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Guerra na Ucrânia: Putin e Guerra na Ucrânia: Putin e 
Jinping são fortes, mas a decisão é de BidenJinping são fortes, mas a decisão é de Biden

A advertência é do diplomata sênior da União Europeia com quem acabei de conversar extra-oficialmente sobre as atuais tensões 
com Moscou, em relação a seu enorme contingente militar na fronteira com a Ucrânia. O clima em Bruxelas é de nervosismo. Há um medo 

real de que a Europa possa estar em uma espiral em direção à sua pior crise de segurança em décadas.  p7
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As perícias dos mo-
radores de Goiânia 
e região metropo-

litana foram prejudicadas 
após a paralização nacional 
dos médicos peritos do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). A população 
que tinha perícias marcadas 
para está terça-feira (08/02) 
e quarta-feira (09/02) se 
depararam com o atendi-
mento inativo ao chegar na 
sede do INSS. A mobilização 
deve seguir até o final desta 
quarta-feira, data determi-
nada pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) para que a 
greve seja suspensa.

A cabeleireira Juliane La-
cerda Lima, por exemplo, foi 
uma das mais de 50 mil pes-
soas que tiveram as perícias 
reagendadas por conta da 
paralisação. Ela chegou na 
na sede do INSS na manhã 
deste terça-feira (08) para 
realizar uma perícia, afim de 
voltar a receber o benefício 
que estava suspenso desde 
novembro do ano passado, 
após chegar ao local ela foi 
aconselhada a ligar no insti-
tuto e remarcar o serviço.

“Cortaram o salário que 
estava recendo do INSS e 
pediram para que eu fizesse 

uma nova perícia para voltar 
a receber. Entretanto, che-
guei lá e estava tudo fecha-
do. Tive que ligar lá no INSS 
de novo e remarcar. Isso é 
multo revoltante, um des-
caso com a população que 
precisa do dinheiro”.

ACIDENTE
No dia 29 de janeiro do 

ano passado, a cabeleira 
pulou do primeiro andar de 
um são de beleza, em Goiâ-
nia, para não ser estuprada 

por um ladrão. A mulher so-
freu fraturas na coluna e nas 
pernas. Juliane começou a 
receber o auxílio do INSS, 
após o acidente devido a 
dificuldade de trabalhar por 
conta dos traumas.

“Tem muita gente que de-
pende do salário, que é uma 
contribuição nossa. Esse di-
nheiro serve para pagar as 
contas, colocar comida na 
mesa, pagar a medicação. 
Mas, infelizmente, é esse 
descaso. Teve gente que veio 

do interior, andou 100 quilô-
metros para fazer a perícia e 
teve de ir embora”, concluiu.

PARALIZAÇÃO
A paralização da cate-

goria foi convocada pela 
Associação Nacional dos 
Médicos Peritos que pede 
uma maior valorização dos 
profissionais. Quase metade 
dos peritos (45%) aderiram 
a greve nesta terça-feira 
(08/02), o que corresponde 
a 1.057 profissionais. Desse 

total, um terço (15%) apre-
sentou atestado médico. Na 
semana passada, no primei-
ro dia de paralisações, 52% 
participaram da mobiliza-
ção, dos quais 22% estavam 
de licença com atestado.

A entidade enviou um 
ofício ao Ministério do Tra-
balho e Previdência infor-
mando sobre a mobilização 
no dia 25 de janeiro. Segun-
do o setor, são dois anos de 
negociações frustradas com 
o governo federal.

Reprodução

A Câmara Municipal de 
Goiânia aprovou duas maté-
rias importantes para mães 
trabalhadoras. O projeto 
“Empregue uma Mãe” foi 
aprovado nesta quarta-feira 
(9) e a “Campanha Perma-
nente de Conscientização e 
Enfrentamento ao Assédio 
Materno” passou no plená-
rio na manhã de ontem (8). 
As propostas agora seguem 
para sanção do prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos)

De autoria da vereado-
ra Aava Santiago (PSDB), o 
“Empregue uma Mãe”, prevê 
desconto entre 5 e 20% no 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
para empresas que contra-
tarem trabalhadoras, com fi-
lhos entre 6 meses e 5 anos e 
11 meses. O total do descon-
to de variar de acordo com 
a quantidade de mulheres 
empregadas. Além disso, a 
proposta inclui ainda a cria-
ção do certificado “Aqui tem 
uma mãe”, como reconheci-
mento do município em re-
lação às empresas parceiras.

