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Eleições de 2022: saiba o que pré
candidatos podem ou não fazer

O Brasil está a pouco menos de um ano das eleições gerais de 2022 e antes do dia 15 de agosto de 2022, os pré-candidatos podem mencionar a candidatura, debater e discutir políticas públicas e divulgar atos parlamentares e debates legislativos. A única exigência é que não
peçam votos. “Eu posso falar que eu sou bom, das minhas qualidades pessoais, mas não posso falar ‘vote em mim para governador’. p4

Goiânia comemora 88
anos em clima de retomada
econômica p4

Após mais de um ano em crise econômica e sanitária em razão da pandemia,
a cidade dá sinais que apontam a retomada comercial ainda no contexto do
“novo normal”. Estabelecimentos que ficaram total ou parcialmente fechados agora reabrem quase que completamente sob protocolos de segurança
e dão esperança a empresários que tiveram a renda comprometida.
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Goiânia comemora 88 anos em
clima de retomada econômica p2
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Qual a hora de acabar com o
uso das máscaras? “Não é agora”
O uso das máscaras para proteção contra a Covid continua sendo uma arma
importante no combate à pandemia segundo especialistas. Mas isso não
significa que não seja possível discutir parâmetros para a sua remoção. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia comemora 88 anos em
clima de retomada econômica

A

cidade de Goiânia
comemora, neste domingo (24), 88 anos.
Após mais de um ano em
crise econômica e sanitária
em razão da pandemia da
Covid-19, a cidade dá sinais
que apontam a retomada
comercial ainda no contexto
do “novo normal”. Estabelecimentos que ficaram total
ou parcialmente fechados
agora reabrem quase que
completamente sob protocolos de segurança em
saúde e dão esperança a
empresários que tiveram a
renda comprometida.
Segundo dados da Junta
Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Goiânia é o município que mais atrai investimentos no território goiano.
Atualmente, a cidade tem
283 mil empresas ativas,
incluindo os microempreendedores individuais, os
chamados MEIs. Os números na cidade refletem ao
restante do Estado. Goiás,
puxado pela capital, superou o montante de 25,9 mil
CNPJs abertos entre janeiro
e setembro de 2021.
Este cenário de esperança
ao empresariado, no entanto, nem sempre foi assim. O
ano de 2020 foi um verdadeiro caos para estabelecimentos de Goiânia e outros
municípios goianos. No ano
passado, 9,6 mil empresas
encerraram as atividades
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em Goiás. Quem conseguiu
manter as portas abertas
precisou inovar e apostar na
internet como forma de sobrevivência, assim como três
empresários entrevistados
que contaram os momentos
de dificuldade e alívio nos períodos mais críticos e brandos
da doença na cidade.
DA CRISE À RETOMADA
Rafael Mendonça, um dos
donos do Caserato Bar e Restaurante, conta que a crise
causada pela pandemia foi a
pior já vivida em cinco anos
da empresa. Conforme expõe

o proprietário, o local vinha
de um bom período quando
foi tomado por um ‘balde
de água fria’ em razão do fechamento do comércio não
essencial por cerca de cinco
meses, medida adotada para
evitar a proliferação da Covid,
em março do ano passado.
“Tivemos muito prejuízo. Achamos que seria algo
em torno de 30, 45 dias. Os
meses foram passando e os
bares continuaram fechados. Nosso caixa foi embora
porque as despesas não pararam. Tivemos que dispensar funcionários. A migração

para o delivery foi o que nos
salvou”, relembrou.
O empresário relata que,
mesmo com bom relacionamento com bancos, não
conseguiu fazer empréstimos
com o CNPJ do estabelecimento. Por conta disso, precisou
fazer acordo e dispensar cerca de 20 funcionários. Todos
eles aceitaram parcelamento,
já que o bar não possuía condições financeiras para pagar
todos de uma vez.
De acordo com Rafael,
a ‘salvação’ veio com auxílio emergencial destinado à
classe de bares e restauran-

tes, bem como empréstimos pessoais. Para quitar as
dívidas, o estabelecimento
também precisou inovar. A
aposta foi a inserção da modalidade delivery na rotina
de trabalho do local.
De acordo com Rafael,
a ‘salvação’ veio com auxílio emergencial destinado à
classe de bares e restaurantes, bem como empréstimos pessoais. Para quitar as
dívidas, o estabelecimento
também precisou inovar. A
aposta foi a inserção da modalidade delivery na rotina
de trabalho do local.

