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Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro
O texto-base da reforma da Previdência foi concluído pela equipe de governo e agora aguarda a análise de Bolsonaro, ainda inter-
nado. Segundo o secretário Rogério Marinho o presidente dará a palavra final sobre o projeto que será enviado à Câmara. p5

Ibama vê falha 
no salvamento 

de animais 
e aplica nova 

multa à Vale p3

Júri dos EUA 
condena 
El Chapo p4

Fux suspende 
ações contra 
Bolsonaro p5

PF deflagra operação para conter 
tráfico de drogas pelas redes sociais
A Polícia Federal deflagrou a Operação Dealer para desarticular uma or-
ganização criminosa que negociava drogas por meio das rede sociais. p2

Avril lAvigne 
lAnçA músicA 

com nicki minAj
p12
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Presos confeccionam uniformes 
e doam para crianças de escola

Presos da Unidade 
Prisional de Orizona, 
região sul de Goiás, 

confeccionaram uniformes 
e os doaram para crianças 
de uma escola municipal da 
cidade. O diretor do presí-
dio, Fabrício Bonfim, conta 
que os detentos realizam o 
curso de costura há 1 ano.

“A entrega de uniforme 
sensibilizou e comoveu a co-
munidade de Orizona, que 
ficou entusiasmada com 
a iniciativa. São doações 
como estas que estimulam 
investimentos na área da 
Educação. Acredito que so-
mente por meio dela, pode-
mos transformar a realidade 

do país”, diz o diretor.
A unidade abriga 74 presos 

no regime fechado e 17 no 
semiaberto. De acordo com a 
administração, 20 deles traba-
lham. Para o diretor, a rein-
tegração social é fundamen-
tal para que, em 11 meses, 
não tenham ocorrido fugas 
nem reincidência criminal.

Os presos já produziram 
uniformes para agentes de 
segurança prisional e órgãos 
da prefeitura. Os últimos a 
serem beneficiados foram 
37 alunos, com idade entre 6 
e 11 anos, da Escola Munici-
pal Guilhermina Pereira das 
Freitas. Eles ganharam, cada 
um, bermuda e camiseta.

Reprodução

Homem 
descobre 
traição e 
tenta matar 
amante da 
esposa

Na tarde da última 
segunda-feira, a Polícia 
Militar foi acionada para 
atender uma ocorrência 
envolvendo tentativa 
de homicídio após in-
fidelidade conjugal no 
bairro Jardim Primavera 
em Anápolis. Francisco 
Valdeci de Siqueira, 52 
anos, é acusado de ten-
tar matar o amante da 
esposa a facadas.

De acordo com as in-
formações da PM, Fran-
cisco saiu mais cedo do 
trabalho e ao chegar em 
casa encontrou a esposa, 
59 anos, o traindo com 
outro homem. Ao se de-
parar com a cena, ele 
desferiu um golpe de faca 
contra o homem – que 
não teve o nome divulga-
do – ferido na região do 
tórax. O amante, embria-
gado e completamente 
nu, fugiu do local e en-
trou em um supermerca-
do para procurar socorro.

Segundo o delegado 
William Martins, além da 
tentativa de homicídio, 
Francisco também é acu-
sado de agredir a esposa 
com socos e chutes. “A 
mulher apresentou le-
sões e foi encaminhada 
ao Instituto Médico Le-
gal (IML), sendo o laudo 
anexado ao inquérito 
policial. Francisco será 
enquadrado também na 
Lei Maria da Penha por 
lesão corporal dolosa e 
violência doméstica”.

Em entrevista à rádio 
local, Francisco Valde-
ci negou ter batido na 
mulher. “Estamos a seis 
anos juntos. Eu não sou 
de briga, mas não aceito 
esse tipo de coisa”.

O acusado permane-
ce detido, sem direito 
a fiança. Ele foi levado 
para a Delegacia Geral 
da Polícia Civil de Aná-
polis e autuado em fla-
grante por tentativa de 
homicídio e agressão.

Justiça nega habeas 
corpus de João de Deus 
por posse ilegal de armas

PF deflagra operação para conter 
tráfico de drogas pelas redes sociais

O pedido de habeas cor-
pus apresentado pela defesa 
do médium João de Deus re-
ferente à posse ilegal de ar-
mas de fogo encontradas nas 
casas dele, em Abandiânia e 
Anápolis, foi negado por una-
nimidade ontem.  João Teixei-
ra de Faria, de 77 anos, está 
preso no Núcleo de Custódia, 
em Aparecida de Goiânia. 

O relator do caso, Edson 

Miguel da Silva Júnior, se 
manifestou pela derrubada 
da liminar expedida pela 
Justiça Goiana e foi segui-
do pelos votos de quatro 
desembargadores, inclusive 
o presidente da sessão, de-
sembargador Luiz Cláudio 
Veiga Braga.  O advogado 
dele, Alberto Zacharias To-
ron, afirma que a defesa re-
correrá da decisão.

A Polícia Federal defla-
grou ontem a Operação 
Dealer para desarticular 
uma organização crimi-
nosa que negociava dro-
gas por meio de uma rede 
social. São cumpridos 10 
mandados de prisão tem-
porária e 10 mandados 
de busca e apreensão em 
cidades de São Paulo, Pa-
raná, Santa Catarina, Ser-
gipe e Minas Gerais. 

As investigações indicam 

que o grupo responsável pelo 
mural atuava de forma orga-
nizada, com membros agindo 
com funções distintas, sujeitas 
a um comando centralizado.

Em 2018, começou o in-
quérito policial após a área 
de inteligência de a Polícia 
Federal identificar a atuação 
de um grupo que usava uma 
rede social para comercializar 
virtualmente drogas, como 
maconha, MDMA e LSD.

Os investigados serão in-

Homem foi 
detido após a 
tentativa de 
homicídio e 
agressão con-
tra a esposa. 
Nu, o amante 
saiu correndo 
e pediu por 
socorro em 
um super-
mercado

Anápolis

diciados pela prática de cri-
mes de tráfico de drogas e 
associação para o tráfico de 
drogas, com penas de 3 anos 
a 15 anos de prisão e multa.

