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Brasil atinge sua pior nota
em ranking de corrupção
O Brasil atingiu a sua pontuação mais baixa e a pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado anualmente pela Transparência Internacional, desde que a metodologia passou a permitir a comparação anual, em 2012. p7
Fernando Moreno

Brumadinho
Animais
presos no
barro são
sacrificados
a tiros p3
(62) 3010-4014

Nem todos os
corpos serão
resgatados p2
(62) 98219-1904

Dois
engenheiros
são presos p2
/diariodoestado

Sandy & Junior farão turnê especial
para comemorar30 anos de carreira
Eles farão uma pequena turnê comemorativa dos 30 anos de carreira
da dupla. A primeira apresentação deverá ser em São Paulo. p8
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Força-tarefa vai mapear cerca
de 9 mil barragens em Goiás

Reprodução

Secretária
de Meio
Ambiente
detalhou
ação!

A

secretária de Meio
Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis,
anunciou ontem um plano
de ação para o controle e
segurança de cerca de 9 mil
barragens no Estado de Goiás. Em coletiva, a secretária
falou da força-tarefa criada
para a fiscalização e cadastramento de todos os tipos
de barramentos em Goiás.
O levantamento das barragens foi realizado pelo
Instituto Mauro Borges, via
satélite, e vai dos pequenos
lagos aos grandes barramentos. Dentre essas, a maior
parte é de água e serve para
irrigação, abastecimento e
outros usos. Outras 10 ou 11
são barragens de rejeitos de
mineração, com características distintas da lama que se
vê no caso de Brumadinho.
Goiás ainda abriga barragens
com resíduos industriais.
A prioridade do cadastramento e fiscalização vai das
maiores para as menores. A
Secretaria também prepara
um marco regulatório que
as classifique em relação ao
dano potencial associado. A
regulamentação das barragens será baseada na legisla-

ção federal ambiental.
De acordo com a Secretária, os municípios de Crixás, Catalão, Alto Horizonte, Niquelândia, Barro Alto,
Caldas Novas, São Simão,
Caçu, e Rio Verde têm reservatórios com maior potencial de risco e por este
motivo serão priorizadas.
Todos os empreendedores e proprietários de terra

Dois engenheiros são
presos em Brumadinho
Dois engenheiros, suspeitos de fraudarem laudos técnicos da empresa
Vale, permitindo operações na barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores
de Belo Horizonte, foram
presos na manhã de ontem
em São Paulo. A ordem de
prisão foi expedida pela
Justiça de Minas Gerais.
Segundo informações
preliminares, os pedidos

de prisão foram expedidos
no fimm de semana. Os
homens foram presos em
casa. Há desdobramentos
da operação também em
Minas Gerais. Porém, não
foram detalhadas as ações
nem os locais.
A força-tarefa envolve a
Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal e a Polícia Civil, além
de policiais, promotores e
procuradores de Minas.
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que possuam barragens serão convocados para o cadastramento, que começa
no dia 12 de feveiro. Nesse
cadastro, os dados fornecidos pelos empreendedores
servirão para os processos
de outorga, licenciamento e
fiscalização ambiental.
O prazo final ainda está
sendo definido. Quem ainda não tiver o licenciamen-

to e fizer o cadastro até o
prazo não será multado.
Após esse prazo, as barragens que não tiverem cadastro poderão ser multadas ou descomissionadas
(retiradas).
“Precisamos
reforçar a estrutura de
controle e responsabilização dos empreendedores
e, por outro lado, precisamos reforçar também a

fiscalização”, disse a secretária Andréa Vulcanis.
Ainda no plano de ação,
será realizada uma reunião
pública no dia 6 de fevereiro com os empreendedores
para receber contribuições
quanto à segurança das barragens. A força-tarefa conta
com o apoio do Batalhão da
Polícia Ambiental e Corpo
de Bombeiros, entre outros.