Qual a hora de acabar com as máscaras? “Não é agora”
O uso das máscaras para
proteção contra a Covid
continua sendo, por ora,
uma arma importante no
combate à pandemia segundo especialistas. Mas
isso não significa que não
seja possível –e até plausível–discutir parâmetros
para a sua remoção.
Ao assumir o Ministério
da Saúde, em março, Marcelo Queiroga, afirmou que
a obrigatoriedade das máscaras seria mantida. Já em
junho, ele encomendou um
estudo para avaliar desobrigar seu uso, com conclusão prevista para outubro.

Desde então, o ministro
já se posicionou diversas
vezes contra a obrigatoriedade das máscaras, embora inúmeras evidências
científicas hoje comprovem
como a proteção –em especial as do tipo PFF2– são
eficazes em conter de maneira significativa a transmissão do coronavírus.
Diante da possibilidade
de uma mudança da exigência de proteção facial em
espaços abertos pelo governo federal, os especialistas
ouvidos pela Folha afirmam
que é, sim, adequado fazer
estudos e montar comitês
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científicos para definir quando e como o equipamento
será flexibilizado, mas o momento é de cautela.
“O problema é a definição de ‘ambiente ao ar livre’.
Um ponto de ônibus é um
ambiente ao ar livre, mas as
pessoas com frequência se
aglomeram nesses espaços.
Isso torna o lugar seguro?
Não, não é bem assim”, explica a infectologista, consultora da Sociedade Brasileira
de Infectologia e professora
da Unicamp Raquel Stucchi.
O uso das máscaras para
proteção contra a Covid continua sendo, por ora, uma

arma importante no combate à pandemia segundo especialistas. Mas isso não significa que não seja possível –e
até plausível–discutir parâmetros para a sua remoção.
Ao assumir o Ministério
da Saúde, em março, Marcelo Queiroga, afirmou que
a obrigatoriedade das máscaras seria mantida. Já em
junho, ele encomendou um
estudo para avaliar desobrigar seu uso, com conclusão prevista para outubro.
Desde então, o ministro já
se posicionou diversas vezes
contra a obrigatoriedade das
máscaras, embora inúmeras

evidências científicas hoje
comprovem como a proteção –em especial as do tipo
PFF2– são eficazes em conter de maneira significativa a
transmissão do coronavírus.
Diante da possibilidade
de uma mudança da exigência de proteção facial
em espaços abertos pelo
governo federal, os especialistas ouvidos pela Folha afirmam que é, sim,
adequado fazer estudos
e montar comitês científicos para definir quando e
como o equipamento será
flexibilizado, mas o momento é de cautela.
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Prefeitura lança
programa
com serviços digitais para
Educação

A Prefeitura de Goiânia lança, na segunda-feira (25/10), o Smart
Educação, um programa
que conta com novos
serviços digitais para a
Secretaria Municipal de
Educação (SME). Durante o evento, 135 escolas
municipais
receberão
kits tecnológicos do Aula
Digital. A ação faz parte
das homenagens aos 88
anos da capital goiana.
A solenidade de lançamento será realizada a
partir das 8h, no Teatro
da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, localizado no Jardim Goiás, e
contará com a presença
do prefeito Rogério Cruz,
da primeira-dama Thelma
Cruz, do secretário municipal de Educação, professor Wellington Bessa,
e demais autoridades da
capital. De acordo com
a prefeitura, a ação tem
como objetivo melhorar
a Educação e capacitar
crianças e profissionais.
SMART EDUCAÇÃO
Segundo a Prefeitura de Goiânia, o Smart
Educação é um projeto
que tem como objetivo
melhorar a estrutura tecnológica das unidades de
ensino da capital é integrar conteúdos digitais
em um único ambiente
virtual: o Conexão Escola. Entre os novos serviços que serão lançados,
estão a Midiateca, biblioteca digital com infinitas
possibilidades e novos
materiais didáticos; o
EAD Cloud, plataforma
de ensino à distância que
vai reforçar o conteúdo
repassado em sala de
aula; e o Mobile World,
espaço para formação
dos professores.
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Governo de Goiás investe mais de
R$ 2,6 mi em dispositivos de leitura