“A principal ideia é for-
talecer economicamente as 
mulheres que, muitas vezes, 
deixam de ser contratadas 
ou chegam a ser demitidas, 
em um cenário profunda-
mente hostil às mães no 
mercado de trabalho”, argu-
menta a vereadora tucana.

Ficará a cargo da Secre-
taria Municipal de Políticas 
para as Mulheres (SMPM) 
cadastrar as empresas in-
teressadas e manter um 
banco de dados atualizado, 
cadastrar as mães e encami-
nhá-las às empresas. O con-
trato das empresas com o 
município deverá ser, de no 
mínimo, três meses. As em-
presas ainda terão a respon-
sabilidade de comunicar à 
SMPM a contratação ou a 
rescisão e atualizar as infor-
mações periodicamente. 

Durante audiência de 
instrução processual rea-
lizada nesta quarta-feira 
(9), no Fórum Criminal de 
Goiânia, o juiz Jesseir Co-
elho de Alcântara deter-
minou que os acusados 
de assassinar Ariane Bár-
bara Laureano de Olivei-
ra, passem por exame de 
insanidade mental.

Os réus são Jeferson Ca-
valcante Rodrigues, de 23 
anos, Raíssa Nunes Borges, 
de 19 anos, e Enzo Jacomi-
ni Carneiro Matos,18, que 

se apresenta como Freya.
Com a decisão, o pro-

cesso fica suspenso por 
45 dias, até o recebimento 
dos laudos dos exames. 
De acordo com o juiz, a 
defesa de Jeferson já havia 
pedido que ele passasse 
pelo exame, mas a apro-
vação ainda estava pen-
dente. Agora que o pedi-
do da defesa foi deferido, 
o exame foi estendido 
para os demais acusados. 
A decisão se os acusados 
vão ou não a júri popular 
deve ter tomada após a di-
vulgação dos laudos.

Segundo o juiz, du-
rante o interrogatório re-
alizado nesta quarta (9), 
Jeferson detalhou algu-
mas situações do crime, 
mas disse que seu en-
volvimento foi somen-
te dirigir o carro onde 
aconteceu o fato. Já Ra-
íssa, afirmou que não 
teve participação no cri-
me, culpando apenas a 
adolescente de 16 anos, 
que foi apreendida por 
envolvimento no caso. 
Enzo Jacomini (Freya) 
decidiu ficar em silêncio 
no interrogatório.

RELEMBRE O CASO
O crime aconteceu em 

agosto de 2021, quando 
Ariane Bárbara foi mor-
ta com golpes de faca 
dentro de um carro, em 
Goiânia. De acordo com 
o inquérito policial, os 
três acusados, juntamen-
te com uma adolescente, 
conheceram a vítima em 
uma pista de skate. Eles 
tinham amizade e teriam 
convidado Ariane para 
lanchar, já com intenção 
de cometer o crime.

As apurações apontam 
que Raíssa queria saber 

se tinha algum transtor-
no de personalidade e, 
para isso, precisava matar 
alguém para ver sua rea-
ção, por isso, escolheram 
Ariane como vítima.

Após o crime, o corpo 
de Ariane Bárbara foi 
levado para uma área 
de mata no setor Jaó, 
em Goiânia, e coberto 
por pedras e entulhos 
de obras. Ele só foi en-
contrado uma semana 
depois. Os acusados 
foram presos e a adoles-
cente apreendida cerca 
de 20 dias após o crime.
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Nessa quarta-feira 
(09/02), foi assinado 
pelo Governo de Goi-

ás o documento de cessão 
de uso, por parte do Estado, 
de um espaço no estaciona-
mento do Mega Moda Park, 
na Região da 44, em Goiânia, 
para o funcionamento do 
novo  Centro de Distribuição 
do Cinturão da Moda.

Segundo a Secretaria de Co-
municação de Goiás (Secom), o 
programa lançado pelo Execu-
tivo estadual tem o objetivo de 
integrar as lojas existentes no 
local (Região da 44), com mu-
nicípios envolvidos no progra-
ma, por meio de oferta de mão 
de obra e de qualificação para 
costureiros (as).

