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Tempestade 
de neve provoca 
três mortes na Es-
panha  p7

Ford encerra pro-
dução de veículos 
e fecha fábricas no 
Brasil  p4 p2

Prefeitura de Goiânia criará grupo para 
organizar retorno da Feira Hippie
Representantes dos trabalhadores da Feira Hippie e o prefeito em exercí-
cio, Rogério Cruz, se reuniram para tratar sobre o retorno da feira à Praça 
do Trabalhador, em Goiânia. O espaço passa por obras de requalificação. 

XUXA VOLTA
PARA GLOBO

p8

O governador Caiado inaugurou, nesta terça-feira (12/01), a segunda unidade no modelo de policlínica no Estado, localizada em Goianésia. 
A entrega traz avanços ao serviço de saúde ao oferecer atendimento aos moradores de 60 municípios da região do Vale do São Patrício. 

Inaugurada Policlínica com investimentos 
de 9,4 mi e capacidade para 7 mil consultas

Após 83 dias 
de luta pela 
vida, prefeito 
Maguito Vile-
la morre vítima 
da Covid-19  p2
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Justiça Federal mantém Enem 2020 nos dias 17 e 24 de janeiro

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

A notícia que ninguém 
queria dar: o prefeito 
licenciado de Goiâ-

nia, Maguito Vilela (MDB), 
morreu na madrugada nesta 
quarta-feira (13), a nove dias 
de completar 72 anos de 
idade. A morte encerra uma 
luta contra a covid-19 que 
começou há 83 dias. Ma-
guito deixa a esposa, Flávia, 
dois filhos (Daniel e Vanes-
sa), quatro netos e 1,5 mi-
lhão de goianienses órfãos. 
O sepultamento acontecerá 
em Jataí, sua terra natal.

Maguito lutava contra a 
sua segunda infecção pul-
monar, detectada em sete 
de janeiro – há seis dias, 
portanto. A notícia de que o 
paciente havia sido acometi-
do por bactérias no pulmão 
jogou um balde de água fria 
em todos que torciam pela 
sua recuperação, já que an-
tes dela Maguito estava lú-
cido, assistia a filmes e jogos 
de futebol no seu quarto, fa-
lava com o suporte de uma 
válvula (que tampava o ori-
fício aberto em sua traqueia 
para ventilação mecânica) e 
recebia visita dos netos.

O boletim médico desta 
terça trouxe, pela primeira 
vez, o adjetivo “grave” para 
falar da infecção contra a qual 
o prefeito lutava. Disse, tam-
bém pela primeira vez, que 
Maguito estava sob efeito de 
“altas doses” de remédio.

O prefeito foi diagnostica-
do com a Covid-19 no dia 20 
de outubro do ano passado. 
No dia 22, foi internado no 
hospital Órion, em Goiânia; 
e, no dia 27, foi transferido 

para o Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, local 
onde faleceu. O médico 
pneumologista e genro Mar-
celo Rabahi o acompanhou 
em todo o calvário.

Maguito foi um dos políti-
cos mais longevos de Goiás, 
além de dono de uma das 
trajetórias mais bem-sucedi-
das. Foi vereador, deputado 
estadual e federal, prefeito, 
senador, vice-governador 
e governador. Lançou-se 
candidato a prefeito de 
Goiânia pelo MDB algumas 
semanas depois que o pre-
feito Iris Rezende (MDB) 
anunciou a aposentadoria, 

em 25 de agosto. Foi elei-
to em segundo turno, com 
52,52% dos votos válidos. 
Quem governará a cidade 
pelos próximos quatro anos 
será o vice de Maguito, Ro-
gério Cruz (Republicanos).

Carreira de vitórias
Maguito, cujo nome de 

batismo era Luiz Alberto, 
nasceu em 1949, na cidade 
de Jataí. Elegeu-se deputa-
do vereador na cidade natal 
em 1976, quando ainda era 
conhecido como o “Magui-
to” jogador de futebol do 
Jataiense. O apelido pegou. 
Em 1982, foi eleito deputado 

estadual e já era líder do en-
tão governador Iris Rezende 
na Assembleia Legislativa.