Os mandados foram expe-
didos, a pedido da PF, pela 4ª 
Vara Criminal Federal de São 
Paulo nas cidades paulistas 
de Indaiatuba, Casa Branca, 
Osvaldo Cruz, Bauru e Birigui. 
Também houve diligências 
em Aracaju, Florianópolis, 
Curitiba e Divinópolis (MG).
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Ibama vê falha no salvamento de 
animais e aplica nova multa à Vale
O Instituto Brasileiro 

do Meio Ambien-
te e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Iba-
ma) aplicou novo auto de 
infração à mineradora Vale, 
responsável pela barragem 
da Mina Córrego do Feijão, 
que se rompeu no dia 25 de 
janeiro em Brumadinho, re-
gião metropolitana de Belo 
Horizonte. O Ibama estabe-
leceu multa diária de R$ 100 
mil até que seja executado 
de forma satisfatória o plano 
de salvamento de animais 
silvestres e domésticos.

O valor definido é o máxi-
mo previsto na legislação am-
biental para o tipo de infração 
constatada. De acordo com o 
Ibama, a Vale havia sido noti-
ficada um dia após a tragédia 
para que iniciasse em até 24 
horas a execução do plano 
de salvamento da fauna e 
passasse a entregar relató-
rios diários com informações 
sobre os animais resgatados. 
Para o Ibama, os documentos 
enviados pela empresa não 
atenderam integralmente as 
exigências estabelecidas.

Entre diversas medidas, o 
plano de salvamento prevê 
a instalação de hospital de 

campanha para reabilitação 
dos animais resgatados e de 
centro para triagem e abri-
go. “Em vistorias, agentes 
ambientais constataram atra-

so na realização das obras”, 
disse o Ibama em nota.

Questionada pela Agên-
cia Brasil, a Vale afirmou 
que todas as exigências 

contidas no auto de infra-
ção foram devidamente 
atendidas. A empresa tam-
bém disse já ter prestado 
os esclarecimentos solicita-

dos diretamente ao Ibama.
Este é o sexto auto de in-

fração aplicado pelo Ibama 
após o rompimento da bar-
ragem. Nos cinco primeiros, 

as multas somaram R$ 250 
milhões, e a mineradora foi 
punida por causar poluição 
que possa resultar em danos 
à saúde humana; tornar área 
urbana ou rural imprópria 
para a ocupação humana; 
causar poluição hídrica que 
torne necessária a interrup-
ção do abastecimento de 
água; provocar o perecimen-
to de espécimes da biodiver-
sidade; e por lançar rejeitos 
de mineração em recursos 
hídricos. Outra multa, no va-
lor de R$ 99 milhões, foi apli-
cada à Vale pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de 
Minas Gerais (Semad).

Em outro caso de rompi-
mento de barragem, ocor-
rido em novembro de 2015 
no município de Mariana, 
também em Minas Gerais, os 
órgãos ambientais têm tido 
dificuldades para fazer com 
que a mineradora responsá-
vel, Samarco, efetue os paga-
mentos. Nesse caso, a soma 
das multas impostas pelo 
Ibama e pela Semad chega a 
R$ 656,5 milhões. Passados 
mais de três anos, o mon-
tante quitado pela Samarco 
não supera 7% do total.

Fernando Moreno

Cabo da PM 
é preso suspeito 
de participar 
de homicídio 
em Rio Verde

Após 8h perdida, bombeiros resgatam 
criança de três anos em mata fechada Ninho do Urubu é vistoriado 

por mais de três horas

Um policial militar foi 
preso na tarde desta se-
gunda-feira, suspeito de 
participar do homicídio de 
Glendhon da Silva Alves, 20 
anos. O jovem foi encontra-
do morto em uma cisterna, 
em Rio Verde, a 232 quilô-
metros de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil 
(PC), a prisão do cabo Pau-
lo Batista Mota se deu em 
cumprimento a um man-
dado de prisão preventiva. 
Crime teria ocorrido na úl-
tima segunda-feira (4).

O suspeito foi preso e 
apresentado à delegacia do 
Grupo de Investigação de 
Homicídios (GIH) de Rio Ver-
de. Em nota, a Polícia Militar 
(PM) afirma que o militar foi 
apresentado à Corregedoria 
da PM e, em seguida, enca-
minhado para o Presídio da 
PMGO. Conforme o delega-
do responsável pelo caso, 
Adelson Candeo, o militar 
não teria agido sozinho.

Integrantes do Cor-
po de Bombeiros, da 
prefeitura do Rio de 
Janeiro, da Polícia Civil, 
da Defensoria Pública e 
do Ministério Público 
estaduais fizeram on-
tem vistoria no Centro 
de Treinamento George 
Helal, o Ninho do Uru-
bu, que pertence ao Fla-
mengo, na zona oeste 
da capital fluminense.

Foram mais de três 
horas de fiscalização para 
verificar se é necessária a 
interdição total do local.

Com a vistoria, os 
especialistas esperam 
identificar possíveis ir-
regularidades no cen-
tro de treinamento do 
Flamengo. As condições 
das instalações e os ser-
viços oferecidos no local 
também seriam analisa-
dos. A 42ª DP (Recreio 
dos Bandeirantes) in-
vestiga a tragédia.

A imprensa não 
pôde acompanhar a 
vistoria. Os especialis-

tas chegaram por volta 
das 10h e deixaram o 
Ninho do Urubu depois 
das 13h. A fiscalização 
minuciosa ocorre qua-
tro dias depois do in-
cêndio que matou dez 
atletas da categoria de 
base do Flamengo.

A tragédia ocorreu por 
volta das 5h, do último 
dia 8, momento em que 
a maioria dos jovens dor-
mia. Três atletas conse-
guiram escapar com vida 
e foram hospitalizados 
com queimaduras e difi-
culdades para respirar.

A prefeitura do Rio 
informou, em nota, que 
a área de alojamento 
atingida pelo incêndio 
não consta do último 
projeto aprovado pela 
área de licenciamento 
cuja data é de 5 de abril 
de 2018. O documento 
diz ainda que “em ne-
nhum pedido feito pelo 
Flamengo existe a pre-
sença de um alojamen-
to na área em questão”.

Na madrugada on-
tem, bombeiros mili-
tares resgataram, na 
cidade de Posse, a 513 
quilômetros de Goiânia, 
Ketley, de apenas três 
anos. A menina ficou 
perdida por aproxima-
damente oito horas e 
estava em uma mata fe-
chada a dois quilômetros 
de distância da fazenda 
onde mora. A garota foi 
localizada com ajuda do 
cachorro da família que 
não saiu de perto dela.

