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24 mil pessoas devem deixar 
suas casas em Brumadinho
A informação foi divulgada pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara. Às 5h30, 
uma sirene alertou para o risco de rompimento de uma nova barragem da Mina Córrego do Feijão, a Barragem VI. p3
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que no Iraque

p2

1 tonelada de 
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Goiás vence 
1º clássico 
deste ano p8 

Família denuncia que corpo de deca-
pitado foi liberado mas sem a cabeça
Os parentes retornaram o cadáver e cancelaram o velório, 
agendado para o último sábado, depois da descoberta. p2
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Cobertura de água e esgoto 
no Brasil é pior que no Iraque
Oitava economia do 

mundo, o Brasil tem 
níveis de cobertura 

de água e esgoto bem pio-
res que países como Iraque, 
Jordânia e Marrocos. Hoje, 
100 milhões de brasileiros 
não têm acesso à coleta de 
esgoto e 35 milhões não são 
abastecidos com água potá-
vel – números que refletem 
a falta de prioridade que o 
setor teve nos últimos anos 
e explicam a proliferação de 
epidemias, como dengue e 
zika, além de doenças gas-
trointestinais no País.

Para se ter ideia do atraso, 
enquanto a cobertura de água 
e esgoto no Brasil é de 83,3% 
e 51,9% da população, res-
pectivamente, os números do 
Iraque são de 88,6% e 86,5%. 
Até países com Produto Inter-
no Bruto (PIB) per capita – que 
mede a riqueza da população 
– inferior ao do Brasil ganham 
nos índices de cobertura. É 
o caso de Peru, África do Sul 
e Bolívia. Nesse último caso, 
o indicador de acesso à água 
é maior e o de coleta ligeira-
mente menor que o brasileiro.

Os dados constam de um 
trabalho feito pela gestora 
Miles Capital, com dados do 
Instituto Trata Brasil, Unicef 
e Organização Mundial da 
Saúde (OMS). “O setor, que 
foi esquecido nos últimos 
anos, precisa ser a priori-
dade das prioridades nessa 

nova gestão”, afirma o sócio-
-fundador da Miles Capital, 
Fabiano Custodio. Para ele, 
os governos, federal e esta-
duais, têm uma oportunida-
de para reverter esse quadro 
atraindo investidor privado 
para o setor. Na avaliação 
dele, uma das saídas é a pri-
vatização das estatais, mui-
tas delas deficitárias.

Hoje, apenas 6% dos mu-
nicípios nacionais são aten-
didos pela iniciativa privada. 

O restante está nas mãos de 
empresas estatais, sendo 
que boa parte delas não 
tem condições financeiras 
para tocar grandes volumes 
de investimentos. A maioria 
depende de recursos dos 
Estados para operar. Mas, 
com a crise fiscal dos gover-
nos, a situação ficou ainda 
mais complicada.

“Muitas companhias es-
taduais estão com proble-
mas de endividamento e 
baixa capacidade de capta-
ção, o que dificulta qualquer 
planejamento de expansão 
da rede”, diz o diretor da 
Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e 

Esgoto (Abcon), Percy Soa-
res Neto. Pelo tamanho do 
déficit, o volume de investi-
mento é grande.

A universalização do sa-
neamento básico exigirá R$ 
440 bilhões de investimen-
tos, mas nem o Plano Nacio-
nal de Saneamento (Plansab) 
tem sido cumprido. Lançado 
em 2013, a meta era investir 
cerca de R$ 20 bilhões por 
ano até 2033 para abastecer 
99% da população com água 
potável e levar rede de esgo-
to para 92% dos brasileiros

Entretanto, a média de 
investimento entre 2014 e 
2016 ficou em R$ 13 bilhões. 
“O setor está muito atrasado 
em relação aos emergentes. 

O baixo investimento prova 
que o modelo que está aí não 
está funcionando”, diz o ad-
vogado Fernando Vernalha, 
sócio do escritório VG&P.

Para os especialistas, os 
benefícios decorrentes da 
melhoria no saneamento 
básico justificariam qual-
quer aumento de recursos 
no setor. Os baixos índices 
de cobertura de água e es-
goto têm reflexo direto nos 
gastos com saúde pública. 
Calcula-se que cada R$ 1 in-
vestido em saneamento gere 
economia de R$ 4 na saúde. 
Isso sem contar os ganhos na 
economia, com melhora na 
produtividade do trabalho, 
segundo o Trata Brasil.

Reprodução

Família denuncia 
que corpo de 
decapitado foi 
liberado para 
enterro, mas 
cabeça ficou no 
IML de Goiânia

A família de Adenílio 
Alves de Faria Júnior, de 
36 anos, denuncia que 
o corpo do homem foi 
liberado para ser enter-
rado do Instituto Médico 
Legal de Goiânia (IML), 
mas descobriram que a 
cabeça havia ficado no 
Instituto. Os parentes 
retornaram o cadáver 
e cancelaram o velório, 
agendado para o último 
sábado, depois da desco-
berta, em uma clínica espe-
cializada em preparações 
póstumas da capital. Víti-
ma foi morta e decapitada 
no último dia 21.

A família denuncia 
que já estava com a cova 
aberta, no cemitério, 
quando o corpo teve de 
retornar ao IML de Goi-
ânia. Os técnicos da ad-
ministração entraram em 
contato com a funerária, 
e disseram que o corpo 
havia sido liberado, mas 
que faltavam documenta-
ções para que a liberação 
da cabeça fosse autori-
zada. As duas partes do 
corpo de Adenílio Alves 
foram encontradas em 
locais diferentes, o que 
gerou duas ocorrências 
diferentes, segundo con-
firmou um funcionário do 
instituto, ao tentar justifi-
car a confusão.

Hoje a família deverá 
voltar ao Instituto para 
tentar fazer a retirada, 
desta vez em definitivo, 
do corpo de Adenílio. O 
homem foi morto e deca-
pitados ontem, no Conjun-
to Primavera, em Goiânia. 
Segundo a Polícia Civil, o 
IML identificou o corpo na 
terça-feira (22), e mais tar-
de, a cabeça foi achada.

