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Governo alerta sobre riscos pela 
falta de vacinação em adultos
Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser vacinados. Quem está com as vacinas desatualizadas coloca em 
risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial as crianças e idosos. p3

Rio Santa Rosa 
transborda e 
invade GO-164

p3

Projeto de lei Anticrime será 
apresentado amanhã no Congresso

Show de Valesca é cancelado após 
‘boicote’ por apoiar fã de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse em sua conta no Twitter, 
que o governo apresentará o projeto de lei amanhã. p5

A casa noturna Euforia Club divulgou uma nota oficial informando o can-
celamento da apresentação que aconteceria no dia 23 de fevereiro. p8
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AlitA se aproxima 
dos Us$ 100 milhões
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Bombeiros localizam mais 
dois corpos em Brumadinho

O Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas 
Gerais resgatou dois 

novos corpos nestes sábado  
e domingo. As vítimas foram 
encontradas nas regiões da 
instalação de tratamento de 
minério (ITM) e Remanso II. 
Três segmentos, como são 
chamados corpos incomple-
tos, também foram localiza-
dos neste final de semana.

O número oficial de 
óbitos da tragédia que 
atingiu Brumadinho per-
manece 166. Os Bombei-
ros aguardam resultados 
de teste de DNA para atu-
alizar a lista, já que os seg-
mentos encontrados po-
dem pertencer a corpos já 

identificados previamente.
Neste domingo, os tra-

balhos estão voltados para 
a demolição da estrutura 
colapsada da instalação de 
tratamento de minério da 
barragem. A operação é 
realizada com ajuda de ma-
quinário pesado e deman-
da cuidados, já que existem 
cilindros de acetileno e GLP 
(gás liquefeito de petróleo) 
no local. A corporação es-
pera que a ação facilite a 
localização de corpos até 
então inacessíveis.

Investigações
Na sexta-feira, 15, oito 

funcionários da Vale foram 
presos em Belo Horizonte, 

Itabira (MG) e Rio, como 
parte das investigações do 
rompimento da barragem 
de Brumadinho (MG). As 
acusações incluem “con-
luio” para esconder infor-
mações sobre o reserva-
tório. Além disso, foram 
cumpridos 14 mandados 
de busca e apreensão, um 
deles na sede da empresa. 
Uma das linhas de apuração 
envolve descobrir quem de-
tinha informações sobre a 
barragem antes do rompimento.

Acordo
A mineradora Vale divul-

gou comunicado neste sá-
bado, 16, informando que 
fechou acordo parcial para 

atendimento emergencial 
às famílias e de emprega-
dos diretos ou terceirizados, 
vítimas do rompimento da 
barragem com lixo tóxico de 
Brumadinho (MG). No texto, 
a empresa revela que pagará 
as despesas de funeral e ver-
bas rescisórias das vítimas 
fatais. Além disso, manterá 
os salários dos que ainda es-
tão desaparecidos.

Em uma próxima audi-
ência, que já estaria agen-
dada, embora a data não 
tenha sido divulgada no co-
municado, a Vale irá propor 
indenizações por danos ma-
teriais, morais, além de pla-
nos médico, auxílio-creche, 
auxílio-educação, despesas 

de funeral, verbas rescisó-
rias, além de atendimento 
psicológico e uma doação 
de R$ 100 mil para famílias 
de trabalhadores que “pe-
receram no rompimento” e 
que “não será deduzida de 
qualquer indenização”.

Tragédia
O rompimento da bar-

ragem da mina Córrego do 
Feijão, da mineradora Vale, 
aconteceu em uma sexta-fei-
ra, 25 de janeiro. A onda de 
rejeitos de minério de ferro 
atingiu a área administrativa 
da empresa e a comunidade 
da Vila Ferteco, deixando, 
até o momento, 166 mortos 
e 144 desaparecidos. 

Agência Brasil

Após tragédia 
no Ninho do 
Urubu, CTs são 
fiscalizados e 
interditados 

Após a tragédia no Ni-
nho do Urubu, as autori-
dades passaram a se pre-
ocupar com a situação dos 
centros de treinamento de 
outros clubes brasileiros. 
Na última sexta-feira, o Mi-
nistério Público do Estado 
do Rio de Janeiro recomen-
dou a interdição do Ninho 
do Urubu, em Vargem 
Grande (Barra da Tijuca).