O

Governo de Goiás
investiu, em cerca de
três anos de mandato, R$ 2.652.000,00 na aquisição de dispositivos de leitura
para 156 alunos com deficiência visual das redes estadual e municipal. Cada unidade
custou R$ 17 mil.
A ação é uma iniciativa
da Secretaria de Estado da
Educação, e integra o programa Goiás Social, que reúne diversas áreas do governo
em prol da superação de carências e uma saída sustentável da pobreza. Uma das
beneficiadas realizou outro
sonho. Janaína Tavares, de
15 anos, teve o pedido que
fez ao governador Ronaldo
Caiado, quando da entrega
do equipamento, atendido.
Estudante do Colégio
Estadual Boa Esperança, de
Aparecida de Goiânia, ela
recebeu a ferramenta em
agosto do ano passado. Na
oportunidade outros 50 estudantes também foram beneficiados. Durante a entrega, a
jovem contou ao governador
Ronaldo Caiado que tinha o
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sonho de conhecer o cantor
Gusttavo Lima. Caiado levou a
jovem ao primeiro show, com
presença de público, realizado em Goiânia, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, com o arrefecimento da
pandemia de Covid-19.
Recebida no camarim do

cantor, ela pediu para tocar o
rosto de Gusttavo e foi atendida. Janaína disse ainda que
o cantor é muito simpático.
Agora a expectativa é que o
uso do equipamento a auxilie
também nas aulas presenciais.
“Missão dada é missão
cumprida! Dei minha palavra

de que ela iria conhecer o
Gusttavo Lima. Vejam só que
coisa mais linda o encontro
dessa jovem, que tem o sonho de ser cantora, com seu
ídolo”, disse o governador
nas redes sociais ao lembrar
que Janaína faz parte dos estudantes que usam o disposi-

tivo de leitura inteligente.
“É parte de um programa para trazer o que existe
de mais sofisticado. É uma
tecnologia israelense, e é impressionante a capacidade
desses óculos, que facilitam
o dia a dia e a aprendizagem
das crianças”, disse Caiado.

“Intensificamos a entrega
deste tipo de ferramenta,
que dá aos pais e alunos uma
capacidade enorme de adaptação, ainda nesta fase de
evolução cognitiva e neurológica”, reiterou o governador.
A aquisição do dispositivo
OrCam MyEye para o atendimento aos estudantes cegos
das escolas públicas integra
os investimentos do Governo
do Estado na área da inclusão.
A secretária da Educação, Fátima Gavioli, destacou o empenho pessoal do governador
Ronaldo Caiado e da primeira-dama, Gracinha Caiado. “O
que eles me disseram é que
onde houver tecnologia que
favoreça e promova a inclusão, o Governo de Goiás vai
buscar”, afirmou a secretária.
Além do dispositivo de visão artificial, os alunos que
utilizam a ferramenta são
atendidos pelo Centro de
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência (CAP/Cebrav), da Seduc. A instituição é voltada ao
atendimento às pessoas cegas
e com deficiência visual.