Dupla é presa suspeita de explodir caixa eletrônico em Minaçu
A Polícia Militar
prendeu dois homens
suspeitos da explosão
de caixas eletrônicos de
uma agência bancária
da cidade de Minaçu na
madrugada de segunda-feira. Com os suspeitos
a polícia encontrou as
roupas e os materiais
usados no dia do crime.
De acordo com a PM,
após a ação criminosa,
os policiais militares,
juntamente com o Serviço de Inteligência da
PM, o Comando de Ope-

rações de Divisas (COD) e
a Polícia Civil, efetuaram
diligências no sentido de
localizar os criminosos, conseguindo encontrar o carro
usado durante o crime.
O veículo, um Gol, de
cor branca, foi encontrado escondido em uma
residência que havia sido
alugada pelos criminosos.
Dentro do carro foram localizadas uma balaclava e
um chapéu usados durante o crime. No quintal da
residência foram encontrados restos de roupas

queimadas pelos autores.
De posse das informações da casa alugada e do
veículo recuperado, os policiais conseguiram localizar
dois homens que alugaram
a residência e estavam envolvidos na ação criminosa.
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Governo diz
que nem todos
os corpos
soterrados
serão resgatados
em Brumadinho
O governo Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que
não será possível resgatar todos os corpos soterrados pela lama em
Brumadinho (MG), na
Grande Belo Horizonte.
A dificuldade de localização aprofunda a
dimensão trágica do
rompimento da barragem da Vale, na região
conhecida como Córrego do Feijão, na sexta-feira (25). Há até o momento contabilizados 65
mortos -desses, 31 já
identificados- e 288 desaparecidos. Familiares
e amigos lamentam a
falta de informação.
Ministros mencionaram a complicação da
operação de resgate dada
a densidade e o volume
da lama, que, em determinadas regiões, forma
um bloco de massa praticamente impenetrável.
A barragem 1, que se
rompeu, é uma estrutura de porte médio para
a contenção de rejeitos
e estava desativada.
Seu risco era avaliado como baixo, mas o
dano potencial em caso
de acidente era alto.
Com o incidente, foram liberados cerca de
13 milhões de metros
cúbicos de rejeitos de
minério de ferro no rio
Paraopeba, que passa
pela região. A lama se
estende por uma área
de 3,6 km² e por 10 km.
Chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni disse que
a questão foi trazida pelo
colega da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na reunião do comitê de crise no
Palácio do Planalto ontem.
“Este é um episódio
de muita gravidade. Algumas pessoas triste e
lamentavelmente não
serão recuperadas. Tem
uma questão de respeito e solidariedade
a todas as famílias que
viverão um luto sem
necessariamente o seu
ente querido”, afirmou
Onyx. “É uma dor de intensidade absurda.”
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Animais presos no barro
são sacrificados a tiros
OS

helicópteros
que cortavam
o céu de Brumadinho (MG) na tarde destas segunda-feira não estavam ocupados apenas em
apoiar a retirada de corpos
dos escombros e da lama,
ou encontrar sobreviventes
em meio à destruição. Ao
menos uma das aeronaves
tinha a missão de executar,
com tiros, animais ilhados,
presos na lama ou feridos.
Eram 14h37. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia
voos rasantes em uma área
devastada do Córrego do
Feijão, numa região isolada
e mais próxima da barragem de rejeitos. Um agente
armado com fuzil mirava,
de dentro do helicóptero,
locais onde enxergava animais na lama. E disparava.
Do meio da mata, o jornal
O Estado de S. Paulo acompanhou a movimentação da
aeronave. Foram mais de 20
disparos, até o que o helicóptero partiu. O sacrifício
dos animais ocorreu numa
área próxima do local onde

Casal é preso
com droga
avaliada em
mais de
R$ 90 mil,
em Goiânia
Um casal foi preso ontem no Conjunto Primavera, em Goiânia, suspeito de
tráfico de drogas. Com a dupla a polícia apreendeu cinco quilos de pasta base avaliados em R$ 90 mil reais.
De acordo com a Polícia
Militar (PM), durante patrulhamento de rotina, os policiais localizaram a residência e
constataram que havia droga
espalhada por quase todos os
cômodos da casa. O casal foi
preso por tráfico de drogas.

Fernando Moreno

mais de 20 brigadistas tentavam abrir um ônibus coberto
pela lama, com vítimas den-

tro. Há muitos bois ilhados
ao longo de todo o trecho da
cidade que foi varrido pelo

barro. Outros estão com parte do corpo presos na lama.
A decisão de executar

Defesa Civil de Minas Gerais confirma
84 mortes em Brumadinho

Reprodução

A Defesa Civil de Minas
Gerais atualizou na noite
de ontem, os números
de vítimas do desastre de
Brumadinho. O órgão informou que são 84 mortes
confirmadas e 276 pessoas desaparecidas após
o rompimento de uma
barragem da mineradora
Vale em Brumadinho, na
região metropolitana de
Belo Horizonte, na última sexta. 42 vítimas já
foram identificadas

Três vítimas fatais foram retiradas de ônibus encontrado e
duas que estavam no refeitório
da Vale, onde muitos funcionários almoçavam no dia da
tragédia. Segundo o porta-voz dos bombeiros, tenente
Pedro Aihara, essa indicação
é muito significativa para a
continuidade das buscas.