Quatro anos depois se 
tornou deputado federal, 
participando de forma ativa 
da elaboração da Constituição 
Federal em 1988, nossa lei 
maior. À época, foi vice-líder 
do MDB na Câmara e, em 
1990, se tornou vice-governa-
dor de Goiás ao lado de Iris.

Foi então, em 1994, que 
Maguito conseguiu se sagrar 
o governador do Estado. Não 
foi para a reeleição. Em 1998 
garantiu uma cadeira no Se-
nado. Em 2002 e 2006, con-
tudo, tentou nova vaga no 

Palácio das Esmeraldas, sem 
sucesso. No ano seguinte, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
da Silva (PT) o alçou à vice-
-presidência de Governo do 
Banco do Brasil.

O ex-governador foi ain-
da prefeito de Aparecida de 
Goiânia por dois mandatos, 
onde fez o sucessor, Gusta-
vo Mendanha (MDB) – ree-
leito, no ano passado, em 
primeiro turno com mais 
de 95% dos votos válidos. 
Destaca-se, Maguito deixou 
a administração com mais 
de 70% de aprovação, se-
gundo a pesquisa Paraná/
Record de 2016.

Reprodução

Representantes dos 
trabalhadores da Feira Hi-
ppie e o prefeito em exer-
cício, Rogério Cruz, se reu-
niram nesta segunda-feira 
(11/1) para tratar sobre o 
retorno da feira à Praça do 
Trabalhador, em Goiânia. O 
espaço passa por obras de 
requalificação. O projeto 
em execução prevê a im-
plantação de bancas padro-
nizadas, prédio administra-
tivo, banheiros públicos, 
estacionamento, enferma-
ria e posto da Guarda Civil 
Metropolitana. 

 No encontro, Cruz de-
terminou que fosse cons-
tituído um grupo de tra-
balho que prevê ainda a 
participação do procura-
dor-geral de Goiânia, An-
tônio Flávio de Oliveira, 
que dará os encaminha-
mentos jurídicos em todo 
o processo de retomada. 
O grupo também deverá 
estabelecer normas para 
a preservação do espaço 
requalificado. “A prefei-
tura está investindo alto, 
então vamos ter que criar 
regras para preservar as 
benfeitorias que estão 
sendo realizadas e man-
ter ali um espaço organi-
zado”, destacou.

O presidente da Asso-
ciação dos Feirantes, Val-
divino da Silva, afirmou 
que manter o espaço 
estruturado e dinâmico 
também é um desejo dos 
feirantes. Segundo Val-
divino, a associação tem 
interesse em auxiliar o 
poder público na manu-
tenção dos espaços.

Secretário de Desen-
volvimento e Economia 
Criativa, Carlos Júnior 
enfatizou a importância 
de assegurar o retorno 
para o espaço de maneira 
organizada. Para isto, de-
fende o secretário, é pre-
ciso que haja uma discus-
são aprofundada entre os 
envolvidos. “A população 
goianiense não aguenta 
mais bagunça, tem que 
ter ordenamento público 
não só na Feira Hippie, 
mas em toda Goiânia, em 
todas as feiras”, afirmou.

A Justiça Federal em São 
Paulo negou o pedido de 
adiamento das provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. Com 
isso, estão mantidas as da-
tas de realização da prova, 
marcadas para 17 e 24 de 
janeiro (versão impressa).

O pedido de adiantamen-
to do Enem foi realizado pela 
Defensoria Pública da União 
na última sexta-feira, 7. A 

ação é com conjunto com a 
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), a União Brasileira 
dos Estudantes Secunda-
ristas (Ubes) e as entidades 
Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação e Educafro.

De acordo com a decisão 
que manteve a aplicação do 
exame nos dias previstos, 
caso uma cidade tenha ele-
vado risco de contágio que 
justifique medidas severas 

de restrição de circulação, 
caberá às autoridades locais 
impedirem a realização da 
prova. Se isso acontecer, o 
Inep, responsável pela prova, 
terá que reaplicar o exame.

A decisão é da juíza Ma-
risa Claudia Gonçalvez 
Cucio, da 12ª Vara Cível 
Federal de São Paulo. A 
prova impressa terá 14 mil 
locais de prova e 205 mil 
salas em todo o país.

