tranqui-
lidade, aguardaram em uma 
sala de apoio onde tomaram 
café e conversaram com as-
sessores do Supremo.

Segundo delatores ouvi-
dos pelo Ministerio Público, 
o senador recebeu mais de 
R$ 20 milhões em propina 
para facilitar contratos da 
BR Distribuidora, subsidiária 
da Petrobras. Os supostos 
pagamentos reparados pelo 
doleiro Alberto Youssef, 
seu auxiliar, Rafael Ângulo 
e pelo dono da construtora 
UTC, Ricardo Pessoa, foram 
feitos entre 2010 e 2014.

Bolsonaro recebe alta, 
16 dias após a cirurgia 
em hospital de São paulo

Senado desengaveta projeto que proíbe aborto em qualquer situação

Após 17 dias internado, 
o presidente Jair Bol-
sonaro recebeu alta 

do hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, ontem. Ele foi 
submetido em 28 de janeiro 
a uma cirurgia de reconstru-
ção do trânsito intestinal e 
retirada da bolsa de colos-
tomia. Havia sido internado 
no dia anterior. Foi a terceira 
cirurgia a que foi submetido 
em decorrência do ataque a 
faca ocorrido em setembro, 
durante ato de campanha 
eleitoral em Minas Gerais.

Sua saída foi postergada 
pelo diagnóstico, na sema-
na passada, do quadro de 
pneumonia. Ele deixou o 
hospital por volta das 12h20 
com destino ao Aeropor-
to de Congonhas, de onde 
embarcou no avião presi-
dencial para Brasília. Agora, 
permanecerá no Palácio da 
Alvorada, em descanso até 
o próximo fim de semana, e 
será acompanhado por uma 
equipe médica. “Os médi-
cos prescreveram que ele 
se mantenha em descanso 
e faça uma autoavaliação de 
receber ou não ministros”, 
disse o porta-voz Otávio do 
Rego Barros, em Brasília.

Em nota, a equipe mé-
dica informou que o presi-
dente recebeu alta “com o 
quadro pulmonar normali-
zado, sem dor, afebril, com 
função intestinal restabe-

lecida e dieta leve por via 
oral”. Desde a segunda (11) 
o presidente estava em um 
apartamento no hospital. A 
nutrição parenteral (por via 
endovenosa) foi suspensa 
e os médicos introduziram 
uma dieta leve, que pros-
seguiu na terça, com uso de 
suplemento nutricional.

Nesta quarta, Bolsonaro 
acordou sem febre. Ele se 
alimentou de um mini pão 
francês, dois biscoitos água 
e sal e uma fruta cozida. 
Segundo a equipe médica, 
após o diagnóstico de pneu-
monia, a evolução clínica 
foi considerada boa, “sem 
disfunções orgânicas e com 

melhora dos exames labora-
toriais”. “O dreno colocado 
no seu abdome foi retirado 
pela equipe de radiologia 
intervencionista em 8 de fe-
vereiro, quatro dias após sua 
introdução. Devido à me-
lhora do quadro intestinal 
e boa receptividade à dieta 
líquida, a sonda nasogástrica 
também foi retirada. O qua-
dro pulmonar progrediu de 
forma positiva, assim como 
os exames laboratoriais.”

No período em que fi-
cou internado, Bolsonaro 
fez exercícios de fisioterapia 
respiratória e motora e cami-
nhadas fora do quarto. Foram 
tomadas medidas de preven-

ção de trombose venosa.  
Em mensagem em rede 

social, publicada no instante 
em que decolava para Brasí-
lia, Bolsonaro comemorou a 
alta e voltou a citar o PSOL, 
partido ao qual foi filiado o 
autor do ataque a faca, Adé-
lio Bispo de Oliveira. O par-
tido opositor tem reclamado 
dessas menções em declara-
ções do ex-presidente.

“Finalmente deixamos 
em definitivo o risco de mor-
te após a tentativa de assas-
sinato de ex-integrante do 
PSOL. Só tenho a agradecer a 
Deus e a todos por finalmen-
te poder voltar a trabalhar 
em plena normalidade.”

O Plenário do Senado Fe-
deral aprovou, por maioria 
de votos, desengavetar, nes-
ta terça-feira um projeto que 
proíbe o aborto em qualquer 
situação, o que torna mais 
rígida a legislação brasileira 
atual. Agora a matéria, que 
havia sido arquivada, volta 
à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e deve ser 
discutida pelo colegiado nas 
próximas semanas.

O texto desarquivado é 
uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC), de au-
toria do ex-senador Magno 
Malta (PR-ES), que foi apre-
sentado em 2015 e garante 
“a inviolabilidade da vida 
desde a concepção”. Por 
conta disso, senadores do 
PT tentaram barrar seu de-
sarquivamento e chegaram 
a propor que a matéria fos-
se retirada de pauta, mas 
acabaram vencidos.

Atualmente, a interrup-
ção da gravidez só pode ser 
feita pelo Sistema Único de 
Saúde, nas 12 primeiras se-
manas de gravidez, quando 
a mulher é vítima de vio-
lência sexual, se há risco de 
vida da mãe ou o se bebê 
não tem cérebro.

Responsável pela co-
leta das assinaturas para 

desengavetar a proposta, 
o senador Eduardo Girão 
(Pode-CE) negou que seu 
objetivo seja dificultar ainda 
mais a possibilidade de mu-
lheres realizarem abortos. 
Ele e outros senadores que 
apoiaram a medida justifi-
caram que a ideia é que o 
Senado defina os termos da 
lei, sem a “interferência” do 

Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, em 2012, 

Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que grávidas 
de fetos sem cérebro pode-
riam optar por interromper 
a gestação com assistência 
médica. Na época, por 8 
votos a 2, os ministros defi-
niram que o aborto em caso 
de anencefalia não é crime.
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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
-------------------------------   
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 

Veículos
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Reprodução

sequência de ‘Um príncipe 
em nova York’ tem data 
confirmada para 2020

As décadas de 1980 e 
1990 foram incríveis para 
a carreira de Eddie Mur-
phy. O ator americano 
protagonizou filmes que 
ficaram marcados pela 
irreverência e o bom hu-
mor. E Um Príncipe em 
Nova York foi um deles.

No longa, um príncipe 
africano chamado Akeem 
tenta conhecer o mundo 
antes de se casar com 
uma candidata escolhida 
pelo pai. Ele decide viver 
essa espécie de “despe-
dida de solteiro” em ter-
ritório americano. Sem 
spoiler, vale à pena ver 
e rever as aventuras de 
Akeem em Nova York.

A gravação da sequên-

cia da história já havia sido con-
firmada no início do ano. Mas 
agora os fãs já podem anotar 
na agenda a data de estreia da 
continuação: 7 de agosto de 
2020, segundo notícia divulga-
da pela revista Variety.

A publicação também 
revelou que as cenas estão 
sendo filmadas. Há quem 
diga que, nessa sequência, 
Akeem volta à Nova York 
após descobrir a existência 
de um herdeiro nos Estados 
Unidos. Vamos aguardar.

Snoop Dogg confirma 
parceria com Anitta

Reprodução

Em vídeo publicado 
ontem no Insta-
gram do produ-

tor Papatinho, o rapper 
Snoop Dogg confirmou 
parceria em uma canção 
com a brasileira Anitta. 
“Estou te dizendo: quan-
do eu colocar minha 
voz nessa música nós 
teremos um sucesso. 
Obrigado. Serão bun-
das e bundas para todo 
lado”, disse o rapper.

“Serão bundas para todo lado”

Filme já 
está em fase 
de gravação