O presidente da Associa-
ção Empresarial da Região 
da 44 (AER44), Chrystiano 
Câmara, diz que o local foi 
pensado para ser o elo entre 
a região e os municípios.

“Aqui é para onde as peças 
virão prontas. O dono da con-
fecção que deu a matéria-pri-
ma para ser costurada no inte-
rior virá buscá-las. É um entra e 
sai. Por isso o nome de Centro 
de Distribuição”, explica.

A região da 44 conta, hoje, 
com cerca de 16 mil lojas. O 
programa tem o intuito ainda 
de fazer Goiás subir uma po-
sição no ranking de produção 
na indústria da moda e se tor-
nar líder nacional, posição hoje 
ocupada por São Paulo. Além 
disso, a ideia é fazer com que a 
área seja uma impulsionadora 
para a retomada econômica, 
gerando empregos e renda.

A cidade de Bela Vista de 
Goiás é um dos quatro muni-
cípios piloto do programa, ao 

lado de Acreúna, Cristianópo-
lis e Ipameri. A prefeita Nárcia 
Kelly relembrou a ideia de in-
vestir no setor da moda como 
um “sonho da população”.

“Temos um exército de 
duas mil mulheres formadas 
no curso de corte e costura 
nos últimos 12 anos. Temos 
área disponível às margens 
da GO-020 para doar para 
aqueles que queiram cons-
truir galpões ou trabalhar”, 
salienta a gestora em Bela 
Vista, que se diz incentivado-

ra da formação de cooperati-
vas de mulheres costureiras.

GERANDO EMPREGOS
Uma das costureiras em for-

mação no município é a jovem 
Idaiana Cardoso. Ela aprendeu 
a profissão do zero por meio 
de um curso e, hoje, busca 
trabalhar em casa. “Deixar os 
filhos com os outros é custoso. 
Pensei em fazer o curso para 
talvez conseguir pegar serviço 
e fazer em casa, cuidando de-
les, que era mais fácil”.

Chuvas volumosas nos 
últimos dois meses em Goi-
ás não garantem abasteci-
mento durante a seca. Para 
o Diário do Estado, a SEMAD 
e o Centro de Informações 
Meteorológica e Hidroló-
gicas de Goiás (CIMEHGO), 
explicou que as chuvas 
contribuíram para melhorar 

os níveis dos reservatórios 
de abastecimento público, 
mas é preciso mais água 
para suprir a população no 
período de estiagem.

“As chuvas estão irregula-
res, por exemplo, em Catalão, 
em dez dias, quase que nós 
alcançamos a climatologia. Já 
em Jataí só choveu 15 milíme-
tros, no mesmo período. As 
chuvas contribuíram com os 

reservatórios? Sim, mas para 
o enfrentamento do período 
de estiagem precisaríamos de 
mais água”, explicou o gerente 
do Cimehgo, André Amorim.

De acordo com os dados 
entre janeiro e fevereiro deste 
ano choveu cerca de 443,30 
mm em Goiânia. Porém, esta 
água não foi represada e 
não será reaproveitada.

“Nós não temos reserva-

tórios de água no Rio Meia 
Ponte, nós temos barragens 
de proprietários rurais que 
ajudam. Mas a água que che-
ga, ela passa. Então, choveu, 
caiu na terra, foi para o rio 
e já está no oceano pratica-
mente. Como nós não temos 
um armazenamento, e várias 
bacias nossas estão em recu-
peração, nós ainda estamos 
em um cenário delicado.
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Com o nascimento do 
União Brasil, a partir da fu-
são do Democratas (DEM) e 
Partido Social Liberal (PSL), 
políticos goianos que bus-
cam uma reeleição, seja 
na Assembleia Legislativa 
de Goiás) (Alego) ou na 
Câmara dos Deputados, 
devem sair da legenda. Os 
motivos? São dois: Ronaldo 
Caiado, será o presidente 
estadual do partido em Goi-
ás e a falta de alinhamento 
com Jair Bolsonaro (PL).
Na Alego, Álvaro Guima-
rães, Chico KGL, Dr. Antonio, 
Iso Moreira e Tião Caroço 
pertenciam ao antigo DEM. 
Já o Delegado Humberto 
Teófilo (PSL), Major Araújo 
e Paulo Trabalho estavam 
no PSL. Os deputados do 
antigo DEM devem perma-
necer no União Brasil, já to-
dos os do PSL vão sair.
Humberto Teófilo havia 
dito, inclusive, que gostaria 
de ser o primeiro a pedir 
para sair. O comunicado 
foi feito pelas suas redes 
sociais logo após a confir-
mação da fusão, entretanto, 
Major Araújo foi mais rápi-
do e já protocolou sua des-
filiação. Paulo Trabalho ain-
da não definiu seu destino 
partidário, mas irá para uma 
sigla que apoie Bolsonaro e 
que dê viabilidade para sua 
candidatura. Em relação ao 
cargo que irá disputar, ain-
da não há uma definição. 