Fake news

O tenente Aihara volta a
alertar para notícias falsas
que estão circulando na re-

gião. Não é necessária a
vacinação da população
em razão do contato com
a lama, afirma. Apenas
integrantes da equipe de
buscas, devido ao contato
prolongado com o material dos rejeitos, devem
receber profilaxia especial.

276 pessoas
estão ainda
desaparecidas

os animais foi confirmada
à reportagem pelo chefe da
Defesa Civil de Minas, co-
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ronel Evandro Geraldo Borges. “O que vamos fazer?
Deixar o animal sofrendo?
Estamos sim, com equipe
em campo executando esse
trabalho, mas essa decisão
só é tomada nos casos em
que não há outra opção.”
Outra parte da equipe,
disse o coronel, está empenhada em socorrer animais
“em condições de serem
retirados” da lama. Mas em
muitas situações, declarou,
só resta o tiro de misericórdia. “Não tem jeito. Tem
animal preso, outro com
perna quebrada. Temos de
fazer escolhas, de retirar as
pessoas, ir atrás de sobreviventes. Tudo que está sendo
feito foi pensado. É isso.”
Próximo da equipe de
brigadistas que tenta abrir
o ônibus tomado pelo barro, um boi cansado, sobrevivente da tragédia, foi batizado de Resistente pelos
agentes. Um helicóptero
se aproxima da área onde
Resistente está. Não veio
executá-lo, mas carregar
o primeiro corpo de uma
vítima que os agentes conseguiram retirar do ônibus.
Durante as oito horas
em que o Estado acompanhou a operação, Resistente chegou na receber um
pouco de feno e água. Nesta terça-feira, 29, disseram
os brigadistas, o boi deverá
ser sedado, para que seja
retirado dali. Com vida. As
informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

Febre amarela requer alerta
permanente em Goiás
Embora Goiás não tenha
caso de febre amarela registrado em humanos desde
2017, quem vive no Estado
ou viaja para alguns de seus
municípios precisa estar
ciente da exigência de ser
vacinado contra a doença.
O alerta é da coordenadora
de Ações em Imunizações
da Rede de Frio da Secretaria da Saúde de Goiás
(SES-GO), Joice Dorneles.
De dezembro a abril, fatores ambientais, como maior
volume de chuva e altas temperaturas, propiciam o aumento do vírus que causa a
doença, que se mantém por
meio de dois ciclos básicos: o urbano e o silvestre.
“Goiás é considerado área
com recomendação de
vacinação permanente”,
destaca a coordenadora.

Dispersão do vírus

“Como o ciclo de transmissão silvestre do vírus não
é passível de eliminação, a
detecção precoce da circulação viral deve ser adotada,

a fim de monitorar áreas de
risco e aplicar medidas de
prevenção e controle”, explica Hélio Pereira da Silva Filho,
técnico da Coordenação de
Zoonoses da SES-GO. Assim,
é possível reduzir as chances
de dispersão do vírus e evitar
novos casos entre humanos.
A notificação das epizootias, aliada a informações
sobre a situação do local da
ocorrência e a cobertura vacinal, são fundamentais para
definir a necessidade de realizar campanha de vacinação
preventiva contra a doença
em determinada região.
Tais medidas são fundamentais para que não se repita em Goiás o quadro registrado até 2017. Em 2015, por
exemplo, foram confirmados
seis casos humanos da febre
amarela. Todos eles em pessoas não vacinadas e que
frequentaram áreas silvestres nos municípios de Alto
Paraíso de Goiás, Niquelândia, Luiz Alves, São Miguel
do Araguaia, Alexânia e
Cumari. Quatro morreram.
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Petrobras reduz preço
da gasolina em 1,3%
A