Diego Antônio da Silva, 
de 19 anos foi preso. O ir-
mão de Diego, um menor 
de idade, foi apreendido. 
Os dois confessaram ter ma-
tado o homem por motivo 
torpe. “Vi na televisão que 
tavam (sic) matando e cor-
tando a cabeça, aí fui, matei 
e arrenquei a cabeça dele 
fora também”, justificou 
Diego em um vídeo gravado 
no momento da prisão.
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Cerca de 24 mil pessoas devem 
deixar suas casas em Brumadinho
Cerca de 24 mil pessoas 

estão sendo retiradas 
pelos bombeiros das 

áreas de risco em Brumadi-
nho (MG). A informação foi 
divulgada pelo porta-voz do 
Corpo de Bombeiros de Mi-
nas Gerais, tenente Pedro 
Aihara. Às 5h30, uma sirene 
alertou para o risco de rom-
pimento de uma nova bar-
ragem da Mina Córrego do 
Feijão, a Barragem VI. 

Entre as áreas sob risco 
estão Parque da Cachoeira, 
Pires e Bairro Novo Progres-
so. “As áreas para onde as co-
munidades estão sendo leva-
das são as áreas previstas no 
plano de ação de emergência 
da barragem. O Corpo de 
Bombeiros permanece com 
todas as aeronaves de pron-
tidão, para se for necessário 
deslocar equipes ou mesmo 
realizar ações de resgate e 
salvamento”, disse o tenente.

Segundo o porta-voz, por 
enquanto, os bombeiros es-
tão focando seus esforços na 
evacuação e, por isso, estão 
suspensos os trabalhos de 
busca e salvamento de víti-
mas da Barragem 1, que rom-
peu na última sexta-feira.

Reprodução

PM apreende 
uma tonelada 
de maconha 
e mais de mil 
munições 
em Goiânia 

Colisão mata duas pessoas e deixa uma 
criança ferida no Entorno de Brasília

Dois morrem e 41 ficam 
feridos em acidente com 
ônibus na BR-153, em Goiânia

Policiais militares 
apreenderam cerca de 
uma tonelada de ma-
conha em uma casa no 
setor São Francisco, re-
gião oeste de Goiânia. A 
apreensão foi realizada 
na noite de sábado após 
uma denúncia anônima 

Segundo informa-
ções da polícia, na resi-
dência, situada na Rua 
José Bonifácio, foram 
apreendidos vários sa-
cos com a droga, tota-
lizando cerca de uma 
tonelada, além de mais 
de mil munições nos 
calibres .45, 556 e 38.

Na casa também foi 
encontrada uma cami-
nhonete com registro de 
roubo. Ninguém foi pre-
so. Todo material apre-
endido foi encaminha-
do ao Distrito Policial. 

Um acidente com um 
ônibus interestadual no 
km 499 da BR-153, no 
perímetro urbano de 
Goiânia, deixou duas pes-
soas mortas e outras 41 
feridas. O ônibus tombou 
na madrugada de ontem, 
por volta das 2h40. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal, o veículo 
saiu de São Mateus (MA) e 
seguia para São Paulo (SP) 
transportando 49 pesso-
as, sendo três crianças. 

A ônibus saiu da pista, 
tombou já fora da rodovia 

e despencou de uma altura 
de aproximadamente dez 
metros de altura, conforme 
foi informado pela PRF.

Viaturas de socorro da 
Concessionária que admi-
nistra a rodovia, SAMU, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Civil, Polícia Militar e da PRF 
trabalharam no acidente. 

As vítimas foram enca-
minhadas para unidades de 
saúde de Goiânia. Alguns 
passageiros, segundo a 
PRF, foram levados para o 
Goiânia Arena e estão sob 
os cuidados da Defesa Civil.

Na caminhonete es-
tavam três pessoas. A 
condutora do veículo, 
Elzilene de Sousa Silva 
Ferreira, de 40 anos, seu 
marido, o sargento da 
PM-DF Marcílio da Costa 
Ferreira Silva, de 45 anos, 
e o filho do casal, Lyncon 
Sousa da Silva, cuja a ida-
de não foi divulgada.

Elzilene e Marcílio 
morreram no local. Lyn-
con foi encaminhado 

Reprodução

Reprodução

com muitos traumas para o 
Hospital de Vila Boa e depois 
para Brasília. O condutor da 
carreta, Jean Paulino de Go-
doi , de 53 anos, não teve 
ferimentos e recusou-se a ir 
pra avaliação hospitalar.

Foram encaminhadas três 
equipes dos Bombeiros para 
o local. A pista, de acordo 
com a corporação, foi libera-
da por volta de meio dia. Ain-
da não há informação sobre o 
estado de saúde da criança.

Acidente 
aconteceu 
na BR-20, 
em trecho 
que passa 
no  município 
de Vila Boa
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Novo shopping da região da Rua 44 
vai gerar 12 mil empregos em Goiânia
Localizado na região da 

Rua 44, no Setor Norte 
Ferroviário, em Goiâ-

nia, o Shopping Gallo Pre-
mium deve ser inaugurado 
até setembro deste ano. O 
empreendimento tem cer-
ca de 500 colaboradores 
trabalhando diretamente 
na construção do complexo 
temático de moda. Após a 
inauguração do shopping, a 
expectativa é de que sejam 
gerados 2 mil empregos di-
retos, além de mais 10 mil 
empregos indiretos na ca-
deia produtiva da indústria 
da confecção como costuras, 
estamparias e bordados.

O shopping será a futura 
opção de compras na re-
gião da 44 e está com obras 
em ritmo acelerado. Para o 
presidente da Associação 
Empresarial da Região da 
44, Jairo Gomes, a chegada 
do Shopping Gallo Premium 
irá ajudar a consolidar a 44 
como o maior polo de moda 
e confecção do Brasil. “Esse 
tipo de empreendimento é 
o que nos faz acreditar que 
neste ano nos aproximare-
mos ainda mais de ser o 1º 
polo de moda e confecção 
do Brasil”, destaca.

A partir do funciona-
mento, o fluxo médio no 
shopping deve girar em 
torno de 10 mil pessoas ao 
dia, segundo o sócio diretor 
do empreendimento, Célio 

Abba.  “Acreditamos que o 
Shopping Gallo contribuirá 
com um acréscimo de 20% 
sobre a receita mensal da 
região da 44, que atual-
mente gira em torno de R$ 
570 milhões”, pontua.

