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IBGE: População desempregada 
soma 12,669 milhões de pessoas
O País tinha 12,669 milhões de desempregados no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua. Há menos 20 mil desempregados em relação a um ano antes, o equivalente a um recuo de apenas 0,2%. p3
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Lavagem de calçadas com água 
tratada pode ser proibida em Goiânia
Vereadores de Goiânia aprovaram  em primeira votação o projeto 
de lei de autoria do vereador Romário Policarpo (PROS). p2
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“Damas do tráfico” são presas 
em operações da Polícia Militar

Três mulheres e um ho-
mem foram presas no 
final da tarde de terça-

-feira em duas operações 
da Polícia Militar (PM). As 
prisões foram efetuadas em 
Anápolis, a 59 km de Goiâ-
nia. todos tinham associa-
ções com o tráfico de drogas 
e uma das suspeitas já pos-
suía passagens pela polícia. 
As operações foram reali-
zadas por equipes da força 
tática no Setor Recanto do 
Sol e no Bairro leblon.

A primeira ocorrência 

aconteceu na rua 47, no 
Setor Recanto do Sol, por 
causa de uma briga entre 
vizinhas. Verônica Ribeiro 
Gomes, de 18 anos, se de-
sentendeu com duas mulhe-
res e ameaçou uma delas de 
morte. A PM foi acionada e 
chegou no local ao mesmo 
tempo de Jennifer Moreira 
Mesquita, de 19 anos.

Através de uma consulta 
à placa do da moto de Jenni-
fer, os agentes identificaram 
um suposto envolvimento 
dela com o tráfico de dro-

gas. Durante a abordagem 
policial, ela revelou que foi 
até a casa de Verônica para 
receber uma dívida e para 
entregar a ela lSD e crack.

Ambas confirmaram à po-
lícia que se relacionam com 
dois homens que cumprem 
pena no presídio de Aná-
polis. elas afirmaram que 
estariam apenas dando con-
tinuidade ao trabalho deles. 
foram apreendidos 500 pon-
tos de lSD, 300g de crack, 
R$ 1.600, diversos cartões 
bancários, celulares e uma 

balança de precisão. Jenni-
fer já possui uma passagem 
na polícia por tráfico de 
drogas. Verônica e Jennifer 
foram presas em flagrante 
e encaminhadas para a De-
legacia Central de Anápolis.

Boca de fumo 
desmontada
A outra ocorrência acon-

teceu por na Rua l 26, no 
Bairro leblon. Ravylla Mi-
rian Miranda Tomaz, de 20 
anos, e seu marido Josa-
pha José Gomes de Sousa, 

de 32 anos, comandavam 
uma boca de fumo que 
foi desmontada por outra 
equipe da força tática.

A polícia abordou o sus-
peitos e apreenderam, na 
residência do casal, meio 
quilo de maconha, uma 
balança de precisão, dois 
celulares e R$ 195. Ne-
nhum dos dois tem passa-
gem pela polícia. O objetos 
apreendidos, juntamente 
com os suspeitos, foram 
encaminhados para a Dele-
gacia Central de Anápolis.

Prefeitura de Goiânia

CityBus 
completa 
15 dias em 
Goiânia com 
18 mil cadastros 
no aplicativo

em operação na região 
central de Goiânia, o City-
Bus 2.0 chegou à marca 
de 18 mil cadastros no 
aplicativo em 15 dias de 
serviços. Segundo balan-
ço divulgado ontem, em 
uma escala de 0 a 5 es-
trelas, 98% dos clientes 
deram notas entre 4 e 5, 
o que mostra a aprova-
ção dos clientes.  Os itens 
que receberam melhor 
avaliação foram, respecti-
vamente: motorista, con-
forto do veículo, chegou 
rápido e bom trajeto.