Seis empresas devem mais de R$ 7 bi de ICMS em Goiás
ROSANA MELO

O site Barões da Dívida,
site mantido pela Federação
Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (Fenafisco) aponta
que a empresa Sagra Produtos
Farmacêuticos Ltda, com sede
em Catalão, é a segunda maior
devedora de ICMS do país,
com uma dívida estimada em
R$ 3,8 bilhões, perdendo apenas para a Refinaria de Petróleos de Manguinhos SA, do Rio
de Janeiro, que deve R$ 4,4 bilhões aos cofres públicos.
Na lista dos 95 maiores devedores do país ainda constam
as empresas Cervejarias Kai-

ser Brasil S/A, com uma dívida
estimada (não há informação
da data em que o valor foi
apurado) em R$ 736.311.394,
34; a Via Bella Saúde e Beleza
Ltda, com dívida estimada em
R$ 681.957.823,75; a Potência
Produtos Alimentícios Ltda,
que deve em torno de R$
620.543.470,39; o Frigorífico
Margen Ltda (R$ 592.621.230,
28) e a Centroalcool S/A,
cuja dívida é estimada em R$
556.833.793,37.

em ICMS. O Diário do Estado
tentou contato com a empresa Sagra através de 10
números diferentes de telefones disponíveis nos sites
de busca e site da empresa,
mas a maioria deu como número inexistente e dois eram
de uma loja de autopeças. Foi
tentado contato também por
e-mail, mas ele também é inexistente. O espaço está aberto
para a Sagra, assim como para
as demais empresas citadas.

SEM CONTATO
Juntas, as seis empresas
devem mais de R$ 7 bilhões

MILHÕES ATRASADO
Dia 28 de setembro, a Secretaria da Economia do Go-

verno do Estado, anunciou
que entre 1º de janeiro e 31
de agosto deste ano o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de ATivos de Goiás, conseguiu recuperar R$ 70 milhões em ICMS atrasado para
os cofres do Tesouro Estadual.
Segundo anúncio do governo no final de setembro,
empresas atuantes nas áreas
de indústria farmacêutica,
fabricação de especiarias,
molhos e condimentos, bem
como no ramo de comércio atacadista e varejista de
secos e molhados encontram-se dentre os alvos do

CIRA-GO com relevantes resultados no corrente ano.
O CIRA, que atua no combate à sonegação e à concorrência desleal, é formado
por integrantes das secretarias da Economia e Segurança Pública, Procuradoria
Geral do Estado (PGE) e Ministério Público.
NOTA
A propósito de solicitação
feita esse veículo de comunicação, sobre a divulgação
do ranking “Os barões da
dívida”, a Secretaria da Economia do Estado de Goiás

informa que fará a apuração
dos autos das empresas citadas no Atlas da Dívida Ativa
dos Estados Brasileiros, bem
como vai levantar se os valores estão corretos e qual a
situação do débito.
Vamos verificar se já foi
ajuizada, se está com a Procuradoria Geral do Estado
(PGE), ou se ainda está em
recurso administrativo na
Economia. Somente após
esse levantamento fiscal
das dívidas das empresas
citadas no Atlas é que existirão condições de se especificar uma a uma.
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Saiba o que pré-candidatos à
eleição de 2022 podem ou não fazer

O

Divulgação

Brasil está a pouco
menos de um ano
das eleições gerais de
2022 e, com isso, vários pré-candidatos já começaram a
preparar a campanha eleitoral.

O QUE PODE
Antes do dia 15 de agosto
de 2022, os pré-candidatos
podem mencionar a candidatura, debater e discutir políticas públicas e divulgar atos
parlamentares e debates legislativos. A única exigência é
que não peçam votos.
“Eu posso falar que eu
sou bom, das minhas qualidades pessoais, mas não
posso falar ‘vote em mim
para governador’. Essa menção específica à candidatura
não é possível”, explica Antônio Carlos de Freitas, especialista em direito constitucional e eleitoral pela USP.
Até mesmo divulgar posicionamentos
pessoais,
distribuir material informativo e realizar debates entre
pré-candidatos é permitido,
sempre com caráter informativo e não eleitoral.
Além disso, o pré-candidato pode fazer eventos

públicos, como participar de
homenagens e eventos, além
de divulgar fotos e vídeos nas
redes sociais. Também é permitido dar entrevistas e participar de programas na televisão, rádio ou internet para
expor seu projeto político,
desde que não peça votos.

A realização de encontros,
seminários e congressos em
ambientes fechados e custeados pelo partido político são
permitidos. Esses eventos
servem para organização dos
processos eleitorais, planos
de governos e alianças partidárias para as eleições.

