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Goiás tem terceira maior taxa de
reajuste na conta de energia do País

A energia elétrica ficará, em média, 16,45% mais cara em Goiás a partir desta sexta-feira (22). Depois dos impactos da cobrança das bandeiras tarifárias, por causa da crise hídrica no País, a Aneel aprovou ontem o Reajuste Tarifário Anual da Enel Distribuição. A energia para os consumidores
residenciais ficará 16,37% mais cara, o terceiro maior índice de aumento entre as distribuidoras do País que já reajustaram suas tarifas anuais. p3

Auxílio-diesel a caminhoneiros não deve impedir
greve do dia primeiro p4
Mesmo com anúncio de auxílio-diesel, caminhoneiros mantém a greve
prevista para 1º de novembro. “Caminhoneiros não querem esmola, querem
dignidade.” Nesta quinta-feira (21), durante a cerimônia de inauguração de
um ramal da obra da transposição do Rio São Francisco, o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) anunciou o pagamento de um auxílio para 750 mil
caminhoneiros e destinado a compensar o aumento do óleo diesel.
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Setor cultural
sofre para se reerguer, apesar da
flexibilização p2
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Universidades são proibidas de
adotar o “passaporte da vacina”
O Ministério da Educação decidiu que as universidades federais não podem exigir o comprovante de vacinação contra covid dos alunos, funcionários e professores que quiserem participar de atividades presenciais de agora em diante. p4
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cotidiano

2

Goiânia, 22 de Outubro de 2021

Setor cultural em Goiânia sofre para
se reerguer, apesar da flexibilização

A

pós um ano e meio
de suspensão em razão da pandemia do
coronavírus, a realização de
shows em Goiânia voltou a
ser permitida. Além disso,
o novo decreto municipal
publicado nesta semana
ampliou a capacidade de lotação liberada em espaços
para espetáculos, eventos
artísticos e afins. Mas, apesar de terem ganhado mais
flexibilizações para trabalhar, profissionais do setor
cultural ainda se mostram
temerosos pelo atual momento – tanto do ponto de
vista econômico, quanto o
de saúde.
No ramo da produção
cultural há duas décadas,
Fernandes Fernandes afirma que sua área de trabalho
“parou totalmente e ficou
sem perspectiva” com o início da pandemia, em março
do ano passado. Ao Mais
Goiás, a proprietária da F2
Produções revela que viu
sua renda e a de amigos zerar após a suspensão das atividades culturais, o que fez
com que muitos migrassem
de profissão e até de país.
“Sou produtora há 20 anos
e eu não tinha um plano B.
Não tinha pra onde correr”,
diz.
Para Fernanda, o decreto
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Moradores despejados
da invasão no Setor Independência Mansões, em
Aparecida de Goiânia, perderam documentos e não
conseguem se vacinar. Com
isso, além da incerteza sobre
o que comer e o que dar para
os filhos comerem, cresce o
medo e a angústia de estarem vulneráveis a Covid-19.
“No despejo, as ‘patrolas’
passaram por cima dos documentos. Aí a maioria das
pessoas aqui nunca vacinou
com nenhuma dose da vacina do coronavírus, porque
não tem documento”, contou o líder comunitário, Dio-

App de
mobilidade aposta
em causa social
e apoio a
motoristas
da capital
FELIPE FERNANDES

que determinou o retorno
dos shows e ampliação da
lotação em espaços culturais
representou um certo alívio
para os profissionais da área.
No entanto, chegou cercado
também de preocupação em
decorrência do grande número de casos de Covid-19
que ainda é registrado diariamente na capital.
“Precisa funcionar, mas
com muita cautela. A gente,
por exemplo, fez a opção
de trabalhar só com 50% da

capacidade de lotação nos
espaços, teatros [hoje, a prefeitura libera 60% da capacidade]. A gente tem muito
medo de trabalhar ainda,
mas a questão é de sobrevivência”, pontua.
Setor cultural se reergue
com dificuldades
Depois de ficar tanto tempo parada, Fernanda Fernandes está com um novo
projeto. Trata-se do ciclo de
conferências de escritores
incluindo Fabrício Carpine-