Com investimento su-
perior a R$ 100 milhões, o 
empreendimento da Pla-
nalto Malls, empresa do 
Grupo Planalto somada a 
três sócios, é o primeiro 
centro de compras plane-

jado da região da 44 des-
de a concepção. Situado 
na Avenida Contorno com 
a Avenida Independência, 
o Shopping Gallo Premium 
possui 24 mil m² de área 
bruta construída total. 

Voltado para o ataca-
do e varejo, o centro de 
compras abrigará mais de 
450 lojas, além de praça 
de alimentação completa, 
desembarque de ônibus, 
vagas de estacionamento 

para carros e hotel.  O es-
paço contará com quatro 
pavimentos, com lojas que 
vão de 5 m² a 200 m² e cor-
redores mais largos, pro-
porcionando mais conforto 
aos frequentadores.

Reprodução
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Decisões judiciais bloqueiam R$ 11 bilhões da Vale após tragédia em Brumadinho
A Justiça de Minas Ge-

rais expediu uma segunda 
decisão de bloqueio de R$ 
5 bilhões da Vale em razão 
do rompimento de uma bar-
ragem da empresa, em Bru-
madinho, na Grande BH. O 
pedido foi feito pelo Minis-
tério Público estadual.

Nesta nova ação, segun-
do a juíza Perla Saliba, o blo-
queio tem por objetivo ga-
rantir recursos para reparar 
os danos causados as pes-
soas atingidas pela tragédia. 
Na anterior, também movida 
pelo MP de Minas, o destino 
é dos recursos é o pagamen-
to de despesas ambientais.

Com nova decisão, chega 
a três o número de bloqueios 
de recursos da Vale. Além dis-
so, a companhia recebeu duas 
multas. Uma, de R$ 250 mi-
lhões, aplicada pelo Ibama e 
outra, de R$ 99 milhões, apli-
cada pelo governo do estado

A Vale foi procurada na 
manhã deste domingo (27), 
mas não havia se posiciona-

do até a última atualização 
desta reportagem. Sobre as 
decisões anteriores, disse 
ter informado à Justiça fa-
ria o depósito de R$ 1 bi-
lhão sem necessidade de 
bloqueio, e que avaliava 
as providências relativas à 
primeira ordem de conge-
lamento de R$ 5 bilhões.

A empresa argumen-
tou que tais bloqueios não 
são necessários, uma vez 
que não se eximirá de suas 
obrigações de atendimento 
emergencial da população e 
reparações devidas.

A barragem que se rom-
peu faz parte do complexo 
da Mina Córrego do Feijão, 
da Vale. Segundo o presi-
dente da companhia, Fábio 
Schvartsma, vazaram 12 mi-
lhões de metros cúbicos de 
rejeitos. Até a manhã deste 
domingo, 37 mortes haviam 
sido confirmadas, e 256 pes-
soas seguiam desaparecidas.

O risco de uma segunda 
barragem pertencente ao 

complexo se romper sus-
pendeu os trabalhos de bus-
ca na manhã de domingo, 
e 24 mil pessoas deveriam 
deixar suas casas, segundo 
o Corpo de Bombeiros.

Além do bloqueio de R$ 
5 bilhões, a nova decisão 
determina que a Vale se 
responsabilize pelo acolhi-
mento de pessoas e animais 
atingidos, pelo tempo ne-
cessário, dê aos moradores 
assistência de uma equipe 
composta por, no mínimo, 
assistente social, psicólogo, 
médico e arquiteto.

A empresa também é 
obrigada a abrigar os fami-
liares dos mortos e desapa-
recidos, divulgue boletins 
sobre esses últimos a cada 6 
horas, e custeie os enterros. 
Por fim, a decisão exige que 
a Vale forneça semanalmen-
te à Justiça uma lista das 
famílias retiradas de casa, 
onde estão abrigadas e o 
que está sendo feito para 
atender os atingidos.
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Governadores apostam no 
Supremo para aliviar crise
O Supremo Tribunal 

Federal marcou para 
fevereiro o julgamen-

to de uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) que 
pode dar fôlego a Estados em 
aguda crise financeira. Gover-
nadores que assumiram em 
janeiro e herdaram orçamen-
tos deficitários se movimen-
tam nos bastidores para que 
a Corte autorize a redução do 
salário e da carga horária de 
servidores públicos quando 
os gastos com a folha de paga-
mentos superar o limite má-
ximo estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Além da chamada flexibiliza-
ção da estabilidade do funcio-
nalismo, os ministros ainda vão 
avaliar um segundo dispositivo 
da lei suspenso desde 2002 e 
que permitiria aos governantes 
promover cortes lineares no or-
çamento quando a arrecadação 
prevista não se concretizasse. 
Se liberado, o governo pode-
rá dividir a conta com os po-
deres Legislativo e Judiciário 
– o custo de ambos também 
recai sobre o Executivo.

A discussão em torno 
desses mecanismos da LRF 
se arrasta há quase duas 
décadas e ganhou relevân-
cia diante da decretação de 

“calamidade financeira” por 
sete Estados desde o início 
do ano. Goiás foi o mais re-
cente a entrar na lista, com-
posta por Roraima, Rio Gran-
de do Norte, Mato Grosso, 
Rio, Minas Gerais e Rio Gran-
de do Sul – todos enfrentam 
dificuldades para bancar 
despesas obrigatórias com 
funcionários e fornecedores.

Enxugar a máquina pública 
deixou de ser promessa elei-
toral para virar necessidade 

de primeira ordem para os 
novos governadores. Repre-
sentantes de 19 Estados já ex-
puseram a situação ao presi-
dente Jair Bolsonaro por meio 
de uma carta entregue ainda 
antes da posse. O documen-
to lista 13 prioridades, entre 
elas, flexibilizar a estabilidade 
do funcionalismo, conforme 
previsto originalmente na LRF.

Quando foi aprovada, em 
2000, a lei permitia que a 
União e governos estaduais 

reduzissem temporariamente 
a carga horária de funcioná-
rios, com diminuição propor-
cional de salários. A medida, 
emergencial, poderia ser 
acionada quando o gasto com 
pessoal ultrapassasse o limite 
de 60% da receita líquida – 
realidade de 14 Estados em 
2017, segundo dados da Se-
cretaria do Tesouro Nacional.

O dispositivo, no entan-
to, deixou de ser uma opção 
após o Supremo conceder 

uma medida cautelar provi-
sória, que os governadores 
agora querem derrubar no 
plenário da Corte. Assinam 
a ADI 2.238 três partidos: 
PCdoB, PT e PSB. O relator 
atual do caso no STF é o mi-
nistro Alexandre de Moraes.