“Nós da HP transpor-
tes Coletivos recebemos 
esses números com mui-
ta alegria e humildade. 
eles nos mostram que 
estamos no caminho 
certo, mas também que 
ainda podemos melho-
rar. e o mais importante 
é que temos recebido o 
feedback dos usuários, 
nos ajudando a aprimo-
rar o serviço”, afirma a 
diretora executiva da HP, 
indiara ferreira. ela des-
taca que a interação nas 
redes sociais é essencial 
para promover a melho-
ria contínua do serviço.

Por meio da interlo-
cução com o usuário, a 
HP detectou a neces-
sidade de criar uma 
tarifa para as viagens 
em grupo e buscou rá-
pida solução. Na última 
sexta-feira, lançou nova 
precificação para aten-
der trajetos em grupo, 
de modo que a tarifa 
pode ficar até 63% mais 
barata que os preços prati-
cados pelos aplicativos de 
uso individual. Outra de-
manda dos usuários foi a 
expansão da área de aten-
dimento do CityBus 2.0.

A HP ressalta que, ha-
vendo aceitação da po-
pulação e demanda pelo 
serviço, a expansão será 
avaliada junto à Compa-
nhia Metropolitana de 
transportes Coletivos 
(CMtC) e à RedeMob. 
No site da CityBus, o 
usuário poderá respon-
der a uma enquete indi-
cando qual bairro gosta-
ria que tivesse o serviço.

PM intensifica bloqueios em pontos 
estratégicos da Grande Goiânia

Lavagem de calçadas com água 
tratada pode ser proibida em Goiânia

quase 250 policiais e 60 
viaturas intensificam o com-
bate à criminalidade na região 
metropolitana de Goiânia des-
de a manhã de ontem. Os blo-
queios, montados em pontos 
estratégicos da Grande Goiâ-
nia, fazem parte da Operação 
Sentinela 5. A ação das forças 
policiais segue até o feriado. 

entre os focos de comba-
te da operação estão o tráfi-
co de drogas, roubos de ve-
ículos e crimes envolvendo 

violência. Os bloqueios tam-
bém atuarão para recapturar 
foragidos, apreender armas 
de fogo e evitar que novos 
crimes sejam cometidos.  

Participam da ação policiais 
do Batalhão de Operações es-
peciais (Bope), Rondas Osten-
sivas táticas Metropolitanas 
(Rotam), Grupo de Radiopa-
trulha Aérea (GRAer), Batalhão 
Ambiental, Grupo de interven-
ção Rápida Ostensiva (Giro), 
entre outras unidades da PM.

Vereadores de Goiânia 
aprovaram ontem, em pri-
meira votação, projeto de 
lei de autoria do vereador 
Romário Policarpo (PROS) 
que proíbe a lavagem de 
calçadas com água tratada, 
potável, oriunda de poços 
artesianos e da Saneamen-
to de Goiás (Saneago). A 
proposta foi acatada 
pela unanimidade dos 
vereadores e segue ago-

ra para a apreciação da Co-
missão de Meio Ambiente. 

A proposta de lei estabele-
ce que a limpeza de calçadas 
deve ser feita prioritariamente 
por varrição, aspiração ou ou-
tros recursos que prescindam 
do uso de água. A lavagem, 
afirma o texto, está autorizada 
desde que com água de rea-
proveitamento – armazenada 
das chuvas ou de reuso (lava-
gem de roupas, por exemplo). 

O projeto estabelece que a 
prefeitura de Goiânia faça a re-
gulamentação da fiscalização.

A princípio, pela legislação 
municipal, a competência para 
aplicar, fiscalizar e autuar as in-
frações da lei será da Agência 
Municipal do Meio Ambiente 
(Amma). A desobediência à 
nova legislação terá como pena-
lidades a advertência por escri-
to e aplicação de multa de 152 
ufiRs em caso de reincidência.
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População desempregada soma 
12,669 milhões de pessoas, diz IBGE
O País tinha 12,669 mi-

lhões de pessoas em 
busca de emprego 

no trimestre encerrado em 
janeiro deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo instituto Bra-
sileiro de Geografia e estatís-
tica (iBGe). Há menos 20 mil 
desempregados em relação a 
um ano antes, o equivalente 
a um recuo de apenas 0,2%.

