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Polícia prende suspeitos de 
decapitar homem em Goiânia 
Os suspeitos do assassinato de Erivaldo Ferreira da Rocha, cuja cabeça foi encontrada na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia 
foram apresentados pela Polícia Civil. “As investigações devem ajudar a solucionar outras ocorrências”, afirmou, Rodney Miranda. p3
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Jovem é preso suspeito de comprar 
carga roubada e revender para comércios
Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de envolvimento com recep-
tação de carga roubada em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. 
Além de adquirir os produtos roubados, ele revendia para comércios. p3
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Número de mortos confirmados 
em Brumadinho sobe para 142 

O número de mortos 
confirmados em de-
corrência da tragédia 

do rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho (MG) 
subiu para 142. Destes, 122 
foram identificados e 20 estão 
sem reconhecimento. As in-
formações foram atualizadas 
pela Defesa Civil de Minas Ge-
rais no fim da tarde de ontem. 

segundo o boletim do órgão, 
ainda há 194 desaparecidos, 
sendo 61 da listagem da Vale e 
133 de trabalhadores terceiriza-
dos ou pessoas da comunidade. 
Já os localizados totalizam 392, 
sendo 223 da lista da minera-
dora e 169 terceirizados ou da 
comunidade. No balanço divul-
gado na segunda-feira, haviam 
sido registrados 134 pessoas 

mortas na tragédia, 199 desapa-
recidas e 394 localizadas.

os dados da Defesa Civil 
atualizam também desabri-
gados e hospitalizados. no 
primeiro grupo encontram-se 
103 pessoas, que foram deslo-
cadas para alojamentos tem-
porários, como hoteis. Entre 
as pessoas em tratamento em 
hospitais restam três vítimas.

 Soltura de presos
Hoje o superior tribunal de 

Justiça decidiu pela soltura de 
cinco pessoas presas no dia 29 
de janeiro acusadas de envol-
vimento na tragédia. Entre elas 
estavam engenheiros, geólo-
gos e outros técnicos da Vale 
e da empresa que assinou lau-
do assegurando as condições 
de segurança da barragem.

Reprodução

Presos por 
rompimento 
da barragem 
são soltos

A sexta turma do su-
perior tribunal de Justi-
ça (stJ) decidiu ontem 
mandar soltar as cinco 
pessoas que foram pre-
sas no dia 29 de janeiro 
no âmbito das investi-
gações do rompimento 
da barragem da mina 
Córrego do Feijão, em 
Brumadinho (MG).

Com a decisão, serão li-
bertados o geólogo Cesar 
Augusto Grandchamp, o 
gerente de Meio Ambien-
te, Ricardo de Oliveira, e 
o gerente do Complexo 
de Paraopeba, Rodrigo 
Artur Gomes de Melo. 
todos são funcionários 
da mineradora Vale.

A decisão também al-
cança os engenheiros An-
dré Jum Yassuda e Mako-
to namba, engenheiros 
da empresa alemã tüv 
süd, que assinaram o lau-
do que teria atestado a 
segurança da barragem.

Na decisão, por una-
nimidade, os ministros 
entenderam que não há 
motivos para que os acu-
sados continuem presos 
preventivamente, antes 
do julgamento. seguindo 
voto proferido pelo mi-
nistro nefi Cordeiro, re-
lator do habeas corpus, o 
colegiado entendeu que 
os acusados prestaram 
depoimentos, as medi-
das de buscas e apreen-
sões foram realizadas e 
não há risco para o anda-
mento das investigações. 

De acordo com o Mi-
nistério Público, os três 
funcionários estão di-
retamente envolvidos 
no processo de licen-
ciamento ambiental da 
barragem. os dois en-
genheiros terceirizados 
que atestaram a estabi-
lidade da barragem tam-
bém estão presos.

Após o cumprimento 
dos mandados de prisão 
pela Polícia Federal (PF), 
a Vale divulgou nota à 
imprensa na qual infor-
mou que está à disposi-
ção das autoridades. “A 
Vale permanecerá con-
tribuindo com as inves-
tigações para a apuração 
dos fatos, juntamente 
com o apoio incondicio-
nal às famílias atingidas”.

Agências bancárias são atacadas 
durante a madrugada no interior

Policiais Militares auxiliam parto dentro 
de um carro no Jardim Europa, em Goiânia

Pelo menos duas agências 
bancárias foram alvos de cri-
minosos na madrugada de on-
tem, em Goiás. De acordo com 
a Polícia Civil, o alvo foram 
unidades do Banco do Brasil 
em itaberaí e Mozarlândia.

segundo a Polícia Militar, 
o primeiro ataque aconte-
ceu por volta de 3 horas na 
agência que fica no Centro de 
itaberaí. testemunhas rela-
taram que viram um VW Gol 
fugindo após a explosão. no 

entanto, não souberam infor-
mar a quantidade de envolvi-
dos. os explosivos danifica-
ram a estrutura do prédio em 
volta dos caixas eletrônicos.