Após 83 dias de luta pela vida, prefeito 
Maguito Vilela morre em São Paulo
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O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, 
nesta terça-feira 

(12/01), a segunda unidade 
no modelo de policlínica no 
Estado, localizada em Goi-
anésia. A entrega traz av-
anços ao serviço de saúde 
ao oferecer atendimento aos 
moradores de 60 municípios 
da região do Vale do São Pa-
trício. “Vamos governar para 
terminar, para fazer com que 
as coisas funcionem, dando 
dignidade ao cidadão em cada 
região do Estado”, afirmou, 
ao mencionar as dificuldades 
que muitos goianos vivenciam 
ao necessitar de deslocamen-
to para tratamentos que são, 
muitas vezes, periódicos e 
para a vida toda. 

A interiorização dos ser-
viços foi a estratégia ado-
tada pelo governador para 
promover a universalização 
dos atendimentos públicos 
demandados pela população. 
Para a Policlínica Regional de 
Goianésia, o aporte de recur-
sos destinado, quase R$ 9,4 
milhões, saiu dos cofres do 
Tesouro do Estado. A unidade, 
que tem capacidade para 7 mil 
consultas mensais, começou a 
funcionar no primeiro dia útil 
do ano, 4 de janeiro. 

“Eu trabalho para o ci-
dadão, para atender as pes-
soas mais vulneráveis, mais 
carentes, humildes”, reforçou 
Caiado. Ele também defen-
deu, em discurso, a união de 
forças com prefeitos e par-
lamentares para deixar um 
legado aos mais de 7 milhões 
de goianos. “É preciso que as 
pessoas acreditem que nos-
sas lideranças podem somar à 
melhoria da qualidade de vida 
do povo”, acrescentou.

Titular da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), Isma-

el Alexandrino explicou que 
a policlínica traz avanços na 
segmentação do atendimen-
to. ”Tínhamos uma atenção 
primária de atribuição dos mu-
nicípios e os hospitais, e nada 
no meio para dar suporte. O 
governador, como médico, 
entendeu o vácuo assistencial 
que existia”, assinalou Alexand-
rino. “A policlínica represen-
ta, justamente, o elo entre a 
atenção primária e o hospital”,

Atendimento itinerante
Outro serviço que passou 

a ser disponibilizado para a 
região do Vale do São Patrí-
cio é a Carreta de Prevenção 
ao Câncer, que percorrerá os 
municípios vizinhos para de-
senvolver ações de atenção 
à saúde da mulher. “Vamos 
poder diagnosticar o câncer 
de mama e de colo de útero 

na fase inicial. Isso é humani-
zar, é dar qualidade de vida”, 
ponderou Caiado.

Além dele e do titular da 
SES, várias lideranças políti-
cas e o vice-governador Lin-
coln Tejota participaram da 
entrega de obras em Goia-
nésia. “Já foram atendidas 
300 pessoas essa semana [na 
policlínica]. São 300 pessoas 
que poderiam ter entrado, às 
vezes, em uma ambulância, 
gastado dinheiro do seu bol-
so, tirado do seu sustento, 
para ir para Goiânia”, infor-
mou Tejota, ao reiterar que o 
momento é de mudança. 

“Hoje é um dia importante 
para o Vale do São Patrício e 
para Goiás, até porque a saúde 
do nosso Estado era a da am-
bulância. Não tinha uma políti-
ca pública como temos agora, 

regionalizada”, registrou o de-
putado federal José Nelto. 

Para o deputado estadual 
Amilton Filho,  a inauguração 
“faz valer a confiança que foi 
depositada no governo”. “A en-
trega de uma obra como essa 
traz dignidade, encurta distân-
cias e salva vidas”, defendeu.

Já o prefeito de Goianésia, 
Leonardo Menezes, pontuou 
o apoio dado pelo Governo 
de Goiás para transformar o 
atendimento em saúde no 
município. “Isso só demons-
tra a nossa parceria e o que 
nós podemos fazer juntos. A 
policlínica será um marco”, 
ressaltou.