A pressão pela mudança 
chegou ao presidente do Su-
premo, ministro Dias Toffoli, 
que aceitou pautar a matéria 
para 27 de fevereiro. Apesar de 
polêmica por mexer nas regras 

do funcionalismo, o tema virou 
bandeira para o governador do 
Rio, Wilson Witzel (PSC), que 
assume publicamente a neces-
sidade de se ampliar a margem 
permitida ao administrador.

Antes dele, Paulo Hartung 
(MDB), que deixou o governo do 
Espírito Santo no dia 1.º, já havia 
iniciado um movimento a favor 
da ação. No fim do ano passa-
do, governadores eleitos fize-
ram uma romaria a Vitória para 
pegar conselhos com Hartung, 
único a receber nota A por sua 
capacidade de pagamento pela 
Secretaria do Tesouro Nacional.

Ao Estado, ele defendeu a 
ADI como opção para ajudar 
a equilibrar as contas em tem-
pos de crise. “O setor privado 
tem seus instrumentos, o setor 
público também precisa ter.”

A medida é polêmica e 
enfrenta forte resistência de 
entidades representativas 
de servidores, que temem 
a perda de direitos. Estudo 
mais recente do Tesouro Na-
cional – com relação a 2017, 
mas divulgado no fim do ano 
passado – mostra que 14 Es-
tados não obedeceram à LRF 
e gastaram mais que 60% da 
receita corrente líquida em 
despesas com pessoal, in-
cluindo ativos e aposentados.

Reprodução

Cirurgia de Bolsonaro deve durar três horas
Prevista para hoje, a cirur-

gia para reconstruir o trânsi-
to intestinal e retirar a bolsa 
de colostomia do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) deve-
rá durar três horas e exigir 
pelo menos uma semana de 
internação. Essas foram as 
estimativas dadas pelo cirur-
gião Antonio Macedo, chefe 
da equipe médica do presi-
dente, ao Estado. A opera-
ção vai acontecer no Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, 
zona sul de São Paulo.

Pela programação divulga-
da pelo governo, o presiden-
te deve ser internado já hoje, 
quando deverá iniciar o pre-
paro intestinal para a cirurgia. 
Nesse processo, ele irá rece-
ber apenas dieta líquida e 
terá de tomar medicamentos 
laxantes para que qualquer 
resíduo do intestino seja eli-
minado até a hora da cirurgia. 
Será o terceiro procedimento 
cirúrgico de Bolsonaro desde 
que ele foi esfaqueado, no 
dia 6 de setembro do ano 
passado, durante um ato de 
campanha em Juiz de Fora.

A primeira operação foi 

feita na Santa Casa da ci-
dade mineira, logo após o 
atentado, para reparar as 
lesões sofridas no ataque e 
conter uma grave hemorra-
gia decorrente dos ferimen-
tos. Foi nessa cirurgia que o 
presidente precisou passar 
por uma colostomia - proce-
dimento no qual o intestino 
grosso é exteriorizado até a 
parede abdominal para que 
as fezes caiam numa bolsa 
coletora acoplada ao corpo.

A colostomia foi necessária 
porque a parte ferida do intes-
tino grosso precisou ser isola-
da da passagem de fezes para 
diminuir o risco de infecções. 
Seis dias depois do ataque, 
quando o então candidato já 
havia sido transferido para o 
Hospital Albert Einstein, ele 
voltou ao centro cirúrgico às 
pressas para corrigir uma 
obstrução intestinal causa-
da por aderências, situação 
em que tecidos de cicatriza-
ção do intestino “grudam” 
em outras partes do órgão 
ou na parede do abdome.

Bolsonaro teve alta 23 dias 
após o atentado. Segundo ci-

rurgiões ouvidos pelo Estado, 
o procedimento de amanhã 
tende a ser mais tranquilo do 
que os anteriores por não ser 
uma cirurgia de emergência 
e porque foi agendado para 
um momento em que Bolso-
naro está em boas condições 
físicas. “A cirurgia, em si, não 
é uma coisa complicada, mas 
vai exigir uma intervenção 
relativamente grande no ab-
dome”, diz Fábio Guilherme 
de Campos, professor da Fa-
culdade de Medicina da USP 
e ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia.



Política de Segurança de Barragens 
precisa ser revista, diz ministro
O ministro do Desenvol-

vimento Regional, Gus-
tavo Canuto, afirmou 

ontem que a lei que instituiu a 
Política Nacional de Segurança 
de Barragens (PNSB) precisa de 
revisão para ser aperfeiçoa-
da (leia mais sobre a política 
ao final desta reportagem).

A declaração foi dada após 
uma reunião entre o ministro 
e técnicos da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), na qual 
foram discutidos, entre ou-
tros assuntos, a qualidade da 
água do Rio Paraopeba e pre-
visão de avanço de rejeitos 
após o rompimento da barra-
gem da mineradora Vale em 
Brumadinho, Minas Gerais.

Segundo Canuto, a política 
que trata da segurança de bar-
ragens foi instituída em 2010 
e, mesmo após o acidente com 
a mineradora da Samarco, 
em Mariana (MG), o governo 
ainda não conseguiu promo-
ver mudanças na legislação.

Um projeto que propunha 
mudanças para endurecer a 

lei não prosperou no Senado 
e foi arquivado no final do 
ano passado, em razão do 
término da legislatura inicia-
da em 2015. O texto chegou 
a receber relatório favorável 
do senador Jorge Viana (PT-
-AC), mas não foi votado pela 
Comissão de Meio Ambiente.

“A política nacional de se-
gurança de barragens foi edi-
tada em 2010. É uma lei que 
precisa de revisão. Após o 
acidente de Mariana, vários 
projetos foram apresenta-
dos, a gente ainda não con-
seguiu finalizar a alteração 
dessa lei, mas ela é essen-
cial. Foi consenso aqui entre 
os técnicos que isso precisa 
ser feito”, disse o ministro.

Canuto explicou que a lei 
prevê, entre outros pontos, a ca-
tegoria de risco e o dano poten-
cial associado a cada barragem 
do país. Ele disse que é preciso 
promover mudanças para que 
aqueles empreendimentos 
com maior risco sejam visto-
riados de forma “imediata”.