A interdição foi inicial-
mente pedida em 2017, 
mas não foi cumprida. Se-
gundo o Ministério Público, 
o local só deve voltar a fun-
cionar após cumprimento 
de exigências do Corpo de 
Bombeiros. O MP amea-
ça entrar na Justiça para 
interromper o uso das ins-
talações do CT Jorge Helal, 
como é oficialmente cha-
mado o Ninho do Urubu.

Três dias após a tragédia, 
um princípio de incêndio 
atingiu o alojamento da 
Comissão de Desportos da 
Aeronáutica (CDA), na Uni-
versidade da Força Aérea 
(UNIFA), no bairro da Sula-
cap, também zona oeste da 
capital fluminense. No mo-
mento em que houve o inci-
dente, atletas do time sub-20 
do Bangu repousavam. Por 
terem inalado fumaça, sete 
jogadores e um membro da 
comissão técnica receberam 
atendimento médico.

 
Vasco da Gama
Um dia antes da manifes-

tação do Ministério Público 
contra o Flamengo, a prefei-
tura do Rio de Janeiro pediu 
a interdição do CT do Vasco 
da Gama em Vargem Peque-
na, na mesma região da ci-
dade. A ordem de interdição 
foi entregue pela 5ª Gerência 
Regional de Licenciamento e 
Fiscalização do município.

 
Portuguesa
Na última quinta-feira 

(14), a prefeitura de São 
Paulo interditou parte do 
CT da Associação Portu-
guesa Desportos, por falta 
de segurança nas instala-
ções. Foram interditados 
os blocos onde funcionam 
a lavanderia e os vestiá-
rios do CT, localizado na 
Rodovia Ayrton Senna. 
Os alojamentos do local 
estão desativados.

Goiânia tem previsão de chuva 
para a maior parte da semana

Homem morre carbonizado após acidente na BR-354

A chuva que atingiu a 
capital goiana neste fim de 
semana deve persistir pe-
los próximos dias. Segundo 
a previsão do tempo, o sol 
deve aparecer ao longo dos 
dias, mas haverá pancadas 
de chuva. As informações 
são do Clima Tempo.

Este domingo foi chuvo-
so durante o dia e também a 
noite. A temperatura variou 
entre 21 e 26ºC, e a umida-
de do ar chegou a 99%. 

De segunda a quinta-feira, 
a meteorologia indica sol 
com muitas nuvens, e perío-
dos nublados com chuvas a 
qualquer hora. Neste perío-
do, o termômetro deve mar-
car entre 20º e 32ºC.

Já a sexta-feira (22) é o úni-
co dia da semana que a previ-
são do tempo afasta a possibi-
lidade de chuva. Na véspera de 
fim de semana é esperado um 
dia ensolarado e sem nuvens. 
Clique aqui e veja os detalhes. 

Um acidente entre um 
carro e uma carreta na BR-
364, próximo a Mineiros 
-GO causou a morte de um 
homem ainda não iden-
tificado. Após a colisão, o 
automóvel se incendiou e 
o corpo ficou carbonizado, 
dificultando a identificação. 

O Corpo de Bombeiros 
de Mineiros foi acionado 
às 6 horas deste domingo, 
17, para socorrer as víti-
mas.  A colisão frontal en-
tre um carro e uma carreta 
ocorreu próximo ao Córre-
go Coqueiros. Ao chegar 

ao local, a equipe dos Boem-
beiros constatou que o carro 
pegou fogo após a colisão.

Foram gastos 2 mil litros de 
água no combate e, infelizmen-
te, o motorista, do sexo mascu-
lino, morreu carbonizado. Foi 

necessário o uso do desencar-
cerador para retirar o corpo da 
vítima das ferragens do veículo. 
Duas viaturas e sete bombei-
ros trabalharam na operação 
que contou com apoio da Polí-
cia Rodoviária Federal.
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Secretaria de Saúde alerta sobre riscos 
pela falta de vacinação em adultos
Muita gente não 