O QUE NÃO PODE
No período que antecede
o início da campanha, é permitido anunciar uma candidatura, mas seguindo o princípio
de não pedir votos explícita
ou implicitamente. Assim, o
pré-candidato não pode usar
outdoors, banners e panfletos

para autopromoção. Também
não é permitido que haja
transmissão ao vivo das prévias partidárias por emissoras
de rádio e televisão.
A linha entre permitido
e proibido, no entanto, fica
mais tênue quando os pré-candidatos já ocupam car-

gos de poder. Segundo o especialista em direito eleitoral
Alexandre Rollo, há três tipos
principais de infrações nesses
casos. O primeiro é o abuso
do poder econômico, quando o presidente, deputado,
senador ou governador gasta
mais do que é permitido com
o intuito de se autopromover.
Também é proibido que
ele abuse dos meios de comunicação social, convocando
rádios ou canais de televisão
para divulgarem propaganda
política ou ataques a partidos
políticos e instituições.
O terceiro tipo de infração é o abuso do poder político, quando o pré-candidato
usa a máquina administrativa para se autopromover.
“Um prefeito ou governador
candidato à reeleição não
pode usar a máquina administrativa a seu favor pra se
reeleger com base nesse uso
da máquina”, explica Rollo.
Caso alguma infração seja
cometida, qualquer cidadão
pode denunciar o pré-candidato no Sistema Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral utilizado para que a população
apresente suas denúncias.

Presidente Jair Bolsonaro faz associação falsa entre Aids e vacina
Em sua live semanal, o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) leu uma suposta notícia que alertava que
“vacinados [contra a Covid]
estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência
adquirida [AIDS]“. Médicos,
no entanto, afirmam que a
associação entre o imunizante contra o coronavírus e a
transmissão do HIV, o vírus
da Aids, é falsa e inexistente.
Na ocasião, Bolsonaro disse aos seguidores que não
comentaria a notícia e orien-

tou que os interessados buscassem a reportagem. “Posso
ter problema com a minha
live. Não quero que caia a live
aqui, quero dar informações”,
afirmou, um dia após o Brasil
atingir metade da população
completamente imunizada
contra a Covid-19.
A falsa notícia à qual o
presidente se refere foi publicada em pelo menos dois
sites, Stylo Urbano e Coletividade Evolutiva. Os textos
afirmam erroneamente que
pessoas estão perdendo a

capacidade do sistema imunológico ao longo das semanas após completarem a
vacinação e, por isso, terão
“efetivamente a síndrome da
imunodeficiência adquirida
[AIDS]desenvolvida”.
As páginas dizem se
apoiar em dados disponibilizados pelo governo britânico. O relatório do portal
oficial do Departamento
de Saúde Pública do Reino
Unido ao qual os portais se
referem, porém, não cita
a síndrome da imunodefi-

ciência adquirida em nenhum momento.
Além disso, os portais
Stylo Urbano e Coletividade
Evolutiva fraudaram a tabela
do departamento britânico
que analisa os casos de Covid-19 entre vacinados e não
vacinados. Ambos inseriram
uma coluna que não consta
no documento oficial, chamada “reforço ou degradação do sistema imunológico”.
Médicos e cientistas afirmam que a relação entre a
vacina contra a Covid-19 e a

Aids é absurda. Jamal Suleiman, infectologista do Instituto de Infectologia Emilio
Ribas, destaca que as vacinas da Covid não utilizam
nenhum fragmento de HIV
em sua composição.
Denise Garrett, epidemiologista e vice-presidente
do Instituto Sabin (EUA),
reforça: “Não tem nenhuma possibilidade ou plausabilidade dessas vacinas
fazerem isso. A afirmação é
absurda e anticientífica.”
Além disso, enfatiza Su-

leiman, são doenças com
transmissões completamente diferentes. Enquanto o
HIV é transmitido por meio
de relações sexuais e compartilhamento de seringas,
o novo coronavírus que causa a Covid se espalha por
meio da respiração.
“O presidente tem uma
fixação anal e precisa ir
para o divã”, comenta Suleiman. “Ao dizer isso, o
presidente coloca em xeque o PNI [Programa Nacional de Imunização].”