jar, Ignácio de Loyola Brandão e Xico Sá, denominado
“Diálogos Contemporâneos”, no Teatro Goiânia com
entrada gratuita. Contudo, a
realização de eventos culturais pós-lockdown se mostra
mais difícil do que se pensa.
“Como só podemos lotar
metade dos espaços, o que
gente arrecada acaba indo
para as próprias despesas.
Acaba que fica elas por elas”,
comenta. Para a produtora,
além dos recursos federais

por leis como a Aldir Blanc,
que contam com longos
prazos de avaliação e deferimento de projetos, o Estado
e o município deveriam ter
se atentado às necessidades
de profissionais que tiveram
sua renda zerada durante a
pandemia, como os da cultura.
A falta de incentivos e recursos, segundo Fernanda,
pode resultar numa debandada de artistas e produtores. “É uma preocupação

Moradores despejados em Aparecida não conseguem vacinar
SAMANTHA SOUZA
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nes Ferreira dos Santos.
Sem recursos, os moradores pedem a atenção das
autoridades locais, para que
tenham acesso ao único
meio de se proteger do vírus.
“Tem mais de 20 pessoas aqui sem vacinar. Tá
difícil, nós aqui não tem
transporte [sic], não tem
documento . Podia ter uma
ação pra vacinar nós aqui
[sic]”, pediu Dione.
Apesar disso, a Prefeitura
de Aparecida Goiânia disse
que esteve no local e todos,
na ocasião, portavam documentos pessoais. Ao mesmo
tempo, a gestão informa que
um projeto está sendo desenvolvido para atender a popu-
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lação que precisa de moradia.
VULNERÁVEIS
As mais de 30 famílias
que moram na invasão, foram despejadas no último
dia 27 de agosto. Esta foi
a segunda em menos de
um mês. Durante a desocupação, funcionários da
Secretária Municipal de
Planejamento e Regulação
Urbana usaram tratores
para destruir barracas e
tendas montadas no local.
Com isso, os moradores perderam o pouco de
“dignidade” que tinham e
se encontram ainda mais
vulneráveis ao vírus. Além
disso, estão dependentes

de ajudas governamentais e
da população ao redor. “Nós
estamos aqui, porque não
temos outra saída. Nós estamos aqui porque estamos
sem condições de tudo”, ressaltou o líder comunitário.
DESPEJADOS
Agora, com as primeiras
chuvas, além da fome, os
moradores precisam conviver
com o frio e medo de perderem o pouquinho que conseguiram recuperar dos destroços deixados pela prefeitura.
“Como eles destruíram
tudo, nós estamos aqui
quase que no relento. Essas
chuvas tão vindo de vento
demais. Nós coloca [sic]

os cobertores pra molhar
menos o barracos, mas não
dá pra dormir bem não”,
explicou Diones. José Maria
Ramos, também conhecido
na comunidade como Velhinho, filmou como fica sua
barraca logo após a chuva
de segunda-feira (18).
Segundo Diones, a Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG), esteve no
local há mais ou menos três
semanas e doou a cada família um cobertor e uma
cesta básica. No entanto,
as crianças estão sem leite e fraldas. Devido a falta
de lona, alguns cobertores
também estão sendo usados para cobrir as barracas.