“Dessa lei resultaram re-
soluções do Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos. 
Essas resoluções definem a 
matriz, que é a categoria de 
risco e o dano potencial as-
sociado, que é como a gente 
calcula o risco e o tamanho 
do impacto, que também 
precisa ser aperfeiçoada, 
para que a gente tenha uma 
categorização e classificação 
mais refinada para poder se-
parar aquilo que é mais ur-
gente”, afirmou o ministro do 
Desenvolvimento Regional.

De acordo com ele, a in-
tenção de promover mu-
danças na lei será levada ao 
gabinete de crise criado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
dar respostas ao acidente em 
Brumadinho. Canuto explicou 
que deve ser criado um comi-
tê formado por técnicos para 
discutir quais alterações preci-
sam ser feitas com “urgência”.

Licenças
Canuto ressaltou que cabe 

aos órgãos estaduais avaliar os 
projetos e licenciar barragens 
de rejeitos minerais. O gover-
no federal responde pela fis-
calização da operação dessas 
barragens, por meio da Agência 
Nacional de Mineração (ANM).

O ministro explicou que a 
ANM dispõe de um sistema, 

no qual a empresa responsável 
pela barragem inclui informa-
ções sobre inspeções realizadas. 
A partir dos dados fornecidos, 
a agência adota providencias e 
traça um plano de vistorias.

Canuto defendeu “melhorias” 
neste procedimento, mas não es-
pecificou sugestões de mudanças. 

Para o ministro, novas tragédias 
serão evitadas com uma “ação 
conjunta” entre empresas, es-
tados e governo federal.

“A questão da fiscalização e 
a possibilidade de evitar futuros 
desastres é de todos nós: priva-
do, estadual e federal. A ideia 
é que todos sentemos à mesa, 
temos que ouvir os melhores 
especialistas, rever esse marco 
regulatório e melhorar essa si-
tuação para evitar que futuros 
desastres aconteçam”, declarou.

Política atual
Criada em 2010, a PNSB tem, 

entre as metas, garantir a obser-
vância de padrões de seguran-
ça para reduzir a possibilidade 
de acidentes em barragens.

Entre outras obrigações 
que devem ser cumpridas 
pelas empresas, a lei prevê:

Elaboração adequada de 
um plano de ação de emergên-
cia (PAE); Elaboração de um pla-
no de segurança da barragem; 
Realização de inspeções e revi-
sões periódicas de segurança.

Reprodução

Tribunais de contas negociam o fim 
da ‘maquiagem’ nos dados dos Estados Raquel Dodge cria força-tarefa para 

investigar tragédia de Brumadinho Após avalizarem contas 
de Estados que agora decre-
tam calamidade financeira, 
os Tribunais de Contas dos 
Estados (TCEs) iniciaram 
uma negociação para tentar 
desfazer as maquiagens que 
retardaram o real diagnós-
tico da situação fiscal dos 
governos regionais. A ideia é 
unificar as interpretações so-
bre a Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF), já que os cri-
térios adotados pelos TCEs 
flexibilizaram os limites de 
gastos com pessoal e permi-
tiram contratações e aumen-
tos salariais que colocaram 
as contas desses Estados na 
rota de um colapso.

Representantes do Tesou-
ro Nacional e de 21 dos 33 
tribunais de contas vão se 
reunir em Brasília nos dias 6 e 
7 de fevereiro para iniciar as 
discussões sobre como har-
monizar os procedimentos 
de fiscalização e os critérios 
de contabilidade dos Estados 
e municípios. Foram forma-
dos oito grupos técnicos para 
debater os temas, e um deles 
é justamente sobre a harmo-
nização de conceitos fiscais.

O mais provável é que a 
solução envolva uma transi-
ção para que os governadores 
consigam se ajustar novamen-
te aos limites, com a exigência 
de contrapartidas. Esse perío-
do seria maior que o previsto 

atualmente na lei, que é de 
oito meses para eliminar o 
excesso de gasto com pesso-
al. Esse tempo é considerado 
impraticável em casos como o 
de Minas Gerais, onde o gasto 
com pessoal já chega a 80% 
da Receita Corrente Líquida 
(RCL) – o limite é 60%.

Hoje, os tribunais de con-
tas se valem de interpreta-
ções da LRF para permitir que 
governadores descontem do 
limite os gastos com inativos, 
terceirizados e pagamento de 
Imposto de Renda. Com isso, 
criava-se espaço para novas 
contratações e aumentos sa-
lariais. Isso acabou criando 
um paradoxo: Estados que, 
no papel, cumpriam os limi-
tes de despesas com pessoal 
começaram a atrasar salários 
e pedir ajuda à União.

O Tesouro já vinha expon-
do desde 2016 a real situação 
das contas estaduais ao recal-
cular os gastos com pessoal 
segundo as normas da LRF. No 
ano passado, o órgão assinou 
um acordo de cooperação 
com a Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) para discu-
tir a adoção de critério úni-
co na contabilidade pública. 
Segundo a Atricon, 19 TCEs e 
dois tribunais de contas mu-
nicipais aderiram ao acordo 
e indicaram representantes 
para participar das discussões.

Belo Horizonte - A 
procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, 
determinou a criação de 
uma força-tarefa para 
apurar as responsabi-
lidades da tragédia de 
Brumadinho (MG). A for-
malização da força-tarefa 
será feita após os procu-
radores naturais do caso 
indicarem à procuradoria 
os nomes dos membros. 

A equipe deverá con-
duzir as investigações e 
manter interlocução com 
outros órgãos como, a 
Procuradoria-Geral de 
Justiça de Minas Gerais 
e Defensoria Pública da 
União. Raquel Dodge pas-
sou boa parte deste sába-
do em Brumadinho, onde 
teve reuniões outras au-
toridades e encontrou fa-
miliares das vítimas. 

Em entrevista coleti-
va, a procuradora defen-
deu mudar os protocolos 
que atestam a segurança 
das barragens de rejei-
tos de mineração. “Mi-
nas Gerais tem quase 
700 barragens que estão 
classificadas em razão do 
risco de rompimento e 
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é preciso garantir que esse 
risco seja realmente baixo e 
que essas informações se-
jam confiáveis”, afirmou. 

 
INSS
O secretário especial de 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, usou o 
Twitter para informar que o 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) vai trabalhar 
para ajudar as vítimas do de-

sastre. “O INSS vai se estru-
turar para atender as vítimas 
do desastre de Brumadinho 
atendendo a determinação 
do presidente já na terça-fei-
ra”, escreveu o secretário es-
pecial sem detalhar as ações. 