Segundo Flávio Hen-
rique, soldado presen-
te no resgate, a família 
mora no povoado de 
Barbosilândia, zona rural 
de Posse. “Os familiares 
disseram que ela saiu de 
casa após o jantar, por 
volta das 18h30. Como 
ela tem o costume de ir 
sozinha para a casa de 
uma tia, a 40m de distân-
cia da fazenda a qual ela 
mora, não se preocupa-
ram de início”, afirmou.

Os parentes e vizinhos 
procuraram por Ketley 
até meia-noite. Não loca-

Reprodução

lizando, a equipe do Corpo 
de Bombeiros foi acionada. 
As buscas ocorreram entre 
01h15 e 2h47, horário que 
os a coorporação a encon-
trou. Ketley estava acompa-
nhada do cachorro de porte 
médio e sem raça definida. 
De acordo com o soldado, o 
cachorro “não a abandonou 
em momento algum”.

“Ela andou muito e até 
passou por uma ponte. Nós 
a localizamos depois de duas 
horas de busca, após seguir 
as pegadas e os latidos do 

cachorro. Ketley estava 
dormindo na mata, sem 
ferimentos, tremendo de 
frio e assustada. Ela não 
disse nada, apenas abra-
çou meu colega de traba-
lho, Rhilne Xavier, que ti-
rou sua farda a envolveu”, 
disse o Flávio Henrique.

O bombeiro conclui 
dizendo que “mesmo em 
situações de alto risco 
como essa, enquanto ser 
humano não deixou de 
sentir a emoção de res-
gatar uma criança”.
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Rapaz dá queixa após ser estuprado e é 
condenado por homossexualidade na Tunísia

Um jovem tentou dar quei-
xa após ter sido estuprado por 
dois homens na Tunísia e aca-
bou condenado a 6 meses 
de prisão por homossexua-
lidade. As relações sexuais 
entre pessoas do mesmo 
sexo são proibidas no país.

O caso aconteceu em 
Sfax, segunda maior cidade 
da Tunísia e polo econômico 
do país. Segundo as associa-
ções de defesa dos direitos 
dos homossexuais, Anas, um 
rapaz de 26 anos, tinha um 
encontro marcado com um 
jovem com quem conversava 
pelas redes sociais. Ao chegar 
no local, foi surpreendido por 

dois homens que o agrediram 
fisicamente antes de estuprá-
-lo e roubar seus pertences.

Anas foi até a polícia da 
cidade para denunciar seus 
agressores. Mas ao relatar a 
agressão, foi submetido a um 
teste anal para determinar se 
já havia tido relações homos-
sexuais no passado. A prática, 
condenada várias vezes pela 
comunidade internacional, é 
frequente na Tunísia.

Os dois agressores foram 
identificados, mas alegaram 
que a relação teria sido con-
sentida, o que levou a Justiça 
a encarcerar os três. Tanto 
Anas como os estupradores 

foram condenados a seis me-
ses de prisão por sodomia.

Os dois acusados também 
foram punidos a 15 dias de 
prisão por violência e 45 dias 
por roubo. Já Anas teve dois 
meses de detenção suple-
mentar por calúnia.

Em um comunicado, a asso-
ciação tunisiana de defesa dos 
direitos dos homossexuais Damj 
condenou severamente o epi-
sódio. Segundo ela, “esse tipo 
de processo representa uma 
violação grave dos direitos hu-
manos e da dignidade moral”.

A justiça tunisiana se ba-
seia no artigo 230 de seu có-
digo penal, que condena as 

relações homossexuais. A as-
sociação Damj pede que a le-
gislação seja reformada, com 
“uma revisão de todos os tex-
tos jurídicos discriminatórios, 
que ferem a liberdade”.

Os advogados de Anas vão 
recorrer da decisão. Já a asso-
ciação Shams deu queixa contra 
o Estado tunisiano no Comitê de 
direitos humanos das Nações 
Unidas, em Genebra.

As condenações por homos-
sexualidade têm se multiplicado 
nos últimos anos na Tunísia. Se-
gundo a associação Shams, 127 
pessoas receberam penas de 
prisão no país em 2018, contra 
79 em 2017 e 56 em 2016.

Incêndio em hotel 
de Nova Déli, na Índia, 
deixa mortos e feridos

Dezessete pessoas 
morreram e três ficaram 
feridas em um incêndio, 
que levou quase quatro 
horas para ser controla-
do pelos bombeiros, em 
um hotel de Nova Déli, 
ontem. As causas da tra-
gédia são desconhecidas.

O Hotel Arpit Palace 
estava completamente 
reservado por uma famí-
lia que estava na capital 
indiana para participar de 
uma festa de casamento.

Entre os mortos es-
tão quatro mulheres e 
uma criança, segundo 
o porta-voz dos Bom-
beiros de Nova Déli, 
Shyam Prakash Singh.

Uma das mulheres e 
uma criança não resisti-
ram aos ferimentos de-
pois de pular de uma ja-
nela no quinto andar do 
hotel em uma tentativa 
de escapar das chamas.

A maioria das vítimas 
estava dormindo quan-
do o incêndio começou, 
aparentemente por cau-
sa de um curto circuito, 
segundo a imprensa lo-

cal. Outras 35 pessoas 
foram retiradas com 
vida do imóvel.

Vinte e dois carros dos 
bombeiros foram mobili-
zados para conter o fogo, 
que começou por volta 
das 4h35 (horário local, 
21h05 de Brasília, na se-
gunda-feira, 11), e foi só 
controlado às 8h (horário 
local, 0h30 de Brasília).

O secretário da Saú-
de de Nova Déli, Sa-
tyendar Jain, afirmou 
que o imóvel estava em 
situação irregular.

“Na construção houve 
violações visíveis da lei, 
seis andares foram cons-
truídos, incluindo um 
piso temporário, em vez 
dos quatro andares per-
mitidos. Eu ordenei uma 
inspeção de incêndios nos 
edifícios da região”, disse 
em sua conta do Twitter.