Goiás, Tocantins e DF, 25 de Outubro de 2021

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
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: 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
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
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
.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: 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
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649

diariodoestadogo.com.br

HONDA CIVIC 03/03
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
pp: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 diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898

ANO 12, Nº 2834
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
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AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------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
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

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
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
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159

DIÁRIO DO ESTADO

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

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------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
------------------------------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, 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
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Detenções na fronteira dos EUA com
o México batem recorde neste ano

A

gentes americanos
detiveram mais de
1,7 milhão de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México
durante o ano fiscal de 2021,
encerrado em setembro. A
cifra é a mais alta já registrada, de acordo com dados do
Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras (CBP, na
sigla em inglês) obtidos pelo
jornal The Washington Post.
As travessias ilegais cresceram no período após a posse
do presidente Joe Biden, em
janeiro. Os meses com mais
detenções, de acordo com
os registros, foram julho e
agosto –em cada um, mais
de 200 mil migrantes foram
presos entre os dois países,
quando a média mensal em
anos anteriores era de 50 mil.
Enquanto nos anos fiscais
de 2012 e 2020 as detenções
na fronteira sul dos EUA
foram, em média, de 540
mil imigrantes, o número de
2021 foi mais que o triplo. A
principal nacionalidade dos
migrantes detidos é mexicana (608 mil). Na sequência,
estão os centro-americanos
Honduras (309 mil), Guatemala (279 mil) e El Salvador
(96 mil) —países que formam
o chamado Triângulo Norte.

Reprodução

O número de brasileiros
também explodiu. Dados do
CBP anteriores à divulgação
desta quarta pelo Washington Post indicavam que
mais de 47 mil cidadãos do
Brasil haviam sido apreendidos entre outubro de 2020 e
setembro de 2021.
O órgão começou a fazer
o monitoramento em 1960,
segundo mostram os registros

históricos. Naquele ano, foram
21 mil detenções ou expulsões
na fronteira com o México. Na
década de 1970, a cifra anual
ultrapassou 200 mil.
Ao longo das seis décadas
de registros, porém, nenhum
ano fiscal obteve o volume de
detenções observado atualmente. O ano de 2000, recorde anterior, contabilizou 1,64
milhão de detenções, cerca

de 90 mil a menos que o ano
fiscal de 2021.
A fiscalização na fronteira
se tornou um desafio político
para Biden, que tem recebido
críticas tanto de republicanos
quanto de seus apoiadores.
A decisão do governo democrata de deportar milhares de
migrantes haitianos detidos
na fronteira em setembro, por
exemplo, fez com que o envi-

ado especial dos EUA para o
Haiti, Daniel Foote, renunciasse e descrevesse a conduta do
governo como desumana.
O líder da maioria democrata no Senado, Charles
Schumer, de Nova York, também teceu críticas. “A decisão
[de deportar os imigrantes]
desafia o bom senso”, disse o
senador, em um discurso no
plenário da Casa. “Também

desafia a decência e o que é
a América.”
Pesquisa realizada pela
Reuters em parceria com o
instituto Ipsos em setembro
mostrou que apenas 38% dos
americanos dizem aprovar
a política migratória de Biden –porcentagem que sobe
para 65% se os respondentes
forem democratas e cai para
10% se forem republicanos.
Foram entrevistados mil americanos com mais de 18 anos.
Em uma audiência do Senado nesta terça-feira (19)
com Chris Magnus, indicado
por Biden para chefiar a patrulha na fronteira, senadores
da oposição caracterizaram a
situação como uma crise migratória. Magnus, por sua vez,
descreveu o cenário como um
”desafio significativo” e defendeu a permanência da medida conhecida como Título 42.
Estabelecida pelo ex-presidente Donald
Trump
em março de 2020 sob o
pretexto de auxiliar a conter o avanço da pandemia
de Covid-19, a ordem de
saúde pública permite a expulsão imediata de pessoas
que forem detidas tentando entrar pela fronteira de
forma ilegal, sem que elas
possam solicitar asilo
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Halloween Kills: um exemplo
da megalomania cinematográfica