Reprodução

Petrobras
anunciou uma redução
de 1,3% no preço
médio da gasolina nas refinarias. Com isso, o preço
médio do litro da gasolina
passará de R$ 1,5104 para
R$ 1,4907 a partir de hoje,
enquanto o diesel se manterá em R$ 1,9998.
O preço da gasolina estava
no valor de R$ 1,5104 desde
o dia 25. Já o diesel teve aumento de 1,1% nas refinarias
na semana passada e desde o
dia 24 manteve o preço.
No ano passado o governo
anunciou fim do programa
de subvenção do diesel instituído pela União. O programa
de subvenção ao diesel havia
sido criado pelo governo
após a greve dos caminhoneiros, no fim de maio. Uma
das principais reivindicações
da categoria era redução no
preço do combustível.
A Petrobras adota novo
formato na política de ajuste
de preços desde 3 de julho de
2017. Pela nova metodologia,
os reajustes acontecem com

Preço médio do
litro da gasolina
passará de
R$ 1,5104 para
R$ 1,4907 a
partir de hoje!
maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo
principalmente os preços internacionais e o câmbio.
Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina
comercializada nas refinarias
acumulava alta de 15,40% e
o do diesel, valorização de
47,46% na semana passada,
segundo o Valor Online.
Nos postos, o preço médio da gasolina caiu 0,3% na
semana do dia 26, para R$
4,245 por litro, enquanto o
valor diesel ficou estável, a
R$ 3,433 por litro, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

Reprodução

Chile vai intensificar ações para receber mais turistas do Brasil
O Serviço Nacional de Turismo do Chile escolheu o
Brasil como mercado internacional prioritário na promoção de ações de divulgação do
País como destino de viagens.
As iniciativas vão incluir ainda
um estudo para identificar o
perfil do turista brasileiro.
Todos os anos o Chile
recebe cerca de 550 mil turistas brasileiros. Em cinco
anos – entre 2013 e 2017 – o

crescimento de viajantes brasileiros no país vizinho foi de
50%. Por esses e muitos outros motivos, a promoção turística do Chile no Brasil está
cada vez mais aprimorada.
A Imaginadora, que desde
2013 faz a gestão das ações
de promoção do destino Chile
no Brasil, será a responsável
por desenvolver esses novos
rumos ainda mais fortalecidos de atividades e ações de

divulgação das potencialidades turísticas chilenas para os
viajantes brasileiros.
“O Chile é um destino que
por si só já nos abre um leque
de oportunidades incríveis.
É um país plural, moderno,
seguro, multicultural e com
forte posicionamento no turismo de natureza e aventura. Inclusive, em 2018, o Chile
foi eleito como ‘melhor destino de turismo de aventura

do mundo’ pelo terceiro ano
consecutivo na votação popular da 25a edição do World
Travel Award. O mercado
brasileiro já reconhece tudo
isso, mas cabe a nós reforçar
essa mensagem e fazer as ativações corretas por segmentos”, explicou a CEO da Imaginadora, Ana Donato.
“Já estão bastante consolidados roteiros incluindo Santiago, Valparaiso, Viña de Mar

e as famosas viagens de neve,
por exemplo, mas vamos ampliar essas opções para regiões pouco conhecidas pelo
mercado, além de categorizar
por afinidades como aventura, gastronomia, natureza,
cultura, história, entre outros”, completou Ana.
Alguns dados já apontam
o perfil dos brasileiros que
visitam hoje o país. Entre as
regiões mais procuradas estão Santiago, Valparaíso/Viña
del Mar, região de vinícolas
da zona central, Patagônia,
Parque Nacional Torres del
Paine, São Pedro de Atacama
e os destinos da Região dos
Lagos. Esse grupo de viajantes do Brasil deixa quase U$$
470 milhões por ano no Chile
em gastos no turismo.
A fim de conhecer e
se aprofundar cada vez

mais nos hábitos e costumes dos brasileiros, o
SERNATUR realizou no início deste mês o Turismo
Connect: Brasil. Em 2017,
10% das divisas totais
do turismo foram provenientes de turistas brasileiros, o que comprova a
importância do mercado.
De acordo com as autoridades locais, o objetivo
do evento foi conhecer o
consumidor, seus gostos e
hábitos, e assim segmentá-los corretamente.
A CEO da Imaginadora, Ana
Donato, participou do evento
(foto), e contou aos presentes
as peculiaridades de trabalhar
com o mercado do Brasil, as
melhores práticas, as perspectivas para 2019 e quais
as principais tendências no
marketing de destinos.