Neste sábado, o presi-
dente Jair Bolsonaro visitou 
a região do município mi-
neiro que foi atingida lama 
de resíduos decorrente de 
rompimento da barragem. 
Em conversa com o gover-

nador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, Bolsonaro 
prometeu ajuda do go-
verno federal ao Estado 
para minimizar os danos 
e socorrer as famílias. 

 O comitê de crise do 
Planalto criado para tra-
tar da tragédia se reúne 
no início da noite de sá-
bado. A expectativa é que 
o grupo discuta a opera-
cionalização de medidas 
prometidas ao governo 
mineiro para atender as 
famílias atingidas, como 
liberação de recursos do 
FGTS e do Bolsa Família. 

O governo já reco-
nheceu formalmente o 
estado de calamidade 
pública do município, o 
que facilita o repasse e 
mobilização de recursos 
para dar continuidade e 
celeridade aos trabalhos 
de resgate na região. 

Além do prejuízo am-
biental, ainda não dimen-
sionado, o acidente em 
Brumadinho registra até 
a publicação desta maté-
ria 34 mortos. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, 81 
pessoas estão desabriga-
das e 23 hospitalizadas. 
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Goiás vence primeiro clássico 
do ano contra o Vila Nova
O Goiás mostrou supe-

rioridade e conseguiu a 
vitória por 2 a 0 sobre 

o Vila Nova no primeiro clássi-
co entre os times no Goianão 
2019. O jogo aconteceu ontem 
no Estádio Hailé Pinheiro, em 
Goiânia, que estava lotado de 
torcedores esmeraldinos. 

O Vila Nova até que tentou 
manter o jogo equilibrado. 
Alan Mineiro quase marcou 
para o Tigre depois de cobran-
ça de falta de Denner, mas des-
perdiçou ao chutar sobre o gol.

Os gols foram marcados 
na etapa final da partida. Mi-
chael abriu o placar aos 10 
minutos, e Júnior Brandão 
ampliou aos 35 minutos. 

Com o resultado, o Goiás 
segue com 100% de apro-
veitamento da competição. 
A equipe esmeraldina vai 
enfrentar o Grêmio Anápolis 
no Estádio Jonas Duarte na 
próxima quarta-feira (30). O 
jogo será às 20h30.

Reprodução

Técnico do PSG diz ser cedo para prever 
período de afastamento de Neymar Britânico vence em Santiago e Massa 

abandona sua 3ª corrida na Fórmula ENeymar deverá se sub-
meter a exames médicos 
adicionais na próxima se-
mana para determinar o 
melhor tratamento para sua 
lesão mais recente no pé 
direito, e estabelecer quan-
to tempo precisará ficar 
afastado dos gramados. O 
atacante brasileiro do Paris 
Saint-Germain se lesionou 
durante a partida de quarta-
-feira com o Strasbourg pela 
Copa da França.

Os testes iniciais aponta-
ram que ele voltou a lesionar 
o quinto metatarso do pé di-
reito, o qual fraturou há cer-
ca de um ano em confronto 
com o Olympique de Marse-
lha. “Ele começou a receber 
tratamento, teremos que es-
perar até a próxima semana. 
O seu tratamento depende-
rá da evolução da lesão nos 
próximos dias”, disse o téc-
nico do PSG, Thomas Tuchel, 
neste sábado, na véspera do 
jogo contra o Rennes. “É pre-
maturo demais”.

Esta é a terceira lesão de 
Neymar em um ano. Em fe-
vereiro de 2018, o atacante 
fraturou o quinto metatarso 
do pé direito e foi operado 
em Belo Horizonte. Embora 
ele tenha se recuperado a 
tempo para a Copa do Mun-
do, não atingiu seu melhor 
nível na Rússia. Posterior-
mente, contundiu a virilha 

em 20 de novembro, no 
amistoso entre as seleções 
brasileira e a de Camarões.

O próximo confronto im-
portante do PSG será em 12 
de fevereiro, quando o time 
vai enfrentar o Manchester 
United no duelo de ida das 
oitavas de final da Liga dos 
Campeões. Neymar, porém, 
não é o único lesionado a 
preocupar Tuchel, pois o lí-
der do Campeonato Francês 
também está com o meio-
-campista italiano Marco 
Verratti entregue ao depar-
tamento médico. “O fato de 
que Neymar e Marco estão 
lesionados é lamentável 
para nós”, disse Tuchel. “Pre-
cisamos encontrar soluções, 
coletivamente, para poder-
mos continuar ganhando”.

Tuchel afirmou ter evita-
do conversar com Neymar 
quando encontrou o atacan-
te na sexta-feira, explicando 
que ele estava “triste”. E 
recebeu boas notícias sobre 
Verratti, que lesionou o tor-
nozelo na partida do sábado 
passado com o Guingamp, 
mas iniciou corridas leves. 
Caso vença o Rennes, em 
cassa, neste domingo, o 
PSG vai abrir uma vanta-
gem de 13 pontos em re-
lação ao segundo colocado 
Lille no Campeonato Fran-
cês, sendo que possui dois 
jogos a mais por fazer.

Após chegar ao pó-
dio na etapa passada, 
o britânico Sam Bird 
faturou a sua primeira 
vitória na temporada 
2018/2019 da Fórmu-
la E, neste sábado, em 
Santiago, no Chile. O 
piloto da equipe Virgin 
soube aproveitar suas 
oportunidades no cir-
cuito de rua montado 
no Parque O’Higgins 
para vencer a prova e 
assumir a segunda co-
locação na classificação 
do campeonato. O me-
lhor brasileiro da prova 
foi Nelsinho Piquet, da 
Jaguar, em 11º. 

Felipe Massa, em 
sua terceira prova na 
categoria, voltou a 
ter dificuldades. Des-
ta vez, não foram os 
problemas técnicos do 
seu carro, da equipe 
Venturi. Mas uma dis-
puta de posições que 
acabou danificando o 
bólido, o que abreviou 
a corrida do brasileiro. 
Ele abandonou antes 
da metade da corrida. 