Nos próximos dias um
novo app de mobilidade
urbana chega a Goiânia,
ele será voltado especificamente para o público
feminino. O Lady Driver
terá o objetivo de reduzir
o risco de uma mulher sofrer qualquer tipo de assédio ou violência, oferecer
uma melhor experiência
para as motoristas, pagando uma porcentagem
maior em cada corrida e
dando suporte personalizado para as passageiras.
Segundo Marcelo Conrado, Presidente Cooperativa dos Motoristas de
Aplicativos do Estado de
Goiás (Coopgo), a falta
dessas iniciativas vêm
sendo o principal motivo
pela baixa nos motoristas
nos principais apps de
mobilidade e colocando
os motoristas como vilões da história.
“O aumento dos custos operacionais, principalmente combustível,
está influenciando os
motoristas a deixarem as
plataformas. Antigamente eles percorriam 250
km/dia para ter um lucro
bom, hoje tem que fazer
acima de 300 km/dia e
trabalhando de 12 a 14
horas por dia”, complementa Marcelo.
Marcelo ainda relata
que nos últimos cinco
anos o custo do Km rodado passou de 0,70 para
0,90 centavos. Ele também diz, que as plataformas líderes de mercado
não reajustaram o preço
e ganho médio. Considerando todo os deslocamentos (até o passageiro
e depois do percurso), o
valor está abaixo de 0,10
centavos por km rodado.
“Por esse motivo dependendo da distância até
o passageiro (já que as plataformas não remuneram
esse trajeto) o motorista
cancela, pois, vai ter prejuízo no final da corrida quando somar o total do deslocamento”, diz Marcelo.
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Goiás tem 3ª maior taxa de reajuste
na conta de energia em todo país

A

energia elétrica ficará, em média, 16,45%
mais cara em Goiás
a partir desta sexta-feira
(22). Depois dos impactos
da cobrança das bandeiras
tarifárias, por causa da crise hídrica no País, a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou ontem o Reajuste Tarifário Anual da Enel
Distribuição. A energia para
os consumidores residenciais
ficará 16,37% mais cara, o
terceiro maior índice de aumento entre as distribuidoras
do País que já reajustaram
suas tarifas anuais em 2021.
Os consumidores residenciais representam mais
de 85% de todos os clientes
da Enel Goiás. Esses usuários, que até então pagavam
R$ 0,547/kWh na conta de
energia, passam a pagar R$
0,637/kWh a partir de hoje, o
oitavo maior valor médio entre os estados brasileiros que
já fizeram o reajuste tarifário
anual em 2021. Para os clientes de média e alta tensão,
em geral indústrias e comércios de grande porte, o reajuste médio será de 14,21%.
O índice de reajuste residencial da Enel Goiás só ficou
atrás do aumento de 18% da
CERAL Distribuidora e do reajuste de 16,73% anunciado
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ontem para a EDP São Paulo.
Ilídio Coutinho, responsável
por Regulação da Enel Goiás,
explica que os reajustes homologados pela Aneel no segundo semestre deste ano foram
mais impactados pela crise hídrica, que é a grande motivação dos aumentos hoje.
“As empresas com processos homologados no início do
ano tiveram um efeito médio
de 9,9% para o consumidor”,
destacou. Ele lembra que,
este ano, com a escassez de

chuvas, o País teve o pior
cenário no armazenamento
de água nas barragens das
grandes hidrelétricas, o que
exigiu a ativação das termoelétricas, que têm um custo de
geração bem maior.
O executivo da Enel confirma que as bandeiras tarifárias têm o objetivo de
cobrir esta alta no custo na
geração de energia. Mas ele
lembra que a bandeira de
escassez hídrica, por exemplo, só foi criada no início de

setembro. “No período anterior, quando não tínhamos
bandeira, foi gerado um déficit com o custo maior para
geração que precisa ser coberto e entrou agora neste
reajuste”, explica.
Do reajuste total para
Goiás, de acordo com Enel,
13,14% são para cobrir os
custos com a compra de
energia, encargos setoriais
e transmissão, sendo apenas
3,31% destinados à distribuidora para manutenção e

investimento na rede. Ilídio
Coutinho ressalta que a distribuidora é o caixa que arrecada para cobrir os custos de
toda a cadeia, com geração,
transmissão, encargos setoriais e impostos.
Além disso, ele diz que o
reajuste recompõe o equilíbrio do contrato de concessão e que as distribuidoras
têm custos diferentes, por
isso os índices são variados no País. “Cada empresa participa de leilões em