Também usando a 
rede social, o primeiro-
-ministro indiano, Na-
rendra Modi, lamentou a 
perda de vidas no incên-
dio e desejou uma rápida 
recuperação aos feridos.

Júri dos EUA condena 
mexicano El Chapo

Um júri norte-ame-
ricano condenou o 
narcotraficante me-

xicano Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera, conhecido 
como El Chapo, por todas 
as dez acusações contra ele. 
Ele foi julgado em Nova York, 
nos Estados Unidos, e pode 
ser condenado à prisão per-
pétua pelas acusações.

Entre as acusações, El 

Chapo foi condenado por 
conspiração internacional 
para distribuição de cocaína, 
metanfetaminas e maconha; 
uso de armas e lavagem de di-
nheiro. Os 12 jurados ouviram 
depoimentos de testemunhas 
e analisaram documentos.

O narcotraficante se re-
cusou a prestar depoimento 
em defesa própria. O mexi-
cano é apontado como um 

dos principais líderes do 
tráfico de drogas no mundo. 
El Chapo era o chefe do Car-
tel de Sinaloa, organização 
responsável pelo destino 
de parte da cocaína envia-
da para os Estados Unidos, 
e está preso no Manhattan 
Correctional Center, desde 
janeiro de 2017.

A idade de El Chapo é in-
certa porque ele tem docu-

mentos com datas distintas 
de nascimento: em um, teria 
61 anos, em outro, 63.

Detido várias vezes desde 
1993, foi capaz de fugas ci-
nematográficas. A caçada a 
ele envolveu autoridades e 
agentes dos Estados Unidos 
e do México. Preso, ele foi 
extraditado para os Estados 
Unidos. El Chapo nega ser o 
chefe do Cartel de Sinaloa.

Reprodução

Prakash Singh
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Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro

O texto-base da refor-
ma da Previdência 
foi concluído pela 

equipe de governo e agora 
aguarda a análise do presi-
dente Jair Bolsonaro, ainda 
internado no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo. Se-
gundo o secretário especial 
da Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, que esteve 
ontem reunido com o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, em Brasília, o presiden-
te dará a palavra final sobre 

o projeto que será enviado à 
Câmara dos Deputados.

“Evidente que existem 
pontos que serão levados à 
presença do presidente para 
que ele possa tomar sua posi-
ção, possa definir de que for-
ma isso possa chegar à Câma-
ra Federal”, disse Marinho.

O secretário não adiantou 
como ficou o texto da refor-
ma e disse que foi construído 
com avaliação das diversas 
áreas do governo, além da 
contribuição de economis-

tas e observação ao projeto 
enviado pelo ex-presidente 
Michel Temer ao Congresso.

Marinho disse que o tex-
to final é “bem diferente” da 
minuta do projeto que vazou 
para a imprensa na semana 
passada. Nessa minuta, o 
governo proporia idade mí-
nima única de 65 anos para 
homens e mulheres se apo-
sentarem no Brasil. Além 
disso, a minuta de projeto 
ainda previa um mínimo de 
20 anos de contribuição para 

o trabalhador receber 60% 
da aposentadoria chegando, 
de forma escalonada, até o 
limite de 40 anos, para o re-
cebimento de 100%. 

Perguntado sobre quan-
do o projeto será apresen-
tado à sociedade, Marinho 
respondeu que isso vai 
ocorrer o mais rapidamente 
possível. “Vamos aguardar 
que o presidente convales-
ça, que ele esteja em plena 
condição de exercício do seu 
mandato, que eu espero que 

seja amanhã ou quinta-feira, 
e, apresentado [o texto] ao 
presidente, ele vai definir o 
prazo”, disse o secretário.

 
Militares
Sobre a inclusão de militares 

na reforma, mais cedo o sena-
dor Major Olímpio, líder do PSL, 
disse, ao deixar o Ministério da 
Economia, que os próprios mi-
litares apresentaram uma pro-
posta para a Previdência. 

“Os próprios comandan-
tes militares, o ministro da 

Defesa [general Fernando 
Azevedo] têm se debruçado 
sobre isso. Os militares que 
estão fazendo propostas. 
Tudo vai cair aqui dentro da 
área técnica, da área eco-
nômica. Os militares, que 
são sempre solução para o 
nosso país, não são proble-
ma, também estão fazendo 
suas propostas. Vamos ver 
a viabilidade dessas pro-
postas”, disse. O senador 
também esteve reunido 
com Guedes, no ministério.

Wilson Dias/Agência Brasil

Fux suspende as duas ações penais nas quais Bolsonaro é réu no STF
O ministro Luiz Fux, do 

Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu as duas 
ações penais em que o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PSL), é 
acusado de injúria e inci-
tação ao crime de estu-
pro. Isso ocorre porque a 
Constituição Federal proí-
be que o presidente seja 
responsabilizado por atos 
anteriores ao mandato.

Dessa forma, os pro-
cessos devem ficar sus-

Agência Brasil
pensos até o fim do mandato 
do atual chefe do Executivo, 
que tomou posse no dia 1º 
de janeiro deste ano. Bolso-
naro se tornou réu no STF 
em 2016 por uma denúncia 
envolvendo o episódio com 
a deputada federal Maria do 
Rosário (PT-RS), sobre quem 
o então parlamentar decla-
rou, em 2014, que “não es-
tupraria a deputada porque 
ela não merecia”.

Uma das últimas movimen-
tações no processo ocorreu 

em agosto do ano passado, 
quando o deputado federal e 
agora ministro da Casa Civil de 
Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, 
prestou depoimento no STF 
como testemunha de defe-
sa do agora presidente.

Na ocasião, Lorenzoni de-
fendeu que a questão entre 
Bolsonaro e a deputada fosse 
resolvida dentro do Congresso, 
em função da imunidade par-
lamentar. Também em agos-
to, a defesa de Bolsonaro pe-
diu o arquivamento da ação.
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Eurípedes José do Carmo toma 
posse como presidente da Agehab
O novo presidente da 

Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), 

Eurípedes José do Carmo 
(PSC), tomou posse. Ele foi pre-
feito de Bela Vista de Goiás por 
dois mandatos (2009-2016) e é 
irmão do senador, Luiz Carlos 
do Carmo. Durante discurso 
de posse, Eurípedes disse que 
é um homem de equipe e que 
pretende promover uma agen-
da positiva para o Governo de 
Goiás à frente da Agehab.