O presidente da Câmara 
Municipal, Fábio da Enigma, 
disse que receber a obra é 
motivo de muita gratidão. 
“Goianésia dá um salto e é 
um passo a mais estarmos 

atendendo tantas especiali-
dades no nosso município”, 
afirmou o vereador.

Mais inaugurações
A expansão da rede de 

policlínicas segue de forma es-
tratégica com a construção de 
novas unidades em diferentes 
regiões do Estado. A de Goia-
nésia foi a segunda a entrar 
em operação na atual ges-
tão. A primeira foi implan-
tada em 2020, em Posse, 
no Nordeste goiano. Os pró-
ximos municípios a serem 
contemplados com estrutu-
ras similares são Quirinópo-
lis, Formosa, cidade de Goiás 
e São Luís de Montes Belos. 

Além da instalação de po-
liclínicas, o Governo de Goiás 
prioriza investimentos para 
construção de hospitais regio-
nais e celebração de convê-

nios para ampliação de leitos 
de internação, especialmente 
nas Unidades de Terapias In-
tensivas (UTIs) para atender 
todo o território goiano. 

Para consolidar a regionali-
zação está prevista também a 
retomada de projetos paralisa-
dos pela gestão anterior. “Va-
mos, ainda no primeiro trimes-
tre deste ano, abrir um hospital 
que o povo de Goiás não acre-
ditava mais que pudesse ser 
inaugurado, o de Uruaçu”, des-
tacou o governador.  

A obra visa à instalação de 
um hospital geral e materni-
dade no Norte Goiano, exe-
cutada via Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra). Os investimentos de 
R$ 100 milhões são do gover-
no estadual. Ao todo, serão 
240 leitos de internação, 40 
deles para as UTIs.

Participaram da solenida-
de a coordenadora da Área 
da Saúde do Centro de Apoio 
Operacional do Ministério 
Público de Goiás (MPGO), 
Karina D’Abruzzo; o vice-pre-
sidente da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), Luiz 
Sampaio; o assessor especial 
da Governadoria, Lineu Olím-
pio; o presidente do Conselho 
Estadual de Saúde de Goiás, 
Venerando Lemes de Jesus; 
a coordenadora regional de 
Educação, Gislene Fonseca; 
o diretor presidente do Ins-
tituto CEM, Jeziel Barbosa; o 
superintendente de Gestão 
do Vapt Vupt, Dioji Ikeda; a 
diretora da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Jaraguá, Marizete 
Lobo; o comandante do 23º 
Batalhão da Polícia Militar, te-
nente coronel Diney Pereira; o 
subcomandante da 15ª Regio-
nal da Polícia Militar, tenen-
te-coronel Marcus Vinícius.

Reprodução

Inaugurada Policlínica com investimentos de 9,4 
mi e capacidade para 7 mil consultas por mês
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Os consumidores bra-
sileiros serão aten-
didos por unidades 

produtivas da Argentina, 
Uruguai e outros países, 
informou a companhia. “A 
Ford atenderá a região com 
seu portfólio global de pro-
dutos e mantém assistência 
total ao consumidor, com 
operações de vendas, servi-
ços, peças de reposição e ga-
rantia para seus clientes no 
Brasil e na América do Sul.”

“Sabemos que essas são 
ações muito difíceis, mas ne-
cessárias, para a criação de 
um negócio saudável e sus-
tentável”, disse Jim Farley, 
presidente e CEO da Ford. 
“Estamos mudando para 
um modelo de negócios ágil 
e enxuto ao encerrar a pro-
dução no Brasil, atendendo 
nossos consumidores com 
alguns dos produtos mais 
empolgantes do nosso por-
tfólio global. Vamos também 
acelerar a disponibilidade 
dos benefícios trazidos pela 
conectividade, eletrificação 
e tecnologias autônomas 
suprindo, de forma eficaz, a 
necessidade de veículos am-
bientalmente mais eficientes 
e seguros no futuro.”