Já Lucas di Grassi 
sofreu com punições 
neste sábado. Largou 

em último, após obter a pole 
position, e encarou nova san-
ção ao longo da prova por um 
toque em um rival. Ficou, as-
sim, apenas em 12º. Com 43 
pontos, Sam Bird conquistou 
sua oitava vitória na categoria. 
Ele foi acompanhado de perto 
durante quase toda a prova 
pelo alemão Pascal Wehrlein, 
ex-Fórmula 1, que terminou 
em segundo. O alemão Daniel 
Abt, parceiro de Di Grassi na 
Audi, completou o pódio. 

A liderança segue com o 
belga Jérôme D’Ambrosio, da 
equipe Mahindra, com 44 pon-
tos. Bird largou em quarto lu-
gar neste sábado, mas fez boas 
ultrapassagens e aproveitou 
oscilações dos rivais para assu-
mir a ponta antes da metade 
da corrida. Sem cometer erros 
e sem cair de ritmo, mesmo 
quando sua bateria já se apro-
ximava do fim, ele sustentou a 
ponta com certa tranquilidade 
e confirmou o triunfo. 

 Maior destaque do treino 
classificatório, Lucas di Gras-
si precisou largar da 22ª e 
última posição por conta de 
uma punição relacionada a 
uma infração técnica do seu 
carro no treino classificató-
rio. Entre os demais brasilei-
ros, Felipe Massa manteve a 

décima colocação na largada 
e Nelsinho também tentou 
fazer uma corrida de recupe-
ração, assim como Di Grassi. 

Tentando encontrar seu 
melhor ritmo, Massa chegou 
a ganhar uma posição e pulou 
para o nono lugar nas primei-
ras voltas. Mas, numa situação 
improvável, foi praticamente 
prensado no muro por duas 
vezes seguidas e perdeu quatro 
colocações, caindo para 13º. 

Com avarias graves em sua 
Venturi, ele abandonou logo 
na sequência, faltando 26 
minutos para o fim da prova, 
que teve duração de 45 minu-
tos mais uma volta. Enquanto 
Massa deixava a corrida mais 
cedo, Di Grassi e Nelsinho fa-
ziam vítimas no fundão e no 
pelotão intermediário. Após 
sair em 20º, Nelsinho apareceu 
em 14º na metade da prova. 

Di Grassi, que saíra em úl-
timo, alcançava o 16º. Com 
uma postura mais agressiva, 
o brasileiro chegou a tocar 
em um rival, sem gerar maior 
estrago. Exibindo forte ritmo, 
fez novas ultrapassagens até 
cruzar a linha de chegada na 
nona posição. Acabou oficial-
mente na 12ª posição porque 
foi punido pelo toque no ar-
gentino José Maria López. 

Beneficiado pela punição 
ao compatriota, Nelsinho 
terminou em 11º. 

A prova foi marcada por 
seguidos e inesperados 
abandonos. Deixaram a pro-
va mais cedo pilotos como o 
suíço Sebastien Buemi, que 
estava na briga pela primei-
ra posição. Ele cometeu erro 
bobo e acertou o muro. 

O belga Stoffel Vando-
orne e o francês Jean-Éric 
Vergne fizeram o mesmo. 
Antes desta sequência, o 
alemão Maximilian Günther 
sofreu uma pane em seu 
carro e ficou parado na pis-
ta. A organização precisou 
acionar a bandeira amarela 
completa (equivalente ao 
safety car virtual da Fórmula 
1), a 27 minutos do fim. 

A disputa foi liberada 
novamente a 21min. Na 
parte final, Bird e Wehr-
lein concentraram a dis-
puta até que o britânico 
cruzou a linha de chega-
da na frente. Após a dis-
puta na capital chilena, a 
temporada da Fórmula E 
terá um intervalo de três 
semanas até a quarta eta-
pa, que será realizada na 
Cidade do México, no dia 
16 de fevereiro.



------------------------------- 
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 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
------------------------------- 
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
-------------------------------
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-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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Wesley Safadão fará show em 
Jaraguá no dia 15 de fevereiro
Dono de sucessos 

como Ar Condi-
cionado no 15, 

Camarote e Coração Ma-
chucado, o cantor Wesley 
Safadão se apresenta em 
Jaraguá no próximo dia 
15 de fevereiro. O evento, 
marcado para às 22 horas, 
será realizado no Parque 
de Exposição Zico de Cas-
tro e contará também com 
apresentações do funkeiro 
Jeninho e do DJ Almy. 

Safdão vai animar o pú-
blico de Jaraguá com o 
show ‘WS Mais Uma Vez’, 
que mistura no repertório 
músicas do álbum que leva 
o mesmo nome da turnê.

Os ingressos para o 
show podem ser adqui-
ridos nos pontos físicos: 
Padaria 2000, Farmácia 
Moreira, Academias Mo-
vimento e Payakam Moda 
Country, além das vendas 
online no BaladApp.

 
Ingressos: 
Área Premium 
(Open Bar): R$ 80,00
Pista: R$ 60,00 (inteira) 
e R$ 30,00 (meia)
*Valores sujeitos 
a alteração sem 
aviso prévio

Classificação: 18 anos

Reprodução

Youtuber Luccas Neto volta a se 
apresentar em Goiânia em fevereiro Compositor francês Michel 

Legrand morre aos 86 anosO youtuber, Luccas Neto, 
desembarca mais uma vez 
na capital goiana para ale-
gria da criançada com o es-
petáculo Netoland. Transfor-
mando o palco do Centro de 
Convenções PUC Goiás em 
um verdadeiro jogo de tabu-
leiro, Luccas se apresenta no 
tarde do dia 10 de fevereiro, 
a partir das 16 horas.

Sucesso entre as crianças 
com os vídeos engraçados e 
divertidos no Youtube, Luc-
cas transformou os diálogos 
feitos no Canal em um es-
petáculo. Na prática, a peça 
mistura encenação, intera-
ções, gincanas e brincadeiras 
com a plateia, muita canto-
ria, reprodução de histórias, 
fábulas e contos de fadas, 
além de sorteios de prêmios 
e algumas surpresas.

Com um conteúdo vol-
tado exclusivamente para o 
entretenimento das crian-
ças, o youtuber que se intitu-
la no seu Canal como “Uma 
eterna criança”, nos últimos 
meses veio reformulando 
seu jeito de apresentar seus 
vídeos. A reestruturação tem 
como foco conteúdos edu-
cacionais e de cunho social 
para os pequeninos e pais.