O presidente empossado 
agradeceu ao governador 
Ronaldo Caiado pela opor-
tunidade, lembrando que a 
população reconheceu nele o 
espírito de moralidade, tanto 
que o elegeu em primeiro tur-
no. Segundo Eurípedes, o con-
vite de Caiado para assumir 
o comando da Agehab surgiu 
baseado em sua experiência 
no poder executivo. “Está-
vamos há 30 anos sem levar 
habitação de interesse social 
para Bela Vista de Goiás. Em 8 
anos, conseguimos, com per-
sistência e parcerias, construir 
650 moradias. É um número 
muito importante para uma 
cidade desse porte”, revelou.

Luiz Carlos do Carmo estava 
presente na posse e afirmou 
que o irmão é um homem sério 
e muito justo. Ele colocou seu 
mandato à serviço da Agehab, 
que segundo o senador, é um 
lugar onde se faz o bem às 
pessoas, levando o benefício 
da moradia a quem mais pre-
cisa. “Esse grupo está assu-
mindo com o compromisso de 
trabalhar muito para ter uma 
atuação diferenciada”, disse.  
Também estavam presentes 
o deputado federal, Glaustin 
da Focus, o deputado estadual 
Henrique César, a vereadora de 

Goiânia, Léa Klébia, o presiden-
te da Assembleia de Deus, bis-
po Oídes José do Carmo, e ve-
readores de Bela Vista de Goiás. 

O ex-presidente da 
Agehab, Cleomar Dutra, pas-
sou às mãos do novo gestor 
um relatório com todos os 
convênios ativos – são 433 ao 

todo, com previsão de inves-
timento de R$ 229 milhões 
em 2019. Segundo Cleomar, 
somente em construção de 
moradias são 140 convênios, 
sendo que 45 ainda não tive-
ram as obras iniciadas. Ele lis-
tou os principais empreendi-
mentos do Estado e também 

as propostas em análise, que 
buscam aporte financeiro, 
em municípios como Goiâ-
nia, Alto Paraíso e Aparecida. 
Cleomar Dutra também en-
tregou o planejamento estra-
tégico de cada diretoria e ge-
rência. “Saio com a satisfação 
de dever cumprido. A Agehab 

sempre terá em mim um 
grande parceiro”, afirmou.

 
Perfil
O advogado Eurípedes 

José do Carmo tem 63 anos. 
É também formado em Ciên-
cias Contábeis, agropecuaris-
ta e empresário do ramo de 

mineração. Foi prefeito de 
Bela Vista de Goiás no perío-
do de 2009 a 2016. Bancário 
por 28 anos, aposentou-se 
como superintendente do Bic 
Banco. Ele é casado com a as-
sistente social Saula do Car-
mo e tem dois filhos, Andrea 
Karlla e Adriano do Carmo. 

Sérgio Willian

Câmara de Goiânia aprova projeto que propõe uso de canudos biodegradáveis
De autoria do vereador 

Romário Policarpo (PROS), o 
projeto de lei que propõe a 
substituição de canudos de 
plástico pelos feitos de ma-
terial biodegradável ou reci-
clável foi aprovado em 1ª vo-
tação, ontem. O texto segue 
agora para a apreciação da 
Comissão de Meio Ambiente 
e depois retorna ao plenário 
para a 2.ª e última votação.

A lei do vereador Romá-
rio Policarpo, que é presi-
dente da Câmara de Goiâ-
nia, determina que hotéis, 
restaurantes, bares, lan-
chonetes, clubes noturnos 
e empresas que promovam 
eventos troquem os canu-
dos de plástico por canudos 

biodegradáveis ou reciclá-
veis. A medida visa contri-
buir com as políticas de pro-
teção e conservação do meio 
ambiente em Goiânia.

Romário afirma que a 
aprovação da matéria repre-
senta “enorme avanço” para 
o meio ambiente de Goiânia. 
“Está comprovado o grande 
dano causado pelos canudos 
de plástico para o meio am-
biente. Com a substituição 
do produto pelo feito de ma-
terial biodegradável, nós va-
mos estimular uma mudan-
ça no consumo, reduzindo 
a quantidade de canudos 
de plástico à venda no co-
mércio”, afirma o presiden-
te da Câmara de Goiânia.

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

Veículos
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Pesquisa do Procon aponta variação 
de até 300% em tarifas bancárias
OS valores de ta-

rifas bancárias 
podem variar 

até 300%.  É o que revela 
levantamento realizado pelo 
Procon Goiás, sobre as tari-
fas de conta corrente/pou-
pança e cartão de crédito, 
durante visitas realizadas em 
oito bancos em Goiânia des-
de o dia 1º de fevereiro. Os 
valores coletados são válidos 
para agências de todo o país. 

Foram 17 tarifas consi-
deradas “serviços prioritá-
rios” em conta bancária  e 
sete tarifas cobradas em 
cartão de crédito básico. 

A intenção do órgão é 
fornecer orientações aos 
consumidores sobre seus 
direitos e alertar sobre os 
cuidados a serem observa-
dos para reduzir ou eliminar 
custos desnecessários.

Os valores das tarifas cole-
tados pelo Procon Goiás refe-
rem-se aos preços máximos 
praticados por cada banco, 
cobrados quando o consu-
midor excede a quantidade 
de eventos disponíveis no 
pacote de serviço contratado 
junto ao banco, ou quando 
extrapola a quantidade de 
eventos gratuitos, considera-
dos serviços essenciais. 

A maior variação iden-
tificada foi de 300% e cor-
responde à tarifa de “trans-
ferência entre contas na 
própria instituição”, nos ter-
minais de auto atendimento 
(caixas eletrônicos). Os pre-
ços variam de R$ 1 a R$ 4. 

Nos últimos seis meses, 
preço médio geral de tari-
fas se manteve estável, com 
aumento médio de ape-
nas 0,14%. Mas a tarifa de 
transferência entre contas 
na própria instituição subiu 

mais de 31%. Consideran-
do as elevações e reduções 
nos preços médios das tari-
fas bancárias, em compara-
ção aos preços praticados 
em agosto de 2018 e aos 
atuais, o aumento médio 
foi de apenas 0,14%. 