momentos diferentes para
atender seu mercado e, por
isso, cada uma tem seu portfólio de contratos”, explica.
Os custos variam conforme
a empresa e o momento em
que foi feita esta busca no
mercado. “São custos não
gerenciáveis pela distribuidora, pois quem oferta é o
governo. De cada R$ 100, só
administramos R$ 19,95. O
resto é para a cadeia”.
Outro ponto que diferencia a diluição dos custos das
distribuidoras é o perfil de
seu mercado. O executivo
da Enel lembra que, em Goiás, 85% dos consumidores
são residenciais.
AMORTIZAÇÃO
Segundo a Aneel, o reajuste seria maior, mas foram
adotadas medidas para redução do efeito tarifário, como
a reversão dos recursos da
Conta-Covid, o diferimento
de Saldo de Itaipu (associado
ao Decreto 10.665/2021) e a
compatibilização dos financeiros da bandeira de escassez hídrica, para neutralizar
seu repasse à Parcela A.
Para a diretora da Aneel e
relatora do processo, Elisa
Bastos, sem as medidas, o
reajuste inicial da empresa
seria de mais de 24%.

Educação: governo paga Auxílio-Aprimoramento e reajuste salarial
O Governo de Goiás pagará, na folha de outubro,
a professores e servidores
administrativos da Secretaria da Educação (Seduc),
o Auxílio-Aprimoramento,
no valor de R$ 500, e o reajuste de 4,52% para professores P1, P2, do quadro
transitório e com contratos
temporários e de 7,20%
para professores P3, P4 e

servidores administrativos,
efetivos ou com contratos.
Por determinação do governador Ronaldo Caiado,
o aumento salarial também
será concedido aos inativos, aposentados e pensionistas da Educação. Os índices seguirão os mesmos
critérios adotados no cálculo dos vencimentos dos
servidores na ativa. Nessa

categoria, receberão o reajuste 34.860 servidores.
A iniciativa do Governo de
Goiás, de acordo com Caiado,
é uma forma de reconhecer
o trabalho de professores
e administrativos que, desde o início da pandemia da
Covid-19, têm se esforçado
para manter os bons resultados educacionais da rede
pública estadual. “É um time

ao qual eu agradeço todo dia
porque revolucionou a Educação no Estado de Goiás”,
destacou o governador.
O reajuste de professores
e servidores administrativos
está previsto na Lei estadual
nº 21.085, de 13 de setembro
de 2021. A proposta enviada
pela Governadoria à Assembleia Legislativa de Goiás,
por meio do projeto de lei nº

6963/21, foi aprovada em 09
de setembro deste ano.
De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), o reajuste salarial acarretará um impacto
financeiro anual da ordem
de R$ 70.071.362,73. Por
mês, o impacto será de R$
23.357.120,91, a partir de
outubro de 2021. Já para
2022 e 2023, a estimativa de

impacto nos cofres estaduais
será de R$ 280.285.450,90.
O índice do reajuste, à
época, foi de 12,84%. Ao
todo, 9.836 profissionais
da Educação, entre ativos e
inativos, foram beneficiados
com a medida. Seguindo a
determinação do governador Ronaldo Caiado, a atualização dos vencimentos foi
retroativa a 2020.
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Universidades federais são proibidas
de adotar o “passaporte da vacina”

E

m resposta a uma consulta feita pela Universidade Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul),
a Advocacia-Geral da União
(AGU) e o Ministério da
Educação decidiram que as
universidades federais não
podem exigir o comprovante
de vacinação contra covid-19
dos alunos, funcionários e
professores que quiserem
participar de atividades presenciais de agora em diante.
Isso quer dizer que as
universidades federais vão
seguir um caminho oposto
ao adotado pelas universidades públicas estaduais de
São Paulo (USP, Unicamp e
Unesp). Em função do parecer, outras instituições que
planejavam exigir o ‘passaporte da vacina’ decidiram
recuar para evitar questionamentos na Justiça.
O parecer diz que exigir o
‘passaporte da vacina’ desrespeitaria uma decisão do
STF que, na visão da AGU,
estabelece que as medidas
de convencimento à imunização contra a covid-19 devem respeitar “os direitos
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fundamentais das pessoas”
e “os critérios de razoabilidade e proporcionalidade”,
embora reconheça que as
universidades tenham a
prerrogativa de definir suas
próprias regras de combate
à pandemia. O documento
é assinado pela advogada da