O total de ocupados cres-
ceu 0,9% no período de um 
ano, o equivalente à criação de 
846 mil postos de trabalho. O 
contingente de inativos avan-
çou 1,2%, 762 mil pessoas a 
mais nessa condição. Como 
consequência, a taxa de de-
semprego passou de 12,2% no 
trimestre até janeiro de 2018 
para 12,0% no trimestre encer-
rado em janeiro de 2019.

O nível da ocupação, que 
mede o porcentual de pesso-
as ocupadas na população em 
idade de trabalhar, foi estimado 
em 54,2% no trimestre até ja-
neiro deste ano, ante também 
54,2% no trimestre até janeiro 
de 2018. No trimestre até ou-
tubro do ano passado, o nível 
de ocupação era de 54,5%.

Massa de salários
A massa de salários em cir-

culação na economia cresceu 
R$ 3,825 bilhões no período 
de um ano, para R$ 205,027 
bilhões, uma alta de 1,9% no 
trimestre encerrado em ja-
neiro de 2019 em relação ao 
mesmo período de 2018, pu-
xada pelo aumento no núme-
ro de pessoas trabalhando.

Na comparação com o tri-
mestre terminado em outubro 
de 2018, a massa de renda 
real subiu 1,1%, com R$ 2,150 
bilhões a mais. O rendimen-
to médio dos trabalhadores 
ocupados teve alta de 1,4% na 
comparação com o trimestre 
até outubro, R$ 30 a mais. em 
relação ao trimestre encerrado 
em janeiro do ano passado, a 
renda média subiu 0,8%, para 
R$ 2.270, R$ 19 a mais que o 
salário de um ano antes.

Reprodução

Goiânia recebe 
oficina gratuita 
de slime 
para crianças

Trio é preso suspeito de roubo de 
cargas em Goiás, Tocantins e DF

Brumadinho: presos dizem que 
diretores da Vale sabiam de risco

Goiânia recebe oficina de 
slime para crianças no sábado, a 
partir das 12h. A brincadeira de 
fazer a “geleca” é uma das atra-
ções do Bailinho de Carnaval que 
acontece no lozandes Shopping. 
A programação é gratuita e in-
clui várias outras brincadeiras, 
como pintura facial e Camarim 
Kids, além de distribuição pipo-
ca e algodão doce.

Slime, geleca, amoeba mo-
derna. Os nomes são muitos 
para a brincadeira que atual-
mente é febre entre a criança-
da, e que nada mais é do que 
uma massinha de modelar 
caseira, feita com cola branca, 
água boricada, amaciante ou 
espuma para barbear, coran-
tes, glitter e outros produtos.

O grande diferencial é que 
o brinquedo, diferente das 
massinhas convencionais, 
agora ganhou mais cores, 
brilho e é mais viscoso, ou 
seja, uma “meleca” divertida. 
A brincadeira de fazer slime 
também caiu nas graças da 
internet, e só no Youtube já 
existem mais de 23 milhões 
de vídeos sobre o tema.

Os depoimentos dados 
por funcionários presos da 
Vale indicam que direto-
res da mineradora sabiam 
de problemas envolvendo 
a barragem de Brumadi-
nho (MG), que se rompeu 
há um mês. Na segunda-
-feira, quatro executivos já 
haviam solicitado habeas 
corpus preventivo ao Su-
perior tribunal de Justiça 
(StJ). Até esta terça-feira, 
26, a tragédia havia deixa-
do oficialmente 179 mor-
tos e 129 desaparecidos.

O Jornal Nacional, da 
Rede Globo, relatou na 
noite desta segunda ter 
conseguido acesso aos 
depoimentos dados pelos 
oito funcionários da Vale 
detidos há 12 dias em Con-
tagem. São quatro gerentes 
e quatro integrantes de 
áreas técnicas diretamente 
relacionados ao controle da 
barragem de Brumadinho.