sabe, mas os adul-
tos também preci-

sam ser vacinados. Quem 
está com as vacinas desatu-
alizadas coloca em risco não 
apenas a própria saúde, mas 
também pode se tornar um 
transmissor de doenças, em 
especial as crianças e idosos, 
que são mais vulneráveis.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacinação de pes-
soas partir dos 20 anos está 
abaixo do ideal. Sarampo, 
caxumba, rubéola, hepatite 
B, febre amarela, difteria e 
tétano são algumas das vaci-
nas do calendário adulto.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-GO), alcançou 
no Estado a meta para vaci-
na contra a febre amarela, 
com 95.8% de cobertura. 
Porém, os números para as 
demais vacinas seguem bai-
xos. A cobertura é de 51% 
para hepatite B, que imuni-
za contra tétano e difteria; e 
de 41% para a tríplice viral, 
que protege contra o saram-
po, rubéola e caxumba.

Alerta preventivo
Joice Dorneles, da Gerên-

cia de Imunização e Rede de 
Frio da SES-GO, afirma que 
a população adulta preci-
sa se conscientizar sobre a 

vacinação de rotina. “A va-
cinação protege contra vá-
rias doenças e está dispo-
nível em mais de 900 salas 
em todo Estado de Goiás. 
Todas têm estoque para 
atender quem procura”.

Ela explica que um adul-
to com a vacinação atrasada 

corre riscos de desenvolver 
formas mais agressivas das 
doenças, com sintomas mais 
intensos e difíceis de serem 
tratados. “Estar com a cader-
neta de vacinação desatualiza-
da contribui para transmissão 
de doenças imunoprevení-
veis”, destaca Joice Dorneles.

Caderneta 
de vacinação
Guardar o cartão de va-

cinação é importante, espe-
cialmente para o controle in-
dividual. Para quem perdeu o 
documento, é possível tomar 
as vacinas básicas do calendá-
rio novamente. Basta procurar 

o posto de saúde mais perto.

Vacinas dos adultos
Hepatite B - Três doses, de 

acordo com a situação vaci-
nal; Tríplice Viral - Se nunca 
foi vacinado, são duas doses 
para quem tem 20 a 29 anos 
e uma dose para 30 a 49 anos; 

profissionais de saúde devem 
ter duas doses no cartão, in-
dependentemente da idade; 
Dupla adulto (dT) - Três doses 
como esquema básico, de 
acordo com situação vacinal 
e reforço a cada dez anos; 
Febre amarela - Uma dose, se 
nunca tiver sido vacinado.

Eduardo Saraiva

Rio Santa Rosa transborda e invade GO-164, 
entre São Luís dos Montes Belos e Sanclerlândia

O Rio Santa Rosa 
transbordou na tarde de 
ontem e cobriu a ponte 
sobre a qual passa a GO-
164, entre São Luís de 
Montes Belos e Sancler-
lândia. Equipes da Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) 
e do Corpo de Bombeiros  
estão no local para reali-
zarem trabalho de pre-
venção a acidentes.

De acordo com a PRE, 

Reprodução

com o volume da água pro-
vocado pela forte chuva que 
atinge a região desde sába-
do. Como a ponte está com-
pletamente coberta, vias nos 
dois sentidos foram interdi-
tadas e as autoridades não 
têm previsão para a norma-
lização do tráfego.

Equipes dos bombeiros 
de São Luís de Montes Be-
los também estão no local, 
mas segundo a corporação, 

ainda não é possível pre-
cisar os danos causados 
à estrutura da ponte.

“Estamos fazendo um 
trabalho para evitar aci-
dentes. Como a ponte está 
coberta, existe o risco de 
ceder, caso a estrutura seja 
abalada. Precisamos espe-
rar o nível da água baixar 
para fazer uma avaliação 
melhor”, explica o tenente 
Leandro Alfredo Garcia.
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Síria: Assad diz que Exército “libertará cada centímetro” do país
O presidente da Síria, 

Bashar Assad, disse neste 
domingo que somente o Es-
tado sírio pode proteger gru-
pos no norte da Síria e que 
o Exército “libertará cada 
centímetro da Síria” das tro-
pas estrangeiras. Assad não 
mencionou especificamente 
a retirada planejada de 2 mil 
soldados norte-americanos 
do norte da Síria, mas, em 
discurso televisionado em 
Damasco, disse que ninguém 
deveria apostar na proteção 
dos norte-americanos.