Sobre os funcionários, a 
empresa disse que irá tra-
balhar imediatamente em 
estreita colaboração com 
os sindicatos e outros par-

ceiros no desenvolvimento 
de um plano justo e equili-
brado para minimizar os im-
pactos do encerramento da 
produção. “Trabalharemos 
intensamente com os sindi-
catos, nossos funcionários e 
outros parceiros para desen-

volver medidas que ajudem 
a enfrentar o difícil impacto 
desse anúncio”, disse Lyle 
Watters, presidente da Ford 
América do Sul e Grupo de 
Mercados Internacionais.

Ele explicou que o time da 
América do Sul fez progres-

sos significativos na trans-
formação das operações, 
incluindo a descontinuidade 
de produtos não lucrativos 
e a saída do segmento de 
caminhões. “Esses esforços 
melhoraram os resultados 
nos últimos quatro trimes-

tres, entretanto a continui-
dade do ambiente econômi-
co desfavorável e a pressão 
adicional causada pela pan-
demia deixaram claro que 
era necessário muito mais 
para criar um futuro susten-
tável e lucrativo”, comentou.

Impacto
A produção será encerra-

da imediatamente em Cama-
çari e Taubaté, mantendo-se 
apenas a fabricação de pe-
ças por alguns meses para 
garantir disponibilidade dos 
estoques de pós-venda. A 
fábrica da Troller em Hori-
zonte continuará operando 
até o quarto trimestre de 
2021. Como resultado, a Ford 
encerrará as vendas dos mo-
delos EcoSport, Ka e T4 assim 
que terminarem os estoques. 
As operações de manufatura 
na Argentina e no Uruguai e 
as organizações de vendas em 
outros mercados da América 
do Sul não serão impactadas.

Em decorrência desse 
anúncio, a Ford prevê um 
impacto de aproximadamen-
te US$ 4,1 bilhões em despe-
sas não recorrentes, incluin-
do cerca de US$ 2,5 bilhões 
em 2020 e US$ 1,6 bilhão 
em 2021. Aproximadamente 
US$ 1,6 bilhão será relacio-
nado ao impacto contábil 
atribuído à baixa de cré-
ditos fiscais, depreciação 
acelerada e amortização de 
ativos fixos. Os valores re-
manescentes de aproxima-
damente US$ 2,5 bilhões 
impactarão diretamente o 
caixa e estão, em sua maio-
ria, relacionados a compen-
sações, rescisões, acordos 
e outros pagamentos.

Divulgação

Ford encerra produção de veículos no Brasil



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
-------------------------------
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
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 
2.8 novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 1.0 
c/ ar seminovo só 4848 
whatsapp: 8220 -6898

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
te ,sala,cozinha e área de 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
internas de madeira ex-
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

Veículos
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JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 
suem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 
suem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e acaba-
mento. No tamanho gem 
com 2 vagas. Valor R$ 
210.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 qua-
re garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
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.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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
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Três pessoas morreram 
devido à tempestade 
de neve que atinge a 

Espanha, especialmente a 
capital, Madri, disse hoje (9) 
o ministro do Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska.

”Apesar das condições 
meteorológicas extrema-
mente difíceis, o número de 
incidentes é relativamente 
limitado. Mesmo assim, la-
mentamos a morte de três 
pessoas”, disse o ministro, 
em uma entrevista em que 
não foram fornecidos detal-
hes sobre os óbitos.

Desde 1971, não se re-
gistravam na Espanha tem-
pestades de neve desta 
dimensão, que colocaram 
cinco regiões em alerta ver-
melho neste sábado.

O presidente da Câmara 
de Madri, José Luis Martí-
nez-Almeida, já pediu ajuda 
ao governo central, sobre-

tudo ”recursos humanos e 
materiais”, para conseguir 
dar resposta à tempestade. 
Segundo Martínez-Almei-
da, a cidade poderá ficar 
em uma situação ”muito 
complicada” na próxima 
semana, com a esperada 
”queda drástica” das tem-
peraturas.

A acumulação de neve 
em Madri foi três vezes su-
perior ao esperado, ating-
indo uma espessura entre 
50 e 60 centímetros na 
capital.

As escolas madrilenhas 
ficarão fechadas segunda e 
terça-feira próximas (11 e 12).

A tempestade de neve 
que atingiu a Espanha na 
sexta-feira (8) provocou 
muitos problemas, deix-
ando centenas de moto-
ristas bloqueados, o aero-
porto de Madri fechado e 
o país paralisado.