Reprodução

LUIZ F. MENDES

C

hegou aos cinemas o
12º título da franquia
de Halloween, tomando como base o filme original de 1978 e uma nova trilogia que teve início em 2018.
“Halloween Kills: O Terror
Continua” volta a trazer o assassino Michael Myers como
vilão, após ele ter sobrevivido a um incêndio causado
pela heroína Laurie Strode.
Com 1h45min de duração,
o filme é mais um dos vários
exemplos de megalomania
de Hollywood, apostando
em uma saga com poucos
frutos a render.
Comercialmente, o longa
de 2021 está sendo um sucesso. O orçamento para a
produção da obra foi de apenas 10 milhões de dólares,
e a bilheteria já ultrapassou
os 250 milhões. No quesito
aprovação popular no site
Rotten Tomatoes, que reúne uma média de avaliações
ao redor do mundo, o filme
possui uma nota de 68%. Por
outro lado, a crítica especializada firmou uma aprovação
de apenas 38%.
A MITOLOGIA
Apesar de apelar a recursos efetivos em questão de
entretenimento, Halloween
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Gusttavo Lima marca
retorno de grande público em Goiânia

Kills abusa da estupidez de
seus personagens. O antagonista Michael Myers segue
mais imponente do que nunca. O seu visual é icônico e
a sua mera presença em tela
carrega uma força que poucos
vilões conseguem no gênero
de terror. Em compensação,
a maioria esmagadora dos
mocinhos é rasa e sem desenvolvimento. A aparente invulnerabilidade de Myers não é
justificada e se torna irritante
quando a sua sobrevivência
fica completamente atrelada
à incompetência dos heróis.

Todo filme precisa respeitar a sua própria mitologia. Se há algum elemento
fantástico ou sobrenatural,
ele precisa ser justificado.
Por exemplo, não há problema em uma obra inserir um
dragão em sua história. No
entanto, quando esse dragão
tem a cabeça cortada, o que
deveria teoricamente matá-lo, e ele consegue sobreviver
sem uma base de sustentação dentro daquela obra, a
mitologia passa a ser desrespeitada. Todo universo ficcional precisa seguir as regras

que ele mesmo estabeleceu.
Isso significa que o problema maior não é Michael
Myers sobreviver a facadas
e tiros, porque obviamente
existe alguma explicação
sobrenatural para aquilo.
A questão principal é a falta de inteligência de alguns
personagens. Mais de uma
vez em Halloween Kills, o vilão é pego desprevenido por
trás. Em vez da pessoa finalizar o serviço, ela opta por
dar um golpe não fatal que
abre margem para a sobrevivência do inimigo.

No fim da tarde de ontem (24) no estacionamento do estádio Serra Dourada, aconteceu o show-teste
Embaixador In Goiânia,
com Gusttavo Lima, Felipe
Araújo e Bruno e Denner.
O momento marcou a retomada do grande público
em eventos na capital depois de 1 ano e 7 meses.
Os portões se abriram
às 15h para receber as 15
mil pessoas que compraram o ingresso antecipado.
Vale lembrar que de acordo
com os protocolos de segurança de enfrentamento
à Covid-19 emitidos pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), todos participantes do evento, deveria
comprovar que havia tomado às duas doses da vacina

(ou uma na marca que é
dose única) e apresentar
um teste com resultado negativo para a doença. Para
Gusttavo Lima, a escolha
da capital para a retorno do
Embaixador foi por motivo
especial, porque Goiânia representa tudo que a música
sertaneja vive atualmente.
“Na minha opinião, a
música popular brasileira é o
sertanejo, e está muito bem
representada por grandes
artistas e grandes duplas. E
é muito importante podermos voltar aqui em Goiânia,
uma cidade que está engatinhando economicamente
de novo. Nós fomos os primeiros a parar e estamos
sendo os últimos a voltar,
por isso ficamos naquela
missão”, comenta Gusttavo.