União Camila Medrado.
O parecer da AGU também diz que o STF já determinou que “a vacinação
compulsória não significa
vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo,
contudo, ser implementada

por meio de medidas indiretas”. Entre elas, segundo a
Corte, incluem “a restrição
ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados lugares, desde
que previstas em lei”.
A provocação da Universidade de Santa Maria sur-

giu de um questionamento
interno, a respeito da legitimidade da cobrança do
‘passaporte’. “Pessoalmente, acho até que deveria
poder estipular o retorno
só de vacinados. Mas não
há arcabouço jurídico para
isso e só com mudanças no

regramento sanitário municipal, estadual ou federal
seria possível”, afirma o reitor Paulo Burmann.
O Ministério da Educação
afirma que, com o parecer,
pretende “uniformizar” a
abordagem do assunto nas
instituições federais de ensino (IFES). Algumas delas,
como a Universidade de
Brasília (UnB) e da Universidade Federal da Paraíba, já tinham provocado a
Procuradoria-Geral Federal,
dando origem a diferentes
manifestações por parte
dos juristas consultados.
Gustavo Sampaio, professor do Departamento
de Direito Público da Universidade Federal Fluminense, afirma que o parecer o governo contraria o
próprio entendimento do
STF que a AGU cita. “Até
o momento, a decisão do
STF é a de que o Estado
não pode forçar que o indivíduo se vacine, mas pode
determinar sanções. Entre
elas, que as instituições
públicas exijam a prova da
vacinação para circulação”.

Auxílio-diesel a caminhoneiros não deve impedir greve do dia 1º
Mesmo com anúncio de
auxílio-diesel, caminhoneiros
mantém a greve prevista para
1º de novembro. “Caminhoneiros não querem esmola,
querem dignidade.” A informação é portal Metrópoles.
Nesta quinta-feira (21),
durante a cerimônia de inauguração de um ramal da
obra da transposição do Rio
São Francisco, o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou o pagamento
de um auxílio para 750 mil
caminhoneiros e destinado
a compensar o aumento do

óleo diesel. O presidente
não esclareceu de onde virá
o dinheiro, mas seria um
subsídio de R$ 400 de dezembro deste ano a dezembro de 2022.
“Caminhoneiro não faz
nada com R$ 400, com diesel na média de R$ 4,80.
Os R$ 400 propostos pelo
presidente não atendem
as demandas dos caminhoneiros. Manteremos nossas
demandas e greve em 1º de
novembro”, afirmou Wallace
Landim, conhecido popularmente como Chorão.

PARALISAÇÃO
Estima-se que a paralisação terá adesão de 70%
do setor. O movimento é
coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
e Logística, pelo Conselho
Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC)
e pela Associação Brasileira
de Condutores de Veículos
Automotores (Abrava).
Embora se articule a greve geral da categoria para o
dia 1º, transportadores de
combustíveis de seis esta-

dos já estão parados desde
a meia-noite desta quinta-feira (21). Os trabalhadores
exigem a redução dos preços
do diesel, gás de cozinha, da
gasolina e de outros derivados do petróleo.
A categoria pede ainda o
alinhamento e a redução de
impostos federais e estaduais, uma vez que alegam que
governos estaduais e federal
transferem a responsabilidade pela alta dos preços uns
aos outros, mas não reduzem os valores, deixando as
empresas no prejuízo.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl 1.8
hatch completo pneus novos conservado só whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO 09/10 preto 1.4
elx completo pneus novos
conservado só whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848