Assad parecia estar se re-
ferindo aos grupos curdos 
aliados dos EUA no norte sírio 
que temem um ataque turco 
quando as tropas norte-ame-
ricanas se retirarem do nor-

deste da Síria. Os EUA fizeram 
parceria com milícias curdas 
locais na luta contra o grupo 
Estado Islâmico. Os extremis-
tas estão à beira da derrota na 
Síria, e o presidente dos EUA, 
Donald Trump, disse querer 
que as tropas dos EUA deixem 
a Síria nos próximos meses.

O anúncio de Trump 
despertou temores de que 
a Turquia possa em breve 
lançar uma ofensiva contra 
combatentes curdos. A Tur-
quia considera as Unidades 
de Proteção do Povo Curdo, 
com base no norte da Síria, 
um grupo terrorista ligado a 
uma insurgência dentro de 
suas próprias fronteiras.

Assad sugeriu que os EUA 
venderam seus parceiros 

curdos e disse que o exército 
sírio retornará à área após 
a retirada das tropas norte-
-americanas. “Para aqueles 
grupos que estão apostando 
nos norte-americanos, nós 
dizemos que os norte-ame-
ricanos não vão protegê-los. 
(…) Os norte-americanos vão 
colocá-los em seus bolsos 
para serem usados como ins-
trumentos de barganha”, afir-
mou “Cada centímetro da Sí-
ria será libertado, e qualquer 
intruso é um inimigo.”

Falando com confiança 
sobre os avanços militares do 
Exército sírio, Assad convocou 
refugiados em todo o mun-
do para retornarem à Síria. A 
guerra civil síria, agora com 
quase oito anos, deixou cerca 

de 450 mil mortos e deslo-
cou metade da população do 
país, incluindo cerca de seis 
milhões para fora do país. Pa-
íses ocidentais e organizações 
de direitos humanos disseram 
que a situação de segurança 
ainda não está suficientemen-
te estável para o retorno, e a 
ONU afirmou que não pode 
garantir segurança para aque-
les que decidirem voltar.

Sem citar nomes especifi-
camente, Assad acusou paí-
ses estrangeiros de bloque-
ar o retorno de refugiados. 
“A Síria precisa de todos os 
seus filhos e pedimos aos re-
fugiados que retornem para 
participar do processo de 
reconstrução”, disse Assad. 
Fonte: Associated Press.

Vaticano expulsa ex-cardeal 
Theodore McCarrick, 
acusado de abusos sexuais

O papa Francisco ex-
pulsou o ex-cardeal ame-
ricano Theodore McCar-
rick, de 88 anos, acusado 
de abusos sexuais contra 
ao menos um adolescen-
te há quase meio século, 
indicou um comunicado 
do Vaticano neste sába-
do, 16. Essa é a primeira 
vez na história da Igreja 
Católica que um cardeal 
perde seu título por moti-
vos de abusos sexuais.

Isso significa que Mc-
Carrick não pode mais 
celebrar missas ou ou-
tros sacramentos, usar 
vestes clericais ou ser 
tratado por qualquer 
título religioso. O papa 
declarou definitiva uma 
sentença nesse sentido 
da Congregação para a 
Doutrina da Fé, institui-
ção do Vaticano que vela 
pelo respeito do dogma 
católico, detalhou um co-
municado da Santa Sé.

Esta punição, sem ape-
lação possível e, portanto, 
definitiva, é aplicada pou-
co antes de uma reunião 
crucial, de 21 a 24 de feve-
reiro, com os presidentes 

das conferências episco-
pais de todo o mundo no 
Vaticano, onde abordarão 
a responsabilidade dos 
prelados que mantiveram 
silenciadas as agressões 
sexuais a menores de 
idade executadas pelo 
clero. Os grandes escân-
dalos que foram revela-
dos nos Estados Unidos, 
Chile e Alemanha man-
charam a credibilidade 
da Igreja Católica.

O papa Francisco, 
que quer aplicar sua 
promessa de “tolerância 
zero”, prometeu nestes 
últimos meses que seria 
intransigente com a alta 
hierarquia eclesiástica. 
O ex-cardeal emérito de 
Washington já estava 
proibido desde julho de 
exercer seu ministério e 
depois renunciou ao seu 
título honorário de car-
deal. Com sua exclusão 
oficial da Igreja, o ho-
mem, recluso atualmente 
no Estado do Kansas, nos 
Estados Unidos, simples-
mente se torna Theodore 
McCarrick. (Com agên-
cias internacionais).