Os ingressos para o es-
petáculo podem ser adqui-
ridos na Tribo do Açaí e nas 
lojas da Pezinho e Cia, além 

O compositor francês 
Michel Legrand, criador dos 
clássicos de Os Guarda-Chu-
vas do Amor (1964) e Duas 
Garotas Românticas (1967), 
morreu na noite de sexta-
-feira aos 86 anos, informa-
ram neste sábado veículos 
de imprensa franceses. Ao 
longo de sua carreira de 
mais de 50 anos, Legrand 
recebeu vários prêmios, en-
tre eles três Oscars.

Cantor e pianista, Le-
grand, nascido em Paris em 
24 de fevereiro de 1932, tra-
balhou para grandes nomes 
da música e do cinema inter-
nacional, como Orson Wel-
les, Jean-Luc Godard, Ray 
Charles, Jean Cocteau, Frank 
Sinatra, Edith Piaf, Clint Eas-

twood e Robert Altman. A 
canção The Windmills Of 
Your Mind, que fez parte 
da trilha sonora de Crown, 
o Magnífico, rendeu ao ar-
tista sua primeira estatueta 
de Hollywood, em 1969. As 
outras duas foram pela tri-
lha sonora de Houve uma 
Vez um Verão, de Robert 
Mulligan (1971), e por Yentl 
(1984), de Barbra Streisand.

Legrand também foi indi-
cado 27 vezes ao Grammy, 
sendo premiado em cinco 
ocasiões. O compositor foi 
premiado, ainda, pelo Festi-
val de Cannes. Virtuoso do 
jazz - ele tocou e gravou com 
vários dos mais notáveis mú-
sicos modernos, incluindo 
Miles Davis -, sua vocação 

veio desde a infância, com 
um pai compositor e um tio 
diretor de orquestra.

Menino prodígio, ele foi 
admitido no Conservatório 
de Paris aos 10 anos. Aos 
16, ganhou medalha de 
ouro em harmonia e com-
posição e nunca mais aban-
donou a música - foram 
cerca de 150 trilhas sonoras 
ao longo de sua carreira, in-
cluindo, também, a obra-pri-
ma de Viver a Vida, de 1962, 
dirigido por Jean-Luc Godard.

O artista chegou a dizer 
que se sentia orgulhoso por 
suas canções terem se tor-
nado temas padrão e não 
meros sucessos comerciais, 
que, para ele, desaparecem 
em seis meses, e enquanto 

Reprodução

o outro exemplo permanece 
“durante décadas”. Legrand 
tocou pela última vez em 
um ensaio, no mês passado, 
e seguia compondo e tocan-
do piano uma hora por dia, 
mesmo quando os anos pe-
savam e ele tinha que pou-
par sua energia, disse Claire 
de Castellane, música e pro-
dutora que organizou uma 
série de concertos solo de 
Legrand recentemente.

De Castellane confirmou 
a morte do cantor neste 
sábado, sem dar mais deta-
lhes. O presidente da Fran-
ça Emmanuel Macron deu 
suas condolências à espo-
sa e aos filhos de Legrand, 
a quem chamou de “gênio 
incansável”. “Suas canções 
únicas que tocam em nossa 
cabeça e são cantaroladas 
nas ruas se transformaram 
a trilha sonora de nossas vi-
das”, disse Macron.

As manifestações pela 
morte do artista se multiplica-
ram, especialmente no mun-
do da cultura. O ex-ministro da 
Cultura da França Jack Lang se 
despediu de um “músico má-
gico de mil e uma partituras” 
que “será eternamente um 
grande”. A cineasta belga Ag-
nès Varda se disse tocada em 
seu coração e comentou “a 
aventura artística única” com-
partilhada entre Legrand e o 
marido dela, Jacques Demy. 
Pai de três filhos, Legrand era 
casado desde 2014 com a 
atriz Macha Meril. (Com 
agências internacionais).

das vendas online no site 
Ingresso Digital. Para 
aqueles que não forem 
estudantes ou benefici-
ários da lei da meia en-
trada poderão optar pelo 
ingresso solidário, que 
dá direito a um desconto 
sob a entrega de 1kg de 
alimento não perecível 
no dia do evento.

Ingressos:
Cadeiras Ouro: R$ 260,00 

(inteira) R$ 160,00 (ingresso 
solidário) R$130,00 (meia)

Cadeiras Prata: R$ 160,00 
(inteira) R$ 140,00 (ingresso 
solidário) R$ 80,00 (meia)

Cadeiras Bronze: R$ 140,00 
(inteira) R$ 100,00 (ingresso 
solidário) R$ 70,00 (meia)

*Ingresso solidário: Des-
conto mediante doação de 
1kg de alimento não pere-
cível na entrada do evento

**Valores sujeito à al-
teração sem aviso

***Crianças de 2 a 12 
anos pagam meia entrada

Pontos de Vendas:
Tribo do Açaí (Rua 36, 

nº 366 – Setor Marista)
Pezinho e Cia (Shopping 

Flamboyant / Bueno / Marista)

Vendas online:
www.ingressodigital.com/

Luccas_Neto_em_Netoland
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Juju Salimeni faz post sem 
calcinha e de bota cor-de-rosa

Instagram

A modelo Juju Sa-
limeni entrou na 
onda do TBT, e 

publicou uma foto de um 
ensaio que fez. Na oca-
sião, ela surgiu usando 
apenas a parte de cima da 
lingerie, com meia calça e 
botas cor-de-rosa.

“#tbt de um dos meus 
ensaios preferidos”, escre-
veu ela, na legenda do re-
gistro que já coleciona mais 
de 223 mil curtidas e uma 
chuva de elogios dos fãs do 
Instagram. “Deusa”, “Mi-
nha musa” e “Perfeição 
em uma única foto”, fo-
ram só alguns dos comen-
tários que ela recebeu.

Solteira, a famosa che-
gou a renovar seus votos 
com Felipe Franco pela 
segunda vez, no ano pas-
sado. O relacionamento 
chegou ao fim, e a asses-
soria da artista deu um 
comunicado, com uma 
mensagem de Juju.

“Essa não é uma de-
cisão fácil, afinal foram 
mais de 12 anos juntos, 
com muitas histórias, 
aprendizados, momentos 
bons e ruins. Mas enten-
demos que esse é o me-
lhor caminho a seguir”, 
disse, na época.