E O PT?
Na Câmara dos Deputados 
há apenas um goiano pe-
tista, Rubens Otoni, mas a 

intenção do partido é mudar 
esse cenário. O PT lançará 
a atual deputada estadual 
Adriana Accorsi para federal 
e os ex-reitores da Univer-
sidade Federal de Goiás, 
Edward Madureira, e da Pon-
tifícia Universidade Católica 
de Goiás, Wolmir Amado.

AINDA EM BRASÍLIA
Na tarde de ontem (9), o 
presidente nacional do 
Republicanos, deputado 
Marcos Pereira, recebeu os 
vereadores de Goiânia, Ro-
mário Policarpo (Patriota) 
e Sabrina Garcez (PSD) e 
o deputado federal Jovair 
Arantes (PTB). Os três são 
pré-candidatos a uma ca-
deira na Câmara Federal.

“CHAMA O MEIRELLES”, 
MAS ELE NÃO VEM
Henrique Meirelles (PSD), 
pré-candidato ao Senado Fe-
deral, está bem colocado nas 
pesquisas de intenções de 
voto, entretanto, o anapolino 
não vem ao estado de Goiás 
desde o ano passado. Seus 
aliados dizem que ele deve 
se mudar para Goiânia no 
final desse mês para engatar, 
de fato, a pré-campanha.

FIQUE BEM!
O deputado estadual Iso 
Moreira (DEM) ainda está 
internado em uma Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI), em decorrência da 
Covid-19. Ele está entu-
bado, mas com estado de 
saúde estável e apresen-
tou uma melhora na rela-
ção de oxigênio.

Chuvas não garante abastecimento durante a secaChuvas não garante abastecimento durante a seca
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Nove unidades da fe-
deração e 15 capitais 
ultrapassaram o pa-

tamar de 80% de leitos de te-
rapia intensiva para covid-19 
ocupados no Sistema Único 
de Saúde (SUS). O mapea-
mento é da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), divulgado 
hoje (10) com nota técnica 
que considera esses locais 
como situação de alerta críti-
co para internações.

A análise da Fiocruz clas-
sifica como fora da zona de 
alerta os estados e capitais 
com menos de 60% dos lei-
tos ocupados. Quando a taxa 
atinge 60% ou mais e fica 
abaixo dos 80%, o alerta é 
considerado intermediário. 
Acima de 80%, a situação é 
considerada de alerta crítico.

Os pesquisadores do Ob-
servatório Covid-19 da Fiocruz 
destacam a persistência de 
taxas de ocupação de leitos 
de UTI em níveis críticos nos 
estados e capitais do Nordeste 
e Centro-Oeste e no Espírito 
Santo. Já Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e São Paulo pare-
cem seguir na tendência de 

queda do indicador, avaliam.
As nove unidades da fede-

ração que apresentam pior 
situação são Tocantins (81%), 
Piauí (87%), Rio Grande do 
Norte (89%), Pernambuco 
(88%), Espírito Santo (87%), 
Mato Grosso do Sul (92%), 
Mato Grosso (81%), Goiás 
(80%) e Distrito Federal (99%).

As 15 capitais são Porto 
Velho (91%), Rio Branco (80%), 
Palmas (81%), Teresina (taxa 
não divulgada, mas estima-
da superior a 83%), Fortaleza 
(85%), Natal (percentual esti-
mado de 81%), João Pessoa 
(81%), Maceió (82%), Belo 
Horizonte (82%), Vitória (89%), 
Rio de Janeiro (86%), Campo 

Grande (99%), Cuiabá (81%), 
Goiânia (91%) e Brasília (99%).