Um incêndio atingiu 
uma comunidade no 
sul de Bangladesh 

neste domingo e matou ao 
menos nove pessoas, além 
de destruir centenas de ca-
sas, anunciou a Polícia.

O incêndio irrompeu na 
cidade portuária de Chitta-
gong, na madrugada (ho-

rário local) e se espalhou 
pelo distrito de casas de 
bambu, lata e lona, afir-
mou o chefe da Polícia lo-
cal, Pranab Chowdhury.

“Ao menos 470 casebres 
foram destruídos pelo in-
cêndio. Até agora nove pes-
soas morreram. Entre elas 
estão quatro membros de 

uma família”, disse à AFP o 
oficial da brigada de incên-
dio, Hefazatul Islam.

É comum ocorrer incên-
dios nas comunidades de 
Bangladesh, onde milhões 
de pessoas vivem em más 
condições. Grupos de direi-
tos humanos já alegaram 
que algumas comunidade 

foram alvos de ações delibe-
radas de sabotagem por par-
te de desenvolvedores que 
buscavam liberar proprieda-
des para construir prédios.

“Vimos incêndios sendo 
usados como armas para ex-
pulsar moradores”, disse o 
ativista de direitos humanos 
Nur Khan Liton à AFP.

Reprodução
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9 mortos

Incêndio atinge 
comunidade 
em Bangladesh
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“Governo está 
determinado a mudar 
os rumos do país”, 
diz Bolsonaro

O presidente Jair Bol-
sonoro disse ontem, no 
Twitter, que o governo 
está determinado a mu-
dar os rumos do país. 
“Assumimos um Brasil 
ainda em crise em todos 
os sentidos. Sabemos a 
dificuldade que é ten-
tar consertar tudo isso. 
O sistema não desistirá, 
mas estamos determi-
nados a mudar os rumos 
do país e fazer diferente 
dos anteriores, já que 
são eles os responsáveis 
pelo que estamos pas-
sando”, escreveu.

Bolsonaro listou as 
ações de início de go-
verno. “Estamos fis-
calizando recursos, 
diminuindo gastos, pro-

pondo endurecimento pe-
nal, Previdência. Tudo isso 
em pouquíssimo tempo.”

O presidente acrescentou 
que os objetivos são “claros”. 
“Resgatar nossa segurança, 
fazer a economia crescer 
novamente e servir a quem 
realmente manda no país: a 
população brasileira”.

Projeto de lei Anticrime 
será apresentado 
amanhã no Congresso

O presidente Jair Bol-
sonaro disse on-
tem, em sua conta 

no Twitter, que o governo 
apresentará o projeto de lei 
Anticrime ao Congresso Na-
cional amanhã. “Na próxima 
terça-feira apresentaremos 
projeto de lei Anticrime ao 
Congresso. Elaborado pelo 
ministro Sergio Moro, o mes-
mo visa endurecer as penas 
contra assassinos, líderes de 
gangues e corruptos”, escre-
veu na rede social.

Na quinta-feira (14), o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, defen-
deu mais rigor na punição 
do condenado por crime de 
homicídio ao participar, em 
Brasília, de evento organiza-
do pela Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (Enfam).

“A redução da taxa de 
homicídios passa por ado-
ção de politicas públicas 
complexas. Muitas delas en-
volvem medidas puramente 
executivas, como melhorar 
as investigações [policiais] 
e restauração de áreas ur-
banísticas degradadas. Mas 
um fator fundamental é, 
sim, retirar o criminoso ho-
micida de circulação”.

O projeto propõe mu-
danças em vários pontos da 
legislação a fim de endure-
cer o combate a crimes vio-
lentos, como o homicídio e 
o latrocínio, e também con-
tra a corrupção e as orga-
nizações criminosas. “Para 
isso [implementação da lei], 

precisamos ter um tribunal 
mais efetivo. Um tribunal 
que não leve dez, 20 anos, 
para condenar alguém que 
cometa um homicídio, por 
exemplo”, afirmou Moro.