No depoimento, felipe 
figueiredo Rocha afirmou 
que os riscos de operação 
na chamada Barragem 1 
foram discutidos em um 

painel interno com espe-
cialistas, do qual partici-
param os diretores Silmar 
Silva e lúcio Cavalli. essa 
declaração foi corrobora-
da pelo gerente executivo 
Alexandre Campanha, que 
disse ainda acreditar que 
os relatórios finais - nos 
quais se apresentavam de-
talhamentos dos proble-
mas - eram encaminhados 
para lúcio Cavalli e demais 
diretores operacionais.

A mesma citação foi fei-
ta por Marilene Christina, 
outra detida. ela foi além, 
dizendo que reportou ao 
diretor Silva - sobre a bar-
ragem B1 - a instalação de 
um DHP (drenos horizon-
tais profundos, utilizados 
normalmente para a re-
tirada de água da instala-
ção). Na sequência, decla-
rou ter alertado Cavalli de 
problemas em DHPs.

uma das principais hi-
póteses investigadas pela 
força-tarefa formada para 
Brumadinho é que o ex-
cesso de água na barragem 
levou ao rompimento.

três pessoas foram 
presas ontem suspeitas 
de integrar uma qua-
drilha especializada no 
roubo de cargas. Os 
crimes eram cometidos 
nas BRs 153, 060 e 080, 
em Goiás, no tocantins 
e Distrito federal.  

Segundo a investiga-
ção, o bando realizou 
cerca de 50 assaltos a 
caminhões nas rodovias. 
O foco principal era car-
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regamentos de eletroeletrô-
nicos e bebidas. O prejuízo 
estimado é de aproximada-
mente R$ 100 milhões. Ain-
da segundo a polícia, o gru-
po é composto por quatro 
pessoas, sendo que um sus-
peito está foragido. 

A ação é realizada pela 
Polícia Rodoviária federal 
(PRf) e pela Polícia Civil, por 
meio da Delegacia estadual 
de Repressão a furtos e Rou-
bos de Cargas (Decar).

Prejuízo 
causado 
chega a 
R$ 100 
milhões

Total de 
ocupados 
cresceu 0,9% 
em um ano
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Trump diz que ele e Kim Jong-un vão se esforçar na questão da desnuclearização

O presidente dos estados 
unidos, Donald trump, disse 
ontem que ele e o líder da 
Coreia do Norte, Kim Jong-
-un, vão se “esforçar muito 
para definir algo sobre a des-
nuclearização” do país asiá-
tico e transformá-lo em uma 
“potência econômica”.

O comentário de trump, 
feito em sua conta oficial 
no Twitter, veio antes de 
ele iniciar hoje uma reu-
nião de cúpula de dois dias 
com Kim Jong-un em Ha-
nói, capital do Vietnã.

No mesmo tuíte, trump 
disse acreditar que China, 
Rússia, Japão e Coreia do 
Norte “ajudarão muito” 
para a desnuclearização 
da Coreia do Norte.

Último cinema pornô 
de Paris fecha as portas

Depois de quase 50 anos 
de atividades, o último ci-
nema pornô de Paris, o Be-
verley, exibiu sua última ses-
são no sábado. O local, um 
templo dos apreciadores 
do gênero, ficava em uma 
região boêmia da capital 
francesa, no 2º distrito.

O fechamento simboliza 
as mudanças no consumo 
de vídeos pornôs nas últi-
mas décadas – dos cinemas, 
os espectadores passaram 
para os sites na internet, 
acessados a qualquer mo-
mento e gratuitamente.

O Beverley era o con-
trário disso: se mantinha 
fiel ao estilo dos anos 
1970, com uma entrada 
discreta coberta de pôste-
res vintage pelas paredes.

O último proprietá-
rio do estabelecimento, 
Maurice laroche, 75 anos, 
manteve por quase três 
décadas o funcionamen-
to original do cinema. em 
troca de uma tarifa única 
de € 12, o cliente podia 

ficar o tempo que quises-
se dentro da sala, na qual 
eram projetados dois fil-
mes continuamente. Do 
meio-dia à meia-noite. 
todos os dias da semana. 
A entrada de menores de 
idade era proibida.