Posteriormente, por volta 
de 4h50, outra agência, dessa 
vez no Centro de Mozarlân-
dia, também foi explodida. 
segundo a PM, os criminosos 
arrombaram a entrada do es-
tabelecimento e, em seguida, 
destruíram a porta de vidro dos 
caixas. os suspeitos fugiram.

Policiais militares au-
xiliaram o parto de uma 
mulher dentro de um veí-
culo na madrugada de on-
tem no Jardim Europa, re-
gião sudoeste de Goiânia. 
O incidente aconteceu de 
madrugada, quando uma 
viatura da Polícia Militar 
se deparou com a situa-
ção no setor Celina Park.

De acordo com a PM, 
uma viatura realizava patru-
lhamento de rotina na Ave-

nida Milão, setor Celina Park às 
4h15. Os soldados soldados Me-
nezes e Godoi foram abordados 
por um homem que aparentava 
estar desesperado. Ele afirmou 
que sua filha estava grávida 
e que estava passando mal. 
solicitou então que a viatura 
abrisse caminho para que ele 
pudesse leva-la até a unidade 
de saúde mais próxima.

Os policiais atenderam o pe-
dido e seguiram caminho pela 
região. Quando estavam no se-

tor Jardim Europa, próximo ao 
terminal das Bandeiras, o carro 
do homem parou. Os policiais 
se aproximaram do veículo e 
perceberam que a mulher já es-
tava em trabalho de parto.

Os soldados inciaram ime-
diatamente os procedimentos 
necessários lá mesmo e a mu-
lher deu à luz dentro do veículo 
da família. Em seguida a famí-
lia foi conduzida pela viatura 
até o Hospital América para 
acompanhamento médico.

20 corpos 
ainda não 
foram 
identificados
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os suspeitos do 
assassinato de 
Erivaldo Fer-

reira da Rocha, cuja cabeça 
foi encontrada na Avenida 
Perimetral Norte, em Goiâ-
nia foram apresentados on-
tem pela Polícia Civil. “é um 
crime gravíssimo. As investi-
gações deste fato devem aju-
dar a solucionar, inclusive, 
outras ocorrências, afirmou 
o secretário de segurança 
Pública, Rodney Miranda.

o crime foi motivado por 
disputas ligadas ao tráfico de 
drogas. o homem foi morto 
para que seu irmão - que te-
ria rixa com o grupo -, fosse 
atingido. “A vítima não tinha 
conhecimento das compa-
nhias do irmão”, explicou a 
delegada silvana nunes.

os suspeitos admitiram o 
crime e confessaram que usa-
ram um serrote. Para atrair a 
vítima ao local do crime, o gru-
po utilizou uma falsa proposta 
de emprego. “Pediram que ele 
capinasse um lote na casa dos 

autores. Lá, ele foi alvejado por 
dois tiros”, ressaltou a delegada.

No total, seis pessoas 
estão envolvidas no homicí-
dio. Luciano Fonseca, Edson 
Dener e os irmãos Matheus 
Máximo e Maurício Máximo 
foram presos nesta semana. 
Denis Peterson já estava deti-
do no Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia. o sex-
to autor é conhecido como 
“Pombo” e foi morto no dia 
25 de janeiro.  “A Polícia Civil 
agiu rapidamente para en-
contrar os responsáveis por 
esse crime que chama a aten-
ção pela crueldade”, disse 
o delegado-geral da corpo-
ração, odair José soares.

 
O caso
A cabeça da vítima foi en-

contrada em 13 de janeiro. O 
corpo foi achado quatro dias 
depois no Rio Meia Ponte, 
também na capital. O crime foi 
motivado por disputas ligadas 
ao tráfico de drogas. o caso 
foi solucionado em 22 dias.

Reprodução

Jovem é preso suspeito de comprar carga roubada e revender para comércios
Um jovem de 23 anos 

foi preso suspeito de en-
volvimento com recepta-
ção de carga roubada, na 
noite desta segunda-feira, 
em Luziânia, no Entorno 
do Distrito Federal. De 
acordo com a Polícia Civil 
(PC), além de adquirir os 
produtos da carga rouba-
da, o suspeito revendia 
para comércios da região.

os policiais chegaram até 
o suspeito após uma denún-
cia anônima de que uma 
mercearia do município ven-
dia produtos roubados. As 
equipes foram até o local e 
identificaram 32 frascos de 

refrigerante de dois litros e 
cinco energéticos em lata, 
produtos que haviam sido 
roubados há um mês.