Integrantes do Partido 
Democrata apresentaram, 
nesta segunda-feira (11/1), 
mais um pedido de impea-
chment contra o presiden-
te Donald Trump. No do-
cumento, Trump é acusado 
de incitar uma insurreição 
– que culminou na última 
quarta-feira com a invasão 
do Capitólio dos Estados 
Unidos. É o segundo pedi-
do de impeachment do pre-
sidente e solicitado pelos 
Democratas.

Trump, que tem de ce-
der o cargo para o presi-
dente eleito, Joe Biden, 
daqui há 9 dias, segundo 
o pedido de impeachment, 

teria incentivado as ações 
violentas contra os repre-
sentantes do poder legisla-
tivo dos EUA pela internet.

Dentre outros pontos do 
processo, que é complexo, 
a ação ainda pode ser con-
testada por Trump, em uma 
carta redigida ao Congresso. 
Além disso, o impeachment, 
de fato, precisa da aprova-
ção da maioria de dois terços 
do Congresso- 67 senadores 
e 290 representantes.

Porém, caso a remoção 
de Trump aconteça, o pro-
cesso demoraria e ocorre-
ria apenas depois que ele 
não fosse mais presidente. 
Apesar disso, se condenado 

ao impeachment, o Repu-
blicano perderia os benefí-
cios concedidos a ex-presi-
dentes e, até mesmo, seus 
direitos políticos, algo que 
nunca aconteceu a nenhum 
presidente americano após 
deixar o cargo.

De acordo com a emisso-
ra americana NBC, juristas 
se dividem sobre o caso que 
deve ser concluído após o 
fim do mandato. Parte diz 
que é inconstitucional, parte 
afirma que seria permitido 
se passasse pela Câmara an-
tes dele deixar o cargo e um 
terceiro grupo defende que 
o impeachment é permitido 
a qualquer momento.

Reprodução

Democratas apresentam novo pe-
dido de impeachment de Trump

Tempestade de neve provoca três mortes, mas 
incidentes é relativamente limitado na Espanha
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Depois que o WhatsApp 
anunciou uma mudança 
nas suas políticas de pri-
vacidade, dois aplicativos 
de mensagens com fun-
ções semelhantes ficaram 
em primeiro lugar de do-
wnloads na Google Play e 
na App Store, em muitos 
países. No Brasil, os apli-
cativos ficaram no top 10.

O WhatsApp anunciou 
na quarta-feira passada, 
dia 6, que os usuários de-
verão compartilhar seus 
dados com o Facebook 
de maneira automática e 
obrigatória, e quem não 
concordar com as novas 
políticas de privacidade 
será bloqueado do uso do 
App de mensagens.

O Telegram apresenta 
criptografia de ponta a pon-
ta (recurso em que apenas 
as pessoas que conversam 
podem saber do conteúdo 
das mensagens), mas ape-
nas em chats secretos, onde 
o usuário recebe um aviso se 

alguém tira um print da tela. 
Os grupos podem conter até 
200 mil pessoas, há como 
criar enquetes e enviar ar-
quivos de até 2 GB.

O Signal é, aparente-
mente, o mais seguro dos 
três aplicativos: tem cripto-
grafia de ponta a ponta em 
todas as suas mensagens. 
Há como bloquear os prints, 
desfocar rostos em fotos 
enviadas e exclusão auto-
mática de mensagens após 
a leitura. Não tem tantos 
recursos como o Telegram, 
mas se assemelha ao What-
sApp, podendo fazer chama-
das de áudio e vídeo.

Elon Musk, o homem 
mais rico do mundo, usa 
o Signal. Em contraparti-
da, o WhatsApp usou o 
Twitter para se defender e 
disse: “Nossa atualização 
nas políticas de privacida-
de não afeta a privacidade 
das suas mensagens com 
amigos ou família”. Mas, as 
novas políticas falam por si:

“Tem um seriado 
maravilhoso sur-
gindo aí”, anun-

ciou a apresentadora Xuxa 
Meneghel nesta última se-
gunda-feira, 11. Um dia an-
tes, ela havia confirmado a 
saída da Record. Ao que tudo 
indica, ela vai fazer parte de 
um projeto no formato docu-
mental para a plataforma de 
streaming Globoplay. A novi-
dade foi contada na entrevista 
com o jornalista Luis Erlanger, 
feita no Instagram.