Vintage eram também 
os filmes exibidos, pre-
ciosidades dos anos 1970 
e 1980, quando a sexuali-
dade era apresentada de 
uma maneira mais “real” 
na telona – mulheres sem 
silicone, homens com pê-
nis de tamanho natural. 
era por isso que, até o 
fim, a sala ainda registra-
va uma frequência regu-
lar, em especial por ha-
bitués desse estilo que, 
agora, ficou no passado.

“O Beverley recebia 7 
mil clientes por semana na 
década de 1970. Desde o 
início dos anos 2010, o nú-
mero passou para 1.500 e, 
hoje, terminamos com me-
nos de 500”, contou laro-
che ao jornal “le Parisien”.

Venezuela libera mais 
de 100 brasileiros que 
estavam retidos na fronteira
O presidente da Vene-

zuela, Nicolás Ma-
duro, autorizou na 

terça-feira a abertura parcial 
da fronteira com o Brasil, blo-
queada há seis dias, para a 
passagem de brasileiros que 
estavam retidos. Os primei-
ros a cruzar foram 9 pacien-
tes submetidos a cirurgias e 4 
acompanhantes. Havia a ex-
pectativa, porém, de que ou-
tros 197 brasileiros atraves-
sassem a qualquer momento.

O grupo de 13 brasileiros 
atravessou depois de nego-
ciações entre o itamaraty e o 
governo da Venezuela, cujas 
tratativas envolveram tam-
bém oficiais militares dos 
dois países em Pacaraima e 
em Santa elena do uairén. 
Dos 13, nove haviam feito 
cirurgias em hospitais e clíni-
cas particulares dias antes. A 
maior parte passou por pro-
cedimentos estéticos, como 
cirurgia de varizes e nos 
seios, mas havia também ca-
sos de operações bariátricas 
e oftalmológicas.

Os demais brasileiros, en-
tre turistas e residentes na 
Venezuela, atenderam aos 
chamados do consulado bra-
sileiro ou pediu ajuda espon-
taneamente para voltar - 70 
haviam passado a noite an-
terior dormindo no chão do 
vice-consulado brasileiro em 
Santa elena do uairén. Os pa-
cientes saíram da cidade de 
Puerto Ordaz às 5 horas da 
manhã e só conseguiram en-
trar no Brasil às 18 horas. No 
trajeto, passaram por revistas 
em 25 barreiras militares ins-
taladas pelo regime chavista.

Políticos e jornalistas ve-
nezuelanos acompanharam 
o retorno dos brasileiros, se-
gundo a pedagoga Carla Pi-
nheiro, de 39 anos. Moradora 
de Boa Vista, ela acompanha-
va a mãe aposentada. “A sen-
sação de voltar é muito boa”, 
disse Carla. “Não tínhamos 
notícia de quase nada. tive 
medo de não poder atraves-
sar de volta”, disse a apo-
sentada Ana Sueli Pinheiro, 
de 65 anos, que realizou 
uma operação na retina.

A garimpeira paraense Ka-
ren Porto, de 33 anos, disse 
que escolheu fazer uma ci-
rurgia bariátrica em razão da 
diabetes e ficou oito dias na 
Venezuela. ela disse ter plane-
jado fazer a cirurgia no país vi-
zinho cinco anos atrás. “Resol-

vi fazer para ter uma opção de 
vida melhor. quando decidi, 
não sabia que a situação es-
tava tão confusa assim. lá há 
bons médicos. Outras amigas 
já fizeram a cirurgia porque 
lá é barato”, disse. “Soube 
que a fronteira estava fecha-
da pelos jornais, mas não 
tive medo de voltar, porque 
sabia que uma hora ou outra 
as coisas se resolveriam.”