Questionado sobre a ori-
gem dos produtos, o pro-
prietário da mercearia rela-
tou aos policiais que havia 
adquirido as mercadoria em 
uma distribuidora de bebi-
das. os agentes foram até 
o local e abordaram Vítor 
Ribeiro Espíndola, dono da 
distribuidora de bebidas.

No local, foram encon-
trados 30 fardos de refri-
gerante e enérgicos que 
estavam expostos para a 
venda. Produtos, que se-

gundo a Polícia Civil (PC), 
foram roubados na BR-040.

Durante as investiga-
ções, os policiais desco-
briram que o pai de Vitor 
é dono de uma chácara 
em Luziânia. As equipes 
foram até o endereço e 
constataram que o local 
era utilizado para armaze-
nar os produtos roubados. 
No local, foram apreendi-
das 68 caixas de molho de 
tomate que foram rouba-
das há duas semanas.

De acordo com o delega-

do responsável pela investi-
gação do caso, o suspeito foi 
preso e autuado pelo crime 
de receptação qualificada, 
por comprar a mercadoria 
roubada e revendê-las. An-
teriormente, ele já tinha ou-
tro antecedente por roubo.

“Agora nós vamos dar an-
damento nas investigações 
para identificar os autores 
do roubo das cargas. Caso 
seja identificada a participa-
ção dele nos roubos, o caso 
será informado para o judi-
ciário”, explica o delegado.

Reprodução

Polícia apresenta suspeitos de 
decapitar homem em Goiânia 
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Papa Francisco se dispõe a 
mediar o impasse na Venezuela
O papa Francisco se 

colocou à disposi-
ção para mediar a 

crise política, econômica e 
humanitária na Venezuela. 
Ele disse que recebeu uma 
carta do presidente vene-
zuelano, nicolás Maduro, 
mas ainda não leu.  O pon-
tífice lembrou ainda que, no 
passado, o papa João Paulo 
ii mediou um impasse envol-
vendo o Chile a Argentina.

“Para que a mediação 
ocorra, é necessária a 
vontade de ambas as par-
tes, que ambas as partes 
pedem”, afirmou o papa 
Francisco durante a viagem 
entre os Emirados Árabes 
e a itália. “Agora vou ver 
essa carta, vou ver o que 
pode ser feito. Mas com a 
condição de que ambas as 
partes peçam por isso. Eu 
estou sempre disposto.”

O pontífice citou como 
exemplo quando um casal 
briga. De acordo com ele, 
primeiro uma das partes 
procura o padre, depois a 
outra. Em seguida, é feita 
mediação pelo religioso. 
Ele deu a entender que as 
negociações de impasses 
políticos são semelhantes.

“Quando as pessoas 

vão ao padre porque há 
um problema entre mari-
do e mulher, primeiro um 
vai. Mas ele pergunta: a 
outra parte quer ou não 

quer? Mesmo para países, 
essa é uma condição que 
deve fazê-los pensar an-
tes de pedir facilitação ou 
mediação”, destacou.

segundo o papa Fran-
cisco, a carta enviada por 
Maduro foi encaminha-
da via bolsa diplomática. 
“Eu não li ainda, vamos 

ver o que pode ser feito.” 
na segunda-feira Maduro 
disse que ia pedir ao papa 
para contribuir para o 
processo de diálogo.

Reprodução

o promotor de Justiça 
Claudio Calo, do Ministério 
Público Estadual do Rio de 
Janeiro (MPRJ), não está 
mais à frente das investiga-
ções relativas aos relatórios 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf) que apresentam mo-
vimentações financeiras 
atípicas. segundo ele, a de-

cisão foi tomada depois de 
“profunda reflexão jurídica.”

O promotor havia rece-
bido na segunda-feira as 
investigações, mas em nota 
distribuída nesta terça-fei-
ra, declarou-se impedido.

Em nota, o promotor in-
formou que “juridicamen-
te” entendeu que as inves-
tigações que envolvem as 

movimentações financeiras 
de funcionários do gabine-
te do senador Flávio Bol-
sonaro (PsL-RJ), que era 
deputado estadual na As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), aponta-
das no relatório do Coaf, 
devem ser conduzidas pela 
Promotoria de Justiça de 
investigação Penal tabelar.