NISSAN
FRONTIER
09/10
prata
2.5
le
dieF:3213-4848 whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848

ANO 12, Nº 2833
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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel
auF:3213-4848 whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898

S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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-------------------------------

FINANCIAMENTO

FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
ragem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

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

CLASSI AMOR

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

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
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Rainha Elizabeth é flagrada criticando
líderes que “falam, mas não agem”

A

rainha Elizabeth 2ª
afirmou que está irritada com os líderes
mundiais que falam sobre
a crise do clima, mas não
agem, em uma conversa privada sobre a COP26 captada
pelo microfone de uma TV
durante um evento oficial.
O raro comentário crítico
da rainha a respeito do tema
foi divulgado no momento
em que crescem as preocupações de que o líder chinês
Xi Jinping não compareça ao
evento, que ocorrerá entre
os dias 31 de outubro e 12
de novembro, em Glasgow.
Divulgada pela imprensa
britânica, a gravação flagrou
uma conversa da monarca
de 95 anos com Camilla, esposa de seu filho Charles, e
com Elis Jones, presidente
da Câmara galesa, após a
inauguração da nova sessão
legislativa do Parlamento regional de Gales, em Cardiff,
”Extraordinário, não é? Estou
acompanhando tudo sobre
a COP. Ainda não sei quem
vem”, afirmou. ”Sabemos
apenas quem não vem... É
realmente irritante quando
eles falam, mas não agem.”
Além de Xi Jinping, o presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro in-

Reprodução

diano, Narendra Modi, estão
entre os líderes que ainda
não confirmaram presença.
Líderes ocidentais como
o presidente dos EUA, Joe
Biden, e o premiê britânico,
Boris Johnson, têm alertado repetidamente que o
mundo deve promover mu-

danças para reduzir o aquecimento global, mas muitos
ativistas afirmam que eles
falam mais do que agem.
Ambientalista de longa
data, o príncipe Charles, 72,
pediu nesta semana que os
líderes mundiais ”ponham
mãos à obra”. William, neto

da monarca e segundo na
linha de sucessão ao trono
britânico, pediu mais do que
”palavras”. Também criticou a
corrida pelo turismo espacial.
Um dia depois de o ator
da série Star Strek William
Shatner ter feito uma viagem
de alguns minutos ao es-

paço, a bordo de um foguete
Blue Origin, William pediu
que ”algumas das mentes e
dos cérebros mais brilhantes
do mundo se concentrem,
antes de mais nada, em tentar consertar este planeta,
não em tentar encontrar
outro lugar para viver”.

A presidente do Parlamento galês falou com
a rainha sobre esse raro
ataque frontal do príncipe
William, que gerou muitas
reações. ”Sim, eu li”, respondeu Elizabeth, com um
sorriso. Os comentários de
William desagradaram círculos científicos, onde muitos
destacaram o valor para a
humanidade de décadas de
exploração espacial.
A cientista espacial britânica Maggie Aderin-Pocock,
por exemplo, declarou que
concorda que a ação humana está destruindo o planeta e que há lições a serem
tiradas, mas que a pesquisa
sobre o espaço também é
relevante quando se trata da
questão climática na Terra.
”Mas esse não pode ser o
nosso único objetivo. O espaço é inspirador. Graças a
Star Trek, eu me tornei cientista espacial e agora trabalho com mudança climática”,
declarou ao canal ITV.
”Vou para a COP26 no
mês que vem para falar
sobre como o espaço nos
ajuda com a mudança climática. Então, temos que nos
concentrar na mudança
climática, mas não pode ser
a única coisa”, destacou.
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Duna, a segunda adaptação de
um marco da ficção científica