Em agosto de 2018, o 
preço médio era de R$ 1,19 
e atualmente é de R$ 1,56. 
O Procon Goiás lembra que 
os reajustes nos valores das 
tarifas bancárias só podem 
ser realizados a partir de 180 
dias de sua última alteração, 
admitindo redução de pre-
ços a qualquer tempo. 

Os novos valores devem 
ser divulgados aos correntistas 

com antecedência mínima de 
30 dias. Devem estar dispostos 
em local e formato visível ao 
público, nas suas dependên-
cias, bem como nas respecti-
vas páginas na internet.

 
Contas e saques
É importante conhecer 

o valor das taxas cobradas 
pela administradora do car-
tão antes de optar por pagar 
alguma conta (água, energia, 
etc) e/ou fazer um saque uti-
lizando cartão de crédito.

 Dependendo do valor da 
conta, pagar os encargos de 
atraso previstos na própria 
fatura pode ser mais vanta-
joso do que arcar com a ta-

rifa do cartão. Muitas vezes, 
dependendo do valor do 
saque, o custo final pode ter 
um grande peso no bolso do 
consumidor. Quanto menor 
o valor do saque, maior será 
o peso do custo final já que 
o valor da tarifa independe 
do valor do saque.

No levantamento reali-
zado pelo Procon Goiás, a 
tarifa para utilizar o cartão 
para pagar contas pode 
variar entre R$ 15 até R$ 
25,50, uma variação de até 
70%. Já a tarifa para reali-
zar saques com a função 
crédito do cartão varia de 
R$ 8 a R$ 18,80, resultando 
em uma diferença de 135%.

 Custo ‘zero’
Informar o consumidor 

sobre esses serviços gratui-
tos é um dever do banco. No 
entanto,  na maioria das ve-
zes, isso não ocorre durante 
a abertura da conta corren-
te. Isso ocorre por existir um 
leque de serviços gratuitos, 
os chamados serviços “es-
senciais”. Dependendo da 
movimentação em conta do 
consumidor, esses serviços 
podem satisfazer suas neces-
sidades e por esta razão, não 
há motivos para contratar os 
pacotes de “cesta de servi-
ço”, oferecidos pelos bancos. 

Caso o consumidor já te-
nha contratado os pacotes de 

serviços e perceba que eles já 
satisfazem suas necessidades; 
ou mesmo que exceda a quan-
tidade, o valor cobrado indivi-
dual também resulte em valor 
menor que o pacote, pode 
procurar o seu gerente e pe-
dir o cancelamento do pacote. 
Caso ocorra recusa por parte do 
banco, procure o Procon Goiás 
e registre a sua reclamação. 

Deixar de utilizar os cai-
xas eletrônicos (TAA) para 
utilizar o guichê de atendi-
mento pessoal pode enca-
recer o preço em até 50%. 

Como forma de incenti-
var o consumidor a utilizar 
os terminais de auto aten-
dimento (TAA), os bancos 
cobram tarifas mais baixas 
nesse canal de atendimento.

 Para realizar saques nos cai-
xas eletrônicos, o banco cobra 
uma tarifa de R$ 2, por cada 
saque que exceda o pacote 
contratado ou os serviços es-
senciais. Ao realizar o saque nos 
guichês de atendimento pesso-
al, o serviço pode custar R$ 3, 
representando um aumento de 
50% no valor da tarifa.

 
Ao consumidor
Os valores das tarifas bancá-

rias não são fixados pelo Banco 
Central do Brasil nem pelo Con-
selho Monetário Nacional. 

Eles são estabelecidos pe-
los próprios bancos e obede-
cem a uma padronização, ou 
seja, mesma nomenclatura 
em todas as instituições, fa-
cilitando na hora de compa-
rar os valores cobrados.

 Os bancos ainda são obri-
gados a disponibilizar aos 
clientes, até o final de feve-
reiro de cada ano, um extrato 
consolidado informando, mês 
a mês, todas as tarifas e valo-
res cobrados no ano anterior.

Reprodução

Petrobras elevará em 1% 
preço médio da gasolina

A Petrobras elevará 
o preço médio da gaso-
lina em suas refinarias 
em aproximadamente 
1% a partir de terça-fei-
ra, para R$ 1,5232 real, 
informou a petroleira 
nesta semana. Já o va-
lor médio do diesel será 
mantido nos pontos de 
venda da companhia em 
R$ 2,0005 por litro, de 
acordo com informação 
do site da empresa.
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A Petrobras não infor-
ma os motivos para cada 
um de seus reajustes, que 
podem ocorrer em qual-
quer intervalo de tempo, 
seguindo interesses co-
merciais da empresa.

Segundo a petroleira, 
sua política de preços se-
gue a paridade internacio-
nal e utiliza para cálculo 
indicadores como câmbio 
e barril do petróleo.

A política também ado-

ta mecanismos de hedge 
que permitem que os pre-
ços de ambos os combus-
tíveis sejam mantidos por 
determinado número de 
dias sem reajustes.

O repasse do reajuste aos 
consumidores finais nos pos-
tos, contudo, depende de 
diversas variáveis, como da 
atuação comercial de distri-
buidores e revendedores, tri-
butos, além da mistura obri-
gatória de biocombustíveis.
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Kevin e Yago devem ser as principais 
novidades na estreia do Goiás
O lateral-direito Ke-

vin e o zagueiro 
Yago devem ser as 

principais novidades do 
Goiás na estreia esmeraldi-
na na Copa do Brasil, nesta 
quarta-feira, contra o Sergi-
pe, em Aracaju. O técnico 
Maurício Barbieri conta com 
praticamente força máxima.

A principal baixa é o 
zagueiro David Duarte. Ex-
pulso na última rodada da 
Série B do ano passado, ele 
precisa cumprir suspen-
são na primeira partida do 
Goiás em competição na-
cional nesta temporada.

Sem David Duarte, Yago 
é o favorito para atuar ao 
lado de Rafael Vaz - outra 
opção é Fábio Sanches.

Na lateral-direita, a volta 
de Kevin resolve um pro-
blema para o time. Ele não 
entra em campo desde a 
terceira rodada do Campeo-
nato Goiano, mas está recu-
perado de um edema mus-
cular na coxa direita. Caíque 
Sá, o outro jogador da posi-
ção, está machucado.