Apenas cinco capitais e 
sete estados são conside-
rados fora da zona de aler-
ta, com menos de 60% dos 
leitos ocupados. As capitais 
são: Manaus (58%), Boa Vista 
(56%), São Luís (55%), Floria-
nópolis (68%) e Porto Ale-

gre (56%). Já os estados são: 
Amazonas (58%), Roraima 
(56%), Maranhão (51%), Para-
íba (52%), Minas Gerais (42%), 
Rio de Janeiro (59%) e Rio 
Grande do Sul (57%). 

VACINAÇÃO
A Fiocruz vê com preo-

cupação a disseminação da 

variante Ômicron para áreas 
do país que registram baixas 
coberturas vacinais e menos 
recursos assistenciais, o que 
pode aumentar o número de 
vítimas da doença. “Como te-
mos sublinhado, a elevadíssi-
ma transmissibilidade da va-
riante Ômicron pode incorrer 
em demanda expressiva de 
internações em leitos de UTI, 
mesmo com uma probabili-
dade mais baixa de ocorrên-
cia de casos graves”.

Diante disso, as recomen-
dações dos pesquisadores são 
avançar na vacinação, princi-
palmente de crianças de 5 a 11 
anos, além de endurecer me-
didas como a obrigatoriedade 
do uso de máscara e a exigên-
cia de passaporte vacinal.

A fundação tem reafir-
mado reiteradamente em 
suas notas técnicas que 
pessoas vacinadas até a 
dose de reforço têm risco 
reduzido de agravamento 
da doença, apesar de essa 
possibilidade continuar a 
existir principalmente entre 
pessoas de idade avançada 
ou com comorbidades. 

Divulgação

Mesmo com dezenas de 
câmeras e microfones na 
direção do gramado e da 
arquibancada, atos racistas 
dentro dos estádios têm sido 
frequentes. Hoje em dia, no 
entanto, a exposição tem sido 
fundamental no combate a 
esse tipo de violência.

Aranha protagonizou um 
dos casos de maior repercussão 
no futebol brasileiro. Em 2014, o 

então goleiro do Santos denun-
ciou um xingamento racista 
que veio da torcida do Grêmio.

“No meu caso, como go-
leiro, tenho o agravante. Os 
racistas exploraram bastan-
te como o caso do Barbosa. 
Eu já ouvi de dirigente que 
goleiro negro não vingava, 
mesmo tendo talento. A pa-
ciência comigo era muito 
menor”, contou Aranha.

No ano deste episódio, o 
Observatório da Discrimina-
ção Racial no Futebol come-
çou a mapear os casos de ra-
cismo espalhados pelo país.

Em três anos, as denúncias 
mais que dobraram. Foram de 
20, em 2014, para 43, em 2017. 
O auge foi em 2019, quando 67 
casos foram relatados.

Houve uma queda em 
2020, por causa da parali-

sação do futebol. No ano 
passado, mesmo sem os 
números de todos os esta-
dos, mais de 50 denúncias 
foram registradas.

Existe o aumento das 
denúncias, muito por conta 
do maior debate, da cons-
cientização das pessoas, da 
quebra de silenciamento 
dos atletas. Estamos tendo 
essa evolução, mas ela não 

chegou ainda no Tribunal de 
Justiça Desportiva

CASOS RECENTES
Nesta semana, o esporte 

mais popular do planeta foi 
palco de dois episódios de 
racismo no Brasil. Gabriel 
Barbosa, o Gabigol, atacan-
te do Flamengo, foi xingado 
de “macaco” durante o jogo 
contra o Fluminense.

Já o atacante Vitinho, do 
São Paulo, foi alvo de ofen-
sas racistas nas redes sociais.

Para Aranha, o julgamen-
to popular pesa muito nes-
sas situações. “No meu caso 
acabou me prejudicando, 
porque te marca e esque-
cem tudo aquilo que você foi 
antes. A punição popular foi 
muito mais pesada do que a 
punição do estado”, disse.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
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 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: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
-------------------------------
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 
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: 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 FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 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 
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
-------------------------------
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

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 
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
-------------------------------
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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas sa-
cadas grandes sendo 
no 4° andar (escada), 
tem 92mts², bloco com 
7 aptos. LocaHermann 
Komma - Cidade Jardim 
- Goiânia-GO   Fala com 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
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
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita su-
íte, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
169.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
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 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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. DE ESCRITÓRIO 
Kassio 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 trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio 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 trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 
, prostática e outras. Tera-
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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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A advertência é do diplo-
mata sênior da União 
Europeia com quem 

acabei de conversar extra-ofi-
cialmente sobre as atuais ten-
sões com Moscou, em relação 
a seu enorme contingente mi-
litar na fronteira com a Ucrânia.