Ao longo do dia, o vice-
-cônsul do Brasil, ewerton 
Oliveira, que estava à frente 
das negociações, relatou que 
a cidade de Santa elena de 
uairén, aos poucos, voltava à 
normalidade, sem confrontos 
entre forças militares e para-
militares chavistas e cidadãos 
insatisfeitos com o governo 
de Maduro. ele disse ter re-

cebido o aval parcial da diplo-
macia venezuelana em Cara-
cas e dos generais da força 
Armada Nacional Bolivariana 
para priorizar o traslado dos 
pacientes em recuperação, 
embora o fechamento unila-
teral da fronteira permaneça.

O diplomata teve de vir 
ao Brasil para buscar alimen-
tos e medicamentos para as 
pessoas que estavam abri-
gadas no consulado. um dia 
antes, ele já havia consegui-
do atravessar um grupo de 
25 turistas mochileiros que 
faziam uma caminhada no 
Monte Roraima, principal 
destino de aventura da re-
gião. Na volta, eles haviam 
se surpreendido com um ce-
nário de caos e tiroteios na 
cidade de Santa elena.
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------------------------------- 
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
-------------------------------

Veículos
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Doria diz que SP vai apoiar 
incondicionalmente a 
reforma da Previdência 

O governador de São 
Paulo, João Doria, afir-
mou ontem, que o es-
tado vai apoiar incondi-
cionalmente a reforma 
da Previdência, “sem 
contrapartidas”. ele disse 
ainda que o tempo joga 
contra o governo no pro-
cesso de aprovação.

“O tempo joga con-
tra, quanto mais rápido 
o processo, maiores as 
chances de aprovação. 
quanto mais lento, maior 
o risco”, comentou Doria, 
durante a 20ª CeO Brasil 
2019 Conference, organi-
zada pelo BtG Pactual.

ele disse que, em al-
gum momento, o presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, terá que “li-
derar” os trabalhos pela 

aprovação da reforma da 
Previdência, “do ponto de 
vista de mídia e comunica-
ção”. e apontou que, no Con-
gresso Nacional, irão liderar 
esse processo os presidentes 
das duas casas, Rodrigo Maia 
(Câmara) e Davi Alcolumbre 
(Senado). “Ambos já sabem 
da responsabilidade que 
possuem para liderar esse 
processo”, afirmou Doria.

Prefeito de Senador 
Canedo fala sobre obras 
e projetos para a cidade

Esthéfany Araújo

em entrevista ao Jor-
nal Diário do estado, 
o prefeito de Senador 

Canedo, Divino lemes falou 
sobre assuntos como finan-
ças, segurança, saneamento 
e infraestrutura. entre as 
informações o prefeito di-
vulgou que o pagamento do 
iPtu/itu, de 2019 que se 
feito até o dia 10 de maio, 
poderá ser pago em uma 
parcela única com descon-

tos de até 20% no tributo, 
e 10% na taxa de serviço ur-
bano. Para retirar o boleto é 
só acessar o site da Prefeitu-
ra de Senador Canedo.

Com o objetivo de me-
lhorar a segurança da socie-
dade o prefreito falou sobre 
as Bases Comunitárias de 
Segurança que foram cria-
das para dar suporte com 
24 horas de atuação, com 
atendimentos a população. 
“O principal objetivo é que 
a Guarda Municipal esteja 

próxima e auxilie e acolha 
possíveis vítimas, ajudando 
no processo de ocorrência”, 
diz. Ainda segundo prefeito 
duas dessas bases estão quase 
prontas no Jardim das Oliveiras 
e Vila Galvão e mais quatro es-
tão sendo construídas em ou-
tros setores da cidade.

Além da segurança, ou-
tros projetos em infraes-
trutura como massa asfál-
tica, rede de esgoto com 
a finalização e entrega da 
estação de tratamento de 

esgoto (ete), e as obras 
para levar água tratada 
para todos os bairros. Pra-
ças e parques também es-
tão sendo construídos com 
cultivo de mudas, flores e 
decoração com madeira 
reaproveitada para incen-
tivar a sustentabilidade.