Goiás, Tocantins e DF, 30 de Janeiro de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
-------------------------------

ANO 12, Nº 1965

6

classificados

Goiás, Tocantins e DF, 30 de Janeiro de 2019

Diário Do EstaDo

Empregos
-----------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

Serviços
CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços de
seda, 4 mãos, yoni, terapêutica, relaxante, anti-stress, com pés, depilação esfoliação e outras.
Todas elas com o objetivo
de proporcionar novas
sensações de prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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
------------------------------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

Imóveis

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------

------------------------------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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Brasil atinge sua pior nota
em ranking de corrupção
O

Brasil atingiu no
ano passado a sua
pontuação
mais
baixa e a pior colocação no
Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado anualmente pela Transparência
Internacional, desde que a
metodologia passou a permitir a comparação anual,
em 2012. Com 35 pontos em uma escala de 0 a 100 -,
o País é agora o 105.º colocado entre 180 nações avaliadas. Em 2017, estava com
37 pontos no 96.º lugar.
O índice foi divulgado ontem no mundo todo. O IPC é
elaborado por meio de cruzamento de até 13 fontes de
dados que tratam das percepções de profissionais do
mercado e de especialistas
sobre o nível de corrupção
no setor público. Quanto
menor a nota maior a percepção de corrupção no país.
O relatório avalia que a

Reprodução

sucessão de escândalos no
País nos últimos anos tende
a aumentar a percepção de
que a corrupção está pioran-

do. Foi no ano passado, por
exemplo, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, condenado por corrup-

ção na Operação Lava Jato,
e o oferecimento de uma
terceira denúncia contra o
então presidente Michel Te-

Bolsonaro deve receber alta em 10 dias
Após sete horas de cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) teve a bolsa
de colostomia retirada na
segunda e o trânsito intestinal finalmente reconstruído
quase cinco meses após ser
atingido por uma facada.
Segundo boletim médico
divulgado no fim da tarde
pelo Hospital Israelita Albert
Einstein, a operação ocorreu
sem complicações e, após a
cirurgia, o presidente foi encaminhado para a UTI do hospital onde, até a noite desta
segunda, seguia em condição
estável, consciente e sem dor.
Uma hora depois de concluída a cirurgia, o presidente manifestou em seu Twitter
que estava bem. Postou três
emojis: um com a bandeira
do Brasil, outro com uma
mão fazendo sinal de positivo e um terceiro com duas
mãos juntas agradecendo.
A operação, iniciada às
8h30 e concluída às 15h30,
durou o dobro do previsto
por causa de inúmeras aderências intestinais encontradas no abdome do presidente. A condição, decorrente
das duas cirurgias anteriores,
ocorre quando tecidos de
cicatrização das alças do intestino “grudam” em outras
partes do órgão, o que pode
levar à obstrução intestinal.
Segundo o porta-voz da
Presidência da República,

Otávio Rêgo Barros, a quantidade de aderências exigiu
que os cirurgiões fizessem
“uma verdadeira obra de
arte” para poder remover
todas elas e reparar o intestino de Bolsonaro. “A cirurgia
foi conduzida de uma forma
muito especial, muito cuidadosa, devido à quantidade
muito grande de aderências”, afirmou o porta-voz,
em coletiva de imprensa no
Hospital Albert Einstein, horas depois da cirurgia.
Durante a cirurgia, foi necessária a retirada de uma
parte do intestino grosso
chamada de cólon ascendente ou direito. “Foi removido por segurança”, disse o
cirurgião chefe da equipe,
Antônio Luiz Macedo.
Com extensão de 15 a 20
centímetros, o cólon ascendente era a parte do intestino que havia sido exteriorizada até a parede abdominal
para a saída de fezes até a
bolsa coletora. Com a retirada dessa parte, a costura interna feita para restabelecer
o trânsito intestinal foi feita
entre o íleo (última parte do
intestino delgado) e o cólon
transverso (veja detalhes
na ilustração ao lado).
Macedo não explicou
quais seriam as questões de
segurança que levaram à remoção do cólon ascendente,
mas, segundo cirurgiões ou-

vidos pela reportagem, essa
opção pode ser feita quando
o tecido do cólon ascendente está deteriorado ou com
muitas aderências ou então
pelo fato de a costura entre
o íleo e o cólon ser menos
propensa ao rompimento dos pontos do que uma
costura entre o cólon ascendente e o transverso.
“Enquanto a probabilidade de rompimento da sutura
é de 2% no caso de ligação
entre duas partes do cólon,
o índice cai para 1% quando
ela é feita entre o íleo e o cólon”, afirma Fábio Guilherme
de Campos, professor da Faculdade de Medicina da USP
e ex-presidente da Sociedade

Brasileira de Coloproctologia.
De acordo com o especialista, a retirada dessa parte
do intestino grosso tem poucas consequências para o paciente. “O que pode acontecer é o paciente evacuar um
pouco mais do que evacuava
antes, mas é uma mudança
pequena na frequência e,
com o tempo, o intestino vai
se adaptando”, diz ele.