Sergipe e Goiás se enfren-
tam nesta quarta, às 20h30 
(de Brasília), no estádio Ba-
tistão, em Aracaju. A prová-
vel formação esmeraldina 
tem Sidão; Kevin, Yago, Ra-

fael Vaz e Jefferson (Marcelo 
Hemes); Geovane, Léo Sena, 
Marlone e Renatinho; Mi-
chael e Júnior Brandão.

Na última rodada do 
Campeonato Goiano, sá-
bado, em Iporá, o técnico 
Maurício Barbieri escalou 
equipe reserva. Do time 
considerado titular, apenas 
Sidão e David Duarte – que 
não pode enfrentar o Sergi-
pe – começaram a partida.

Reprodução

Racing pede que torcida não grite “macaco” na Arena Corinthians
O Racing Club publicou 

um comunicado oficial on-
tem instruindo seus torcedo-
res a não gritar “macaco” na 
partida contra o Corinthians 
pela Copa Sul-Americana. Em 
uma série de esclarecimen-
tos, o clube argentino expli-
cou como é o plano de segu-
rança na cidade de São Paulo 
e pediu que gritos e gestos 
de macaco sejam evitados no 
jogo desta quinta-feira.

“Esclarecemos que consti-
tui um delito racial fazer ges-
tos de macaco ou dizer “ma-
cacos” aos torcedores locais, 
pois no Brasil é crime assimi-
lar uma pessoa a um animal”, 
diz o texto publicado no site 
oficial do Racing, o que é con-
troverso, pois este é um dos 
poucos casos que pode ser 
considerado injúria racial.

“A polícia agirá diante des-
tes ocorridos e fará a detenção 
dos torcedores envolvidos. Há 
câmeras em todo o estádio 
para registrar esta forma de 
ofensas raciais. As consequên-
cias podem ser severas tanto 

para o clube (multas), quanto 
para as pessoas envolvidas 
(antecedentes criminais, im-
possibilidade de deixar o Bra-
sil, multas e gastos judiciais)”, 
explica o comunicado.

A nota ainda informa que 
um cônsul brasileiro acompa-
nhará os argentinos na saída 
da Arena Corinthians, que 
acontecerá apenas após a 
torcida local se dispersar. An-

tes disso, a entrada dos visi-
tantes ao estádio acontece a 
partir das 19h30 (de Brasília).

O Racing lembra aos tor-
cedores que é proibida a 
utilização de elementos que 
cubram o rosto e impeçam 
a identificação das pessoas. 
Também não é permitido ins-
trumentos musicais, bandei-
ras grandes ou faixas que alu-
dam a torcidas organizadas 

ou lemas políticos. São todas 
normas da Conmebol, que 
valem para todas as partidas 
organizadas pela entidade.

Corinthians e Racing se 
enfrentam a partir das 21h30 
(de Brasília) desta quinta-feira 
(14), na Arena Corinthians. É o 
jogo de ida da primeira fase da 
Copa Sul-Americana, enquanto 
a partida de volta acontece em 
Avellaneda no próximo dia 27.

Thomas Santos CT do Fla é liberado, 
mas MP fará reunião para 
avaliar exigências no local

A vistoria dos órgãos 
competentes liberou mo-
mentaneamente o CT Ni-
nho do Urubu para uso por 
parte do Flamengo. Nesta 
terça-feira, representantes 
do Ministério Público do 
Trabalho, da Defensoria 
Pública, das Secretarias 
Estaduais de Urbanismo 
e Fazenda e do Corpo de 
Bombeiros fiscalizaram o 
centro de treinamento.

Ficou definido que o 
local permanecerá aber-
to após o incêndio que 
matou dez jovens das 
categorias de base. Na 
próxima sexta-feira (15), 
no entanto, haverá nova 
reunião na sede do Minis-
tério Público, quando o 
laudo da visita será apre-
sentado e exigências de-
batidas com o Flamengo, 

que precisará apresentar 
uma série de documen-
tos. Caso contrário, o CT 
poderá ser interditado.

Ficou definido que o 
local permanecerá aberto 
após o incêndio que matou 
dez jovens das categorias 
de base. Na próxima sexta-
-feira (15), no entanto, ha-
verá nova reunião na sede 
do Ministério Público, quan-
do o laudo da visita será 
apresentado e exigências 
debatidas com o Flamen-
go, que precisará apre-
sentar uma série de docu-
mentos. Caso contrário, o 
CT poderá ser interditado.

Algumas mudanças no lo-
cal deverão ser realizadas por 
conta da análise dos órgãos 
competentes. O Flamengo 
firmou compromisso para 
atender o que for solicitado.

Lateral re-
cuperado 
de edema 
muscular é 
nome certo, 
enquanto 
zagueiro 
deve ser o 
substituto de 
David Duar-
te, que está 
suspenso na 
primeira fase 
da competi-
ção nacional

Copa do Brasil
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Humorista Zé Lezin 
se apresenta no Teatro 
Goiânia neste domingo

Sucesso no cenário 
humorístico nacional, o 
ator paraibano Nairon 
Barreto, mais conhecido 
como Zé Lezin, se apre-
senta neste domingo 
(17), às 20h, no Teatro 
Goiânia. Os ingressos es-
tão à venda a partir de R$ 
35, pelo site: www.tudus.
com.br/cidade/goiania

O espetáculo ‘As Melho-
res de Zé Lezin’ traz piadas, 
histórias e experiências de 
vida, em temas como rela-
cionamento e política.

O personagem Zé Le-
zin nasceu há mais de 
30 anos, na Paraíba, e 
ganhou visibilidade na-
cional ao participar da 
‘Escolhinha do Professor 
Raimundo’, ao lado de 
Chico Anysio durante seis 
anos, além de ter feito 
participações no ‘Show 
do Tom’, na Record TV.

Zé Lezin tem incorpo-

rado em seu personagem 
todos os trejeitos, sota-
ques e a malícia do matuto 
paraibano, brincando sem-
pre com o universo interio-
rano e trazendo as piadas 
críticas do cotidiano brasi-
leiro e da atualidade para 
suas apresentações.

“Para mim foi uma expe-
riência fantástica atuar na 
Escolinha, sobretudo porque 
aprendi muito e tive de am-
pliar a minha intuição para o 
improviso. O Chico (Anysio) 
é um mestre de todos nós 
os que fazemos humor”, ex-
plica Nairon Barreto o pai e 
intérprete do Zé Lezin.