Segundo Dinivo lemes, 
o objetivo é o ano 2019 
seja um marco na história 
de Senador Canedo, com 
muitos projetos entregues 
e benefícios para a cidade.

de

Governador 
participou 
de evento 
do BTG 
Pactual



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 28 de Fevereiro de 2019viral
Reprodução

Modelo goiana é 
protagonista de filme 
da Netflix nos EUA

Natural de Goiânia, a 
modelo larissa Andrade, 
que mora nos estados uni-
dos atualmente, será a pro-
tagonista de ‘Alien Warfare’, 
um filme de ficção científica 
dirigido por Jeremiah Jo-
nes. A goiana é a primeira 
modelo brasileira a estrelar 
uma produção desse tipo 
na Netflix dos estados uni-
dos. O filme, que já teve as 
gravações encerradas e se 
encontra na fase de pós-
-produção, está previsto 
para ser lançado ainda no 
primeiro semestre de 2019.

“tenho muito orgu-
lho dos brasileiros que 
estão abrindo espaço em 
Hollywood, como Rodrigo 
Santoro, Wagner Moura, 
Alice Braga e José Padi-
lha”, declara a goiana. 
ela também comemora a 
oportunidade de protago-
nizar uma produção desse 
porte. “esse filme repre-
senta um marco na minha 
vida, porque eu batalhei 
muito para começar essa 
nova carreira”, vibra. 

larissa Andrade é mo-
delo desde os 15 anos e já 
fez diversos trabalhos, in-
cluindo campanhas para 
grandes marcas e desfiles 
em Hong Kong, Coreia do 
Sul, tailândia, itália, es-
panha, inglaterra, israel 
e estados unidos. Além 
disso, já posou para o re-

nomado fotógrafo estaduni-
dense terry Richardson. 

em 2013, ela começou a 
fazer cursos de atuação nos 
estados unidos, passando pelo 
lee Strasberg theatre and film 
institute, o ivana Chubbuck 
Studio e o Stella Adler Studio 
of Acting. Seus trabalhos na 
área de atuação incluem vários 
comerciais, uma participação 
no programa de tV israelen-
se “Hachaverim Shel Naor” 
e os curtas-metragens “Walk 
Away” e “Woman On top”, 
gravados nos estados unidos, 
além do filme da Netflix.

 
O filme
O enredo de “Alien War-

fare” é centrado em militares 
das forças especiais que com-
batem alienígenas. A persona-
gem interpretada por larissa 
Andrade é a cientista brasileira 
isabella ferreira. Na história, a 
pesquisadora está num centro 
de pesquisa protegido pelo 
governo, mas o local perde co-
municação com o meio exter-
no sem explicações.

Por conta disso, militares são 
enviados à área para descobrir 
o que aconteceu. Ao chega-
rem no local, eles encontram 
a cientista, porém não sabem 
quem ela é e isso gera uma des-
confiança entre todos. A atriz 
goiana relata que, ao longo do 
filme, são explorados os misté-
rios a respeito do trabalho que 
era realizado naquele lugar.

‘Aquaman 2’ ganha 
data de estreia

A Warner Bros bateu o 
martelo e decidiu a 
data de estreia para 

Aquaman 2: 16 de Dezem-
bro de 2022. De acordo com 
informações do site Dea-
dline, James Wan e David 
leslie Johnson-McGoldrick 
trabalharão juntos no novo 

capítulo da história do Rei 
dos Sete Mares. Peter Sa-
fran também está escalado 
para a produção do longa.

Aquaman é a maior bi-
lheteria de super-heróis da 
DC Comics. Ao todo, o filme 
lucrou uS$ 1,1 bilhões no 
mundo todo. Apenas no Bra-

sil foram R$ 100 milhões.

SPIN-OFF 
de Aquaman
Ainda de acordo com o 

Deadline, a Warner a DC 
estão planejando um spin-
-off de Aquaman chamado 
the trench. A produção 

focará em um grupo de 
criaturas marítimas que 
apareceram brevemente 
no longa-metragem a ata-
caram os personagens de 
Jason Momoa e Amber He-
ard. Projeto também terá 
as mãos de James Wan e 
será mais terror que ação.
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