Volta ao trabalho

Ainda na entrevista coletiva, Rêgo Barros confirmou
que Bolsonaro ficará em
repouso por 48 horas e, na
quarta-feira, retomará as atividades de presidente, em gabinete montado no hospital.

mer, em dezembro, no chamado inquérito dos portos.
“O resultado ruim deste
ano foi certamente influen-

ciado pela total inércia do
governo Temer e do Congresso em fazer avançar políticas públicas e reformas
anticorrupção”, afirmou o diretor executivo da Transparência Internacional-Brasil,
Bruno Brandão, que também
criticou o indulto natalino
editado pelo ex-presidente.
Procurado por meio da
assessoria de imprensa para
responder sobre a crítica de
inércia e de favorecimento
à impunidade, Temer informou que o indulto não se
enquadrava em casos de
integrantes do governo, sob
investigação. “É absurdo que
entidade como a Transparência divulgue informação
incorreta e distorça os fatos.”
O ex-ministro da Justiça Torquato Jardim rebateu críticas e disse que as
instituições de combate à
corrupção continuam trabalhando normalmente.
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Dwayne Johnson
cogita presidência

Diário do Estado
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Globo contrata humorista
goiano Paulo Vieira,
ex ‘Programa do Porchat’

D

urante uma entrevista no Festival de
Sundance, Dwayne
Johnson afirmou que a possibilidade de entrar para
a política no futuro ainda
lhe parece interessante.
O nome do ator foi citado
pela primeira vez como possível candidato à presidên-

cia em um artigo da Rolling
Stone, publicado no ano
passado. Desde então, Johnson mantém a possibilidade
aberta. No entanto, o ator
afirmou que 2020 ainda é
muito cedo para uma possível campanha, e que precisa
estudar e garantir mais experiência para lutar pelo cargo.

Sandy & Junior farão turnê
especial para comemorar
30 anos de carreira
Os irmãos Sandy e Junior farão uma pequena
turnê comemorativa dos
30 anos de carreira da
dupla. Segundo o jornal
Extra, a primeira apresentação deverá ser em São
Paulo, no Allianz Parque,
com venda de ingressos
iniciadas em março.
A turnê não foi anunciada

oficialmente pela dupla.
O ponto de partida da
carreira da dupla é a apresentação no programa Som
Brasil, em 1989. Já o primeiro disco, Aniversário do
Tatu, veio em 1991. Com 12
discos lançados, os irmãos
anunciaram o fim da dupla
em 2007 e só se reuniram
para projetos especiais.

“Eu vi Kamala Harris (senadora americana) discursando outro dia, e cara, foi
ótimo. Eu não concorreria
agora porque me falta experiência e várias outras coisas”,
contou o ator. Johnson deixou a possibilidade em aberto para um futuro próximo.
“Não descarto essa chan-

ce. Gostaria de causar um
grande impacto, e me cercar
de pessoas de bem e competentes”, afirmou Johnson.
Por enquanto, Dwayne
Johnson protagoniza Hobbs
& Shaw, derivado de Velozes
e Furiosos, em parceria com
Jason Stathan. O filme estreia ainda esse ano.
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O humorista goiano
Paulo Vieira, ex-integrante do Programa do Porchat, foi anunciado como
novo contratado da Globo para a próxima temporada do Zorra, que tem
estreia prevista para abril
O Zorra é um programa que eu adoro.
Quando veio o convite
do Marcius Melhem,
fiquei muito honrado.
Foi o reconhecimento
do meu trabalho, estou muito feliz em fazer

parte da equipe”, disse,
em entrevista ao Gshow.
Não é a primeira passagem do humorista pela
Globo: ele já participou do
quadro Quem Chega Lá,
do Domingão do Faustão,
em 2015. Na época, assinou um contrato de um
ano com a emissora.
Desde 2016, o ator fazia
parte do elenco do Programa do Porchat, da Record
TV, que saiu do ar com a
saída de Fabio Porchat da
emissora, no fim de 2018.