Cidade Rock 2019 começa 
com seis shows gratuitos 
no Martim Cererê 

Começa no próximo 
dia 23 de fevereiro e 
segue até o dia 7 de 

dezembro mais uma tem-
porada do Cidade Rock em 
Goiânia. Produzidos pela 
Monstro Discos, os shows 
serão mensais e gratuitos 
no Martim Cererê.  O even-
to foi criado no ano passado 
e logo se consolidou como 
um dos principais palcos de 
Goiânia para que artistas de 
todo o Estado e convidados 
de fora possam mostrar seus 
trabalhos. Serão 12 edições 
neste ano.  Em 2018 foram 
10 edições que reuniram 60 
artistas e um público médio 
de 700 pessoas por edição.

A primeira etapa de 2019 
reunirá as bandas goianas 
Two Wolves, Templates, Só-
tão, Gregor, Acrílico e GASP. 
A Two Wolves é, atualmen-
te, um dos maiores nomes 

do rock goiano e lançou mês 
passado uma nova música 
nas plataformas de músi-
ca em streaming. Wasting 
Time já conta com mais de 
30 mil execuções só no Spo-
tify, figura entre as 10 mais 
pedidas da rádio Interativa 
FM e ganhou um clipe bem 
humorado, com críticas ao 
presidente Jair Bolsonaro, e 
que está próximo das 7 mil 
visualizações no Youtube.

A Templates é outra ban-
da que já ganha destaque 
na cena rock da cidade. 
Com pouco mais de um ano 
de história, o grupo lançou 
seu primeiro disco no fim 
do ano passado. Não Desli-
gue o Rádio traz oito músi-
cas que sintetizam as refe-
rências do garage rock ao 
indie, com doses do stoner 
característico da capital do 
Cerrado, e também emplacou 

uma música (Esquecer e Con-
tinuar) entre as mais pedidas 
da rádio Interativa FM.

Também com música 
nova (Terminal) recém lan-
çada, a Sótão é uma banda é 
formada pelos irmãos Lucas 
Queiroz (baixista e vocalis-
ta) e Gabriel Queiroz (vocal 
e guitarra) e Ronaldo Bue-
no (bateria). Ex-integrantes 
do grupo de metalcore OFF 
1984, os irmãos Queiroz 
criaram o Sótão em 2015 
voltando sua música para 
um lado mais pop, com in-
fluências que vão do brit-
pop ao post-punk.

Mas o Cidade Rock tem 
também por objetivo fomen-
tar e valorizar novos artistas 
e, nesse sentido, a progra-
mação sempre abre espaço 
para representantes de uma 
novíssima geração do rock 
goiano. Nessa edição, os no-

vos nomes são Gregor, Acrí-
lico e GASP. O quinteto Gre-
gor foi formado em 2016 e 
aposta numa sonoridade da 
que varia entre o indie dos 
anos 2000, a disco music e a 
psicodelia. Poesia e músicas 
dançantes com psicodelia 
são o forte do grupo.

Também criada em 2016, 
a Acrílico faz um som carac-
terizado por uma ambiência 
milimetricamente pensada 
e recheada de dream pop e 
psicodelia, com referências a 
Beach House, Pond, Slowdi-
ve e My Bloody Valentine.

Já a GASP é uma banda de 
post-grunge com grandes influ-
ências de Queens of The Stone 
Age, Nirvana, Linkin Park, Foo 
Fighters, Iron Maiden, Led Ze-
ppelin dentre outros.  Segun-
do eles, “a principal proposta 
da GASP é fazer a galera pu-
lar, se divertir e dançar!

Reprodução

Ingressos 
estão à ven-
da a partir 
de R$ 35
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Deise Cipriano, do Fat 
Family, morre aos 39 anos 
após luta conta o câncer

Deise Cipriano, can-
tora do grupo Fat Family, 
morreu aos 39 anos na 
tarde des ontem aos 39 
anos. Ela estava inter-
nada para tratamento 
de câncer no aparelho 
digestivo no Instituto do 
Câncer, em São Paulo. A 
informação foi confirma-
da pelo próprio instituto.

Desde agosto de 2018, 
a cantora fazia tratamento 
contra um câncer no fíga-
do sendo internadas por 
duas vezes na UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva). 
No Natal, Deise deixou a 
unidade de terapia e pas-
sou com a família.

Nesta segunda, Deise 
começou a sentir náuseas 
e estava com dificuldade 
para se alimentar. Ela foi 
internada na UTI do Ins-

tituto do Câncer de São 
Paulo. Em 2011, o irmão 
de Deise, Sidney Cipriano, 
morreu aos 46 anos em 
decorrência de um aci-
dente vascular cerebral.

Avril Lavigne lança 
música com Nicki Minaj

Avril Lavigne lançou a 
música “Dumb Blon-
de”, em parceria com 

Nicki Minaj, ontem. “Nós 
escrevemos Dumb Blonde 
como um hino para qualquer 
um que tenha sido estereo-
tipado ou falado. Mantenha 
sua confiança e não deixe 

ninguém lhe dizer como 
ser”, escreveu no Twitter.

Lavigne ainda teceu elo-
gios a rapper “Nicki é uma 
mulher talentosa, forte e 
uma força motriz. Eu ouço 
‘Fly’, ‘Starships’ e ‘Bed’ o 
tempo todo. Tê-la na música 
é muito especial para mim”.

Minaj também falou o 
quanto gostava de Avril na 
mesma rede social. Ela com-
partilhou que ouviu o disco 
“Let Go” por meses, enquan-
to dirigia para o trabalho. 
“Chorava com ‘I’m with you’ 
e cantava com força ‘Compli-
cated’, ‘Things I’ll never say’, 

‘Nobody’s fool’ e ‘Sk8er boi’”.
A música faz parte do ál-

bum “Head Above Water”, 
que será lançado na sexta. 
A cantora ficou quase 5 
anos afastada dos palcos 
depois ter sido diagnostica-
da com a doença de Lyme, 
transmitida por carrapatos.

Desde agos-
to de 2018, 
a cantora 
fazia tra-
tamento 
contra um 
câncer no fí-
gado sendo 
internadas 
por duas 
vezes na UTI