O clima em Bruxelas é de 
nervosismo. Há um medo 
real de que a Europa possa 
estar em uma espiral em di-
reção à sua pior crise de se-
gurança em décadas.

Mas a ansiedade não está 
totalmente focada na pers-
pectiva de uma longa e pro-
longada guerra em solo com 
a Rússia sobre a Ucrânia.

É verdade que a União 
Europeia adverte o Kremlin 
sobre “consequências ex-
tremas”, caso a Rússia leve 
a cabo uma ação militar na 
vizinha Ucrânia. A nova mi-
nistra das Relações Exterio-
res da Alemanha, Annalena 
Baerbock, esteve em Kiev e 
Moscou dizendo exatamente 
isso na segunda-feira.

A Suécia deslocou cente-
nas de tropas no fim de se-
mana para a ilha de Gotland, 
no Mar Báltico — que é es-
trategicamente importante. 
E a Dinamarca reforçou sua 

presença na região alguns 
dias antes. As crescentes ten-
sões também reacenderam o 
debate na Finlândia e na Sué-
cia sobre se deveriam aderir 
agora à Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (Otan).

Mas a principal preo-
cupação no Ocidente  Wa-
shington, Otan, Reino Unido 
e União Europeia  é menos a 
possibilidade de uma guerra 
convencional com a Ucrânia, 
e muito mais, a perspectiva 
de que Moscou está tentan-

do dividir e desestabilizar a 
Europa  abalando o equilí-
brio do poder continental a 
favor do Kremlin.

O primeiro-ministro da 
Polônia, Mateusz Morawie-
cki, me disse no final do ano 
passado que o Ocidente pre-
cisava “acordar de seu sono 
geopolítico” em relação às 
intenções de Moscou. Ou-
tros países da União Euro-
peia diriam que agora eles 
acordaram  e estão sentindo 
um cheiro de café bem forte.

Mas, como muitas vezes 
acontece quando se trata de 
política externa, os líderes do 
bloco europeu estão longe de 
estar unidos sobre qual plano 
de ação adotar precisamente. 
Moscou nega  apesar do au-
mento significativo da presen-
ça de tropas na fronteira com 
a Ucrânia  que esteja plane-
jando uma invasão militar.

Mas apresentou à Otan 
uma lista de exigências de se-
gurança. Culpando fortemen-
te a aliança militar por “minar 

a segurança regional”, Vladi-
mir Putin insiste, entre outras 
coisas, que a Otan proíba a 
Ucrânia e outros ex-estados 
soviéticos de se tornarem 
membros da organização.

A Otan recusou categori-
camente a exigência, e as três 
cúpulas realizadas por volta 
da última semana, entre a 
Rússia e os aliados ociden-
tais, não conseguiram chegar 
a um denominador comum.

O que Vladimir Putin pla-
neja fazer a seguir não está 

claro. Mas o Ocidente acre-
dita que o Kremlin investiu 
demais em suas manobras 
públicas sobre a Ucrânia 
para recuar agora, com as 
mãos abanando.

O governo do presidente 
americano, Joe Biden, está 
esperando impacientemente 
por uma posição contunden-
te da União Europeia sobre 
possíveis sanções, dependen-
do do plano de ação de Mos-
cou: uma incursão militar na 
Ucrânia, ataques cibernéticos, 
campanhas de desinformação 
ou  como é considerado mais 
provável  uma miscelânea de 
ataques híbridos.

Os otimistas da União 
Europeia acreditam que o 
bloco concordará com uma 
série de possíveis sanções 
até 24 de janeiro, na pró-
xima reunião de chancele-
res. Mas isso está longe de 
ser garantido.

Vários países da União 
Europeia estão hesitantes 
sobre o custo de eventuais 
sanções para suas próprias 
economias. Bruxelas nor-
malmente discute a partilha 
de encargos, mas o resulta-
do dessas negociações pode 
não agradar a todos.