“Após profunda refle-
xão jurídica, em respeito 
à imagem do MPRJ e às 
investigações relativas aos 
relatórios do Conselho de 
Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf), até mes-
mo diante da repercussão 
que o episódio vem tendo 
na mídia, juridicamente 
entendi ser mais oportuno 

que a investigação sobre o 
senador Flávio Bolsonaro 
seja conduzida pela Pro-
motoria de Justiça de in-
vestigação Penal tabelar. 
Não se trata de declínio 
de atribuição, pois a atri-
buição, como se sabe, é 
da 24ª PiP, mas trata-se de 
questão de cunho pesso-
al”, disse em nota o promotor.

Promotor abre mão de conduzir investigações sobre movimentação atípica 

“É necessária 
vontade de 
ambas as 
partes”, diz

Reprodução



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

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

Veículos
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------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
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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Reprodução

Foto de ovo que quebrou recorde no 
Instagram era campanha sobre saúde mental

Rouge lança especial com 
cinco músicas gravadas 
em versão acústicas

A foto de um ovo que ba-
teu o recorde de curtidas no 
instagram, superando uma 
imagem de Kylie Jenner com 
a filha, era, na verdade, uma 
campanha publicitária sobre 
saúde mental. Depois de pu-
blicar a primeira foto em 4 de 
janeiro, o perfil @world_
record_egg passou a com-
partilhar imagens do ovo 
com rachaduras crescentes.

No dia 1º de fevereiro, a 

conta na rede social publi-
cou uma foto do ovo com 
a aparência de uma bola 
de futebol americano. Na 
legenda: “A espera acabou. 
tudo será revelado neste do-
mingo, depois do super Bowl. 
Assista primeiro, só no Hulu”.

A ação, porém, não era 
uma divulgação do Hulu, 
mas uma campanha que faz 
um alerta sobre a pressão 
que as redes sociais exer-

cem sobre as pessoas. Nesta 
segunda-feira, o @world_re-
cord_egg publicou um vídeo 
em que aborda a questão.

“A pressão das redes 
sociais me afetou. se você 
estiver sofrendo também, 
converse com alguém”, diz 
o texto das imagens em que 
o ovo aparece totalmente 
quebrado. Eles ainda di-
vulgaram um site no qual é 
possível conhecer institui-

seguindo a programa-
ção de lançamentos, ini-
ciada com o clipe de solo 
tu e o álbum Les 5inq, na 
última sexta-feira, o Rou-
ge disponibiliza o Rouge 
sessions - De Portas Aber-
tas, cinco músicas em ver-
sões acústicas, gravadas 
também em vídeo na casa 
da Aline Wirley. Em clima 
intimista e cheio de emo-
ção, Aline, Fantine thó, 
Karin Hils, Li Martins e 
Lu Andrade, deixam mais 
este presente para os fãs.

o repertório traz cin-
co músicas: “Bailando”, 
que marcou o retorno do 
grupo em 2018; a primei-
ra música de trabalho, 
no início em 2002, “Não 
Dá Pra Resistir”, a recen-
te “solo tu”, a romântica 
“Um Anjo Veio Me Falar”; 

e a inesquecível “Ragatanga”.
Entre uma música e ou-

tra, Aline, Fantine, Karin, 
Li e Lu, dão depoimentos 
emocionantes umas das ou-
tras. Com cenário minima-
lista e dando atenção para 
cada integrante, as imagens 
se completam com a natu-
reza da casa, buscando que 
o foco seja nas letras, pala-
vras e música do Rouge.

“Fomos e sempre sere-
mos Rouge. A nossa histó-
ria com vocês foi eterniza-
da”, agradece o grupo em 
mensagem ao fim do vídeo.

Suzy Cortez é forte candidata 
ao Miss Bumbum World

Reprodução

Curta foi 
gravado na 
casa da Aline

ções que cuidam da saúde 
mental em diferentes países.

Em entrevista ao “the New 
York times”, Chris Godfrey, 
criador da campanha, disse 
que quando soube que a foto 
mais curtida do instagram era 
de Kylie, quis lançar um desa-
fio. “Algo tão universal e sim-
ples como um ovo poderia ser 
bom o suficiente para quebrar 
o recorde?”, relembrou. A es-
colha do ovo foi porque o ali-
mento “não tem gênero, raça 
ou religião. Um ovo é um 
ovo, é universal”. o desafio 
foi alcançado e a foto passou 
das 50 milhões de curtidas.

Vencedora do Miss 
Bumbum Brasil 2015, 
suzy Cortez mostrou 

em ensaio que tem tudo 
para vencer o Miss Bumbum 
World, que acontecerá em 
julho, no México. Vestida de 
Mulher Maravilha, a musa 
brasileira carrega uma barra 

de 26 kg com o bumbum.
A musa está realizan-

do um preparo pesado, 
tanto na academia como 
na dieta, para transfor-
mar o corpo e competir 
no Miss Bumbum World, 
além de outros torneios 
fitness e de beleza.