O ministro disse que um 
dos objetivos do projeto de 
lei é tirar das ruas os crimi-
nosos reincidentes ou com-
provadamente membros de 
facções criminosas.

“Não estamos querendo 
que o autor de pequenos 
crimes, mesmo que reinci-
dente, permaneça na prisão. 
Não se trata de endurecer 
as penas para os ladrões 
de maçã ou de chocolate, 
mesmo que reincidentes. 
Estamos falando de crimes 
violentos e de criminosos 
perigosos”, disse o ministro, 

pouco antes de reconhecer 
a baixa resolução de crimes.

Quanto ao crime organi-
zado, Moro defendeu que 
as lideranças das facções, 
quando presos e conde-
nados, cumpram a pena 
inicialmente em regime fe-
chado, em isolamento. “A 
estratégia exitosa em rela-
ção à criminalidade organi-
zada passa pelo isolamento 
de suas lideranças”, disse.

O ministro voltou a justi-
ficar a iniciativa do governo 
federal de endurecer a lei 
contra o crime argumen-
tando que a corrupção, o 
crime organizado e o crime 
violento são os maiores pro-
blemas do país em termos 
se segurança pública, já que 
estão inter-relacionados.

Reprodução

Presidente 
fala em 
resgatar 
segurança
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TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------

S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588

Veículos
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-------------------------------

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
-------------------------------
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
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. 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
-------------------------------
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
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Show de Valesca é 
cancelado após ‘boicote’ 
por apoiar fã de Bolsonaro

A cantora Valesca Po-
pozuda teve um show 
cancelado em Campinas 
(SP) após ter publicado 
vídeos com o maquiador 
Agustin Fernandez que 
declarou apoio a Jair 
Bolsonaro. As informa-
ções são do UOL.

A casa noturna Euforia 
Club divulgou uma nota 
oficial informando o can-
celamento da apresenta-
ção que aconteceria no 
dia 23 de fevereiro.

“A Eufória Club acre-
dita e defende os direi-
tos de igualdade dos 
gays, lésbicas, bissexu-
ais e transgêneros. E, 
além disso, luta pelo 

combate à discriminação 
e promoção dos direitos 
LGBTQ+”, diz um trecho.

Após receber diversas crí-
ticas, a cantora se manifes-
tou nas redes sociais. “Quero 
dizer pra vocês que o Agustin 
é meu amigo de anos, antes 
de tudo. O que ele fala e qui-
ser falar é problema dele. A 
vida é dele, gente. Então não 
sou eu que vou criticar, até 
porque ele é meu amigo. É 
meu amigo antes de tudo, 
tá? Então quero que vocês 
respeitem ele, e me respei-
tem, principalmente. E eu te 
amo [falando para Agustin], 
e você pode contar comigo 
sempre. Como vocês tam-
bém, tá bom?”, disse.

Alita: Anjo de Combate 
se aproxima dos US$ 100 
milhões mundiais

Contrariando as proje-
ções que indicavam 
que Alita: Anjo de 

Combate poderia ser um dos 
primeiros grandes fracassos 
de 2019, o longa de ação 
produzido por James Came-
ron agora se aproxima da 
marca dos US$ 100 milhões 
arrecadados mundialmente.

Em apenas três dias, o fil-

me arrecadou consideráveis 
US$ 94 milhões na bilheteria 
internacional. Projeções atu-
alizadas apontam que nesta  
segunda-feira, o filme já teve 
ter ultrapassado a marca dos 
US$ 136 milhões mundial-
mente, tendo o potencial 
para fechar sua passagem 
nos cinemas com pelo menos 
US$ 500 milhões obtidos.

Alita: Anjo de Combate 
é uma adaptação de Ro-
bert Rodriguez para um 
famoso mangá e mostra 
uma ciborgue que é desco-
berta por um cientista. Ela 
não tem memórias do seu 
passado, mas é uma ótima 
lutadora e fará o possível 
para descobrir sua origem.

O elenco conta com no-

mes como Rosa Salazar, 
Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly, Mahershala Ali, 
Michelle Rodriguez e Ed 
Skrein. A produção fica por 
conta de James Cameron e 
Jon Landau, dupla por trás 
de Titanic e Avatar.

Alita: Anjo de Combate 
está em exibição nos cine-
mas brasileiros.
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