“O Schroder [Carlos Hen-
rique, ex-diretor-executivo 
de Criação e Produção de 
Conteúdo] chegou a conver-
sar comigo uma coisa pareci-
da. Mas não era para deixar 
isso para fazer aquilo. Mas, 
sim, fazer isso [atuar] tam-
bém”, começou.

“Mas sou tanto atriz 
como sou cantora. Só ven-
do disco, mas não canto (ri-
sos). [Atuar] Não é minha 
praia. Não é uma coisa que 
sei fazer. Não é. Eu vou ter 

que aprender muito porque 
quero fazer um seriado ago-
ra. Quero fazer isso. Tem um 
seriado maravilhoso surgindo 
aí a possibilidade. Quero re-
almente dar o meu melhor e 
aprender com isso”, entregou.

Ao falar sobre sua saída 
da Globo, Xuxa contou que 
se sentiu abandonada pela 
antiga emissora, o que não 
ocorreu em sua despedida 
recente da Record. “Quan-
do eu saí [da Globo], me 
senti bastante órfã porque 
fui muito mimada na Globo. 
Esse mimo começou a dimi-
nuir. Quando eu saí, foi tipo: 
‘Você não tem mais nada 
disso aqui. Esquece a histó-
ria que você tem aqui’. Isso 
foi chocante”, fez desabafo.

“[Na Record] Toda hora, 
os diretores, os presidentes, 
os caras da alta cúpula che-
gavam para mim e falavam: 
‘Você está feliz? Porque se 
você não estiver feliz, a gen-
te não quer você aqui. Você 
está feliz?’. Agora em dezem-

bro, eu saí da Record e fui 
lá me despedir do Marcelo 
Silva [vice-presidente Artísti-
co e de Programação da Re-
cord]”, contou.

“Fui lá e falei para ele: 
‘Gratidão pelo que eu vivi 
aqui. Pela possibilidade de 
ter aprendido e vivido tudo 
aqui’. E saí com uma porta 
que não se trancou, porque 
achei que a porta da Globo 
tinha se trancado para mim. 
E hoje vejo as pessoas na Glo-
bo falando com carinho de 
mim. Na realidade, não é de 
mim, é da minha história. Por-
que negar quem eu sou, é ne-
gar o que eles fizeram. Porque 
a minha história foi feita lá [na 
Globo]”, completou.

A antiga história que car-
regou desde sua saída da 
empresa ficou no passado. 
Este novo momento da car-
reira mostra que a aproxima-
ção com a Globo está sendo 
muito bem-vinda. “Hoje te-
nho a possibilidade de fazer 
um documentário onde o 

Globoplay vai estar presen-
te. É óbvio que para ter a 
minha história, a Globo tem 
que estar presente. Meu do-
cumentário vai sair com o 
aval da Globo”, anunciou.

“Isso é uma maneira de 
dizer: ‘Ok. A gente realmente 
aceita que você é quem você 
é’. Eu sou cria da Globo. Nas-
ci na Manchete, mas sou cria 
da Globo. Conquistei e tive 
a possibilidade de ficar cinco 
anos na Record, dois anos e 
meio na Argentina, dois anos 
na Espanha, dois anos nos 
Estados Unidos, tive a possibi-
lidade de viajar o mundo por-
que sou cria deles”, enfatizou.

“Nessa criação da artis-
ta que sou, eu me senti um 
pouco: ‘Ops, eles não que-
rem dar o braço a torcer de 
que me fizeram’. Hoje eu 
vejo que não. ‘Tanto que a 
gente deu o braço a torcer 
como vamos assinar embai-
xo que a tua história saiu da-
qui’”, reforçou sobre o pro-
duto com o Globoplay.

Xuxa anuncia volta para Globo

Depois do WhatsApp dizer 
que vai compartilhar dados 
com Facebook, cresce a pro-
cura por Telegram e Signal