Reprodução

LUIZ F. MENDES

“D

una” estreia nos
cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21). Dirigido por Denis
Villenueve, o filme aposta em
um elenco forte e na premissa de uma saga literária que
foi um dos marcos do século
XX. Esta é a segunda vez que
os livros serão adaptados para
o cinema, e a expectativa do
longa de 2021 é receber uma
avaliação mais positiva do que
a de seu antecessor.
Em 1965, foi lançado o
livro “Duna”, o qual mudou
o curso da ficção científica.
Com uma trama que se passa
em uma realidade milhares
de anos após o tempo presente, o protagonismo é de
Paul Artreides, herdeiro de
sua Casa. Em um sistema feudal, a sociedade do planeta
Arrakis se divide em diversos
grupos específicos. Sendo assim, a história possui tons distópicos e aborda temáticas filosóficos e contemporâneos.
Escrita por Frank Herbert, a
obra ganhou cinco sequências entre 1969 e 1985, e ainda rendeu outros livros nos
anos subsequentes, quando
o filho do autor assumiu o
comando da saga.
O sucesso do primeiro
livro foi considerável, ren-
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Mick Jagger responde
Paul McCartney por
criticar Rolling Stones

dendo vitórias em Melhor
Romance nos prêmios Hugo
e Nebula, em 1966. A obra
acabou influenciando incontáveis títulos, sobretudo “Star Wars”, de George
Lucas. Duna foi um dos primeiros exemplos na ficção
científica a abordar espiritualidade, religiosidade e
fantasia, tudo dentro de um
mundo criado a partir de visões futurísticas da época.
Dessa maneira, com a ascensão de Hollywood, não
demorou muito para alguma

produtora apostar em uma
adaptação nas telonas.
FRUSTRAÇÃO
Em 1975, o chileno Alejandro Jodorowsky começou
o desenvolvimento de uma
representação de Duna nos
cinemas. O projeto tinha
proporções gigantescas, mas
não chegou a ser realizado.
A ideia era contar com trilha
sonora do Pink Floyd, participações de artistas como
Orson Welles, Mick Jagger e
Salvador Dalí, por exemplo,

além de apresentar mais de
14h de duração. No entanto,
por falta de investimentos, a
obra sofreu o cancelamento.
Nove anos depois, em
1984, a Universal Pictures
deu o sinal verde e uma adaptação de Duna enfim ganhou
vida na sétima arte. Dirigido
por David Lynch, de Twin Peaks, o filme não teve grandes
nomes em seu elenco. As
presenças de Patrick Stewart
(o Professor Xavier de “X-Men”) e do cantor Sting são
algumas das exceções.

Desde o início da carreira de Beatles e Rolling
Stones, a mídia tentou criar
rivalidade entre os grupos,
mas os integrantes das duas
maiores bandas da história
do rock se tornaram amigos
desde o primeiro encontro.
No entanto, Paul McCartney descreveu a banda liderada por Mick Jagger como
“cover de blues.”
Durante entrevista ao
The New Yorker, o cantor
inglês de 79 anos disse
como sentiu que “a rede da
banda foi lançada um pouco
mais ampla” em relação aos
Rolling Stones. “Não tenho
certeza se devo dizer isso,
mas são uma banda cover
de blues, é mais ou menos
assim,” opinou McCartney.
Os Rolling Stones retomaram a turnê nos Estados
Unidos após o falecimento
do baterista Charlie Watts.
No entanto, os fãs que assis-

tiram aos primeiros shows
no país perceberam como
“Brown Sugar,” um dos hits
da banda, ficou de fora do
setlist. (via Consequence)
O primeiro verso da canção diz “navio negreiro da
Costa do Ouro com destino
a plantações de algodão”
e, embora seja considerada
uma crítica à escravidão,
Mick Jagger e Keith Richards revelaram ao The Los
Angeles Times que tinham
medo da música ser mal interpretada em 2021.
“Eles não entenderam
que essa era uma música
sobre os horrores da escravidão? Mas eles estão
tentando enterrá-la... No
momento não quero entrar em conflito com toda
essa m**da. Mas espero
que possamos ressuscitar
o bebê em sua glória em
algum lugar ao longo do
caminho,” disse Richards.