Reprodução
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Depois de dois anos sus-
penso devido à pandemia do 
coronavírus, o Goiânia Noise 
ganha uma edição 100% on-
-line, gratuita, e com uma pro-
gramação que reúne shows, 
palestras e oficinas. O evento 
será de 15 a 19 de fevereiro. 

Toda a programação será 
transmitida ao vivo pelo ca-
nal da Monstro no YouTube. A 
ação ocorre no Martim Cere-
rê, sem a presença de público. 

Serão cinco dias de shows, 
palestras e oficinas. A progra-
mação privilegiou artistas e 
profissionais locais para apoiar 
o setor, que foi um dos mais 
atingidos pela pandemia, com 
a proibição de eventos duran-
te praticamente dois anos.

Na programação musical, 

os destaques são artistas 
como Violins, Rollin Chamas, 
Casa Bizantina, Sunroad, 
Sheena Ye, The Galo Power, 
Manaiê, PatOcan, Jukebox 
from Hell, Kamura e Fred Val-
le. Nomes do interior tam-
bém marcam presença com 
Canto Violado,  Casulo Fan-
tasma, e Vulture Bones.

Já a programação de for-
mação e qualificação profis-
sional apresenta palestras 
e workshops, também com 
profissionais goianos, que 
abordarão temas como Mú-
sica e Mercado, Marketing 
Musical, A Cena Musical Pós 
Covid, Técnicas de Gravação 
em Home Studio, Criação de 
Vídeos para Redes Sociais, e 
Técnicas e Palco para Shows.

Com rituais medievais 
e padres-celebrida-
des, o exorcismo é 

um daqueles mistérios cató-
licos que provocam curiosi-
dade até em ateus, ocupan-
do um lugar de destaque no 
imaginário popular. Histórias 
que exploram o sobrenatu-
ral e falam sobre a expulsão 
de demônios e outras en-
tidades estão sempre em 
demanda na literatura, no 
cinema e na televisão. “Exor-
cismo sagrado” faz parte 
desse subgênero do terror.

Com razoáveis 1h38, o 
filme presta as devidas ho-
menagens ao clássico “O 
Exorcista”, recriando cenas 
ou referenciando passa-
gens, e oferece uma boa 
quota de jump scares (os 
sustos dados com mudan-
ças repentinas de cena e 
golpes da trilha sonora), 
para os que apreciam um 
pouco de alívio imediato 
com filmes de terror.

Dirigido por Alejandro 
Hidalgo, que assina o ro-
teiro ao lado de Santiago 
Fernández Calvete, “Exor-
cismo sagrado” acompanha 
o padre Peter Williams (Will 
Beinbrink), um novato que 
ainda não terminou seu trei-

namento como exorcista e 
se arrisca a realizar um ritual 
sozinho. Possuído pelo de-
mônio que tentava expulsar, 
ele comete um pecado que 
volta para assombrá-lo 18 
anos depois, quando a en-
tidade resolve tomar posse 
definitiva de sua alma.

A principal qualidade 
de “Exorcismo sagrado” 
reside na ousadia de seus 
conceitos visuais e icono-
grafia, que inevitavelmente 
passam pelos dogmas da 
Igreja Católica. O filme se 
apropria de imagens como 

a de Cristo crucificado para 
criar seus monstros. O his-
tórico dessas imagens e do 
“terror sagrado” alerta o es-
pectador para o fato de que 
o crucifixo que se eleva a três 
metros do chão, aqui, não é 
uma visão tranquilizadora, 
mas uma expectativa aterro-
rizante. Poucas coisas são tão 
medonhas quanto o filho de 
Deus chorando em um canto 
escuro, com as feridas aber-
tas e os olhos cegos.

Nem só de sangue vive 
esse terror religioso, mas 
de um roteiro incauto, que 

falha em perceber as im-
plicações de suas escolhas. 
Mais assustador do que o 
demônio é um padre com 
histórico de abuso sexu-
al – estabelecido nos pri-
meiros minutos de filme 
– constantemente cerca-
do por crianças vulnerá-
veis. Enquanto a intenção 
de Hidalgo e Calvete é 
introduzir o padre Peter 
Williams como um homem 
potencialmente santo, o 
incomodo não diegético 
está presente sempre que 
ele realiza boas ações.

“Exorcismo sagrado” oferece alívio “Exorcismo sagrado” oferece alívio 
imediato para quem curte terrorimediato para quem curte terror
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