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Novo planeta é encontrado ao redor Novo planeta é encontrado ao redor 
da estrela mais próxima do sistema solarda estrela mais próxima do sistema solar

Nós podemos ter um novo vizinho planetário orbitando a apenas quatro anos-luz de distância. Os astrônomos detectaram evidências 
de um terceiro planeta orbitando a Proxima Centauri, o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol, a 40,2 trilhões de quilômetros de distância.

Um ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, é equivalente a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros.  p7
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, ini-
ciou na manhã des-

ta segunda-feira (14/2) a dis-
tribuição de 2.629 cartões 
do programa Renda Família 
+Mulher. A segunda etapa 
de entregas contempla as 
beneficiadas com R$ 1,8 mil, 
em seis parcelas de R$ 300. 
A primeira-dama da capi-
tal, Thelma Cruz, também 
acompanhou a ação. 

 Em evento realizado na 
Escola Municipal Professo-
ra Lousinha, no Residencial 
Itamaracá, Cruz afirmou que 
“este é um projeto construído 
com muito carinho que, além 
de trazer dignidade e comida 
na mesa, fomenta o comércio 
local”. O cronograma de en-
tregas segue até 21/2.

 Em 2021, foram destina-
dos R$ 7 milhões no progra-
ma Renda Família +Mulher. 
O número de beneficiárias 
chega a 6 mil. O prefeito de 
Goiânia destacou a luta das 
mulheres para conquistar 
seus espaços e cuidar das fa-
mílias, principalmente neste 
período de pandemia.

 “Estes cartões já chegam 
às suas mãos com a primeira 
parcela de R$ 300 destinados 
à compra de alimentação. E, 
como recebemos pedidos 

de um cartão que possibilita 
também a compra de medi-
camentos, estamos a anali-
sar, junto à Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a viabilidade 
de um recurso para este fim”, 
assegurou o prefeito.

Apesar da queda superior 
a R$ 2 bilhões em arrecada-
ções com a pandemia, os in-
vestimentos da Prefeitura de 
Goiânia em saúde, educação, 
infraestrutura e programas 
sociais continuam.

 Também avançam ini-
ciativas que viabilizam a 

aquisição de moradia, como 
o programa Casa Verde-
-Amarela, que começa pela 
construção de 276 unidades 
no Conjunto Vera Cruz, de 
um total de 15 mil.

 Inicialmente, foram dis-
tribuídos 253 cartões às 
mulheres cadastradas da 
região Centro-Oeste. No to-
tal, somente em fevereiro, 
os recursos alcançam mais 
de R$ 2,5 milhões, incluindo 
a quarta parcela de R$ 300 
da primeira etapa, efetuada 
na sexta-feira (11/02).

 A secretária municipal 
de Política para as Mulheres, 
Tatiana Lemos, destacou a 
importância do benefício 
específico para o segmento.

“Mulheres tão afeta-
das pela pandemia, pois 
foram demitidas de seus 
empregos, precisaram fi-
car em casa cuidando da 
família. Fomos atrás das 
que mais precisam, uma 
busca ativa daquelas 
que desconheciam pro-
gramas sociais e, agora, 
contarão com mais digni-

dade e comida na mesa”, 
disse Tatiana Lemos.

Além do programa, a se-
cretária convidou as mulheres 
presentes a se inscreverem 
nos cursos oferecidos pela 
Pasta, o que favorece a entra-
da no mercado de trabalho.

 Marina Borges, uma das 
beneficiadas, não escondeu 
a gratidão em receber o car-
tão em mãos. “Minha casa 
não tem nada na geladeira, 
então esse não é um valor 
baixo, mas um benefício que 
veio em boa hora”, afirmou.

Reprodução

Mato alto, lixo e infes-
tação do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de do-
enças como dengue, zika e 
chikungunya. Esse é o cená-
rio vivido pelos moradores 
do Jardim Tiradentes, em 
Aparecida de Goiânia. Ao 
Diário do Estado, o comer-
ciante Anderson Pereira, 
explicou que os moradores 
tem “deitado” o mato por 
conta da falta de roçagem 
por parte da prefeitura em 
uma área pública na Rua 21.

O morador também re-
clama do descarte irregular 
de lixo feito por pessoas que 
vivem na região e nas proxi-
midades. Ele diz, inclusive, 
que o local virou uma espé-
cie de criadouro para animais 
peçonhentos como cobras, 
escorpiões e lacraias.

“Como que faz secretário? 
Olha a situação do Jardim 
Tiradentes. O mato tomou 
conta do setor e das áreas 
públicas da prefeitura. A po-
pulação está sofrendo com a 
falta de roçagem e a invasão 
de animais, principalmente 
nas casas que estão mais pró-
ximas da área.” disse.

CHUVAS
Ainda de acordo com o 

comerciante, as chuvas es-
tão agravando os problemas 
no bairro, devido ao lixo 
carregado pela enxurrada e 
os alagamentos provocados 
pelo entupimento das bocas 
de lobo. A região, conforme 
Anderson, conta com pon-
tos de alagamento que atra-
palham o fluxo de veículos.

Outro problema que têm 
tirado a paz da população e 
a insegurança por conta do 
mato alto. A criminalidade 
na região aumentou com 
o abandono da prefeitura, 
fazendo com que a ação de 
ladrões e assaltantes aumen-
tasse no setor. Para o mora-
dor, a limpeza do local é in-
dispensável para a segurança 
e bem estar dos moradores.

Profissionais da rede 
municipal de educação de 
Goiânia anunciam greve 
nesta terça-feira (15). O 
movimento vai contar com 
manifestação no Paço Mu-
nicipal a partir dás 9 horas. 
Os profissionais requerem 
o pagamento da data-base 
para o administrativo e o 
piso do magistério.

Segundo o Sindicato 
Municipal dos Servidores 
de Educação de Goiânia 
(Simsed), o ato já tem 
apoio de mais de 100 ins-

tituições, entre escolas 
e Centros Municipais de 
Educação Infantil (CE-
MEIs). Durante a manifes-
tação, as instituições não 

irão receber os alunos.
“Nós temos confirma-

do mais de 100 institui-
ções que vão paralisar 
amanhã, a lista ainda está 

aumentando. A nossa pau-
ta principal é a data-base, 
porque desde 2019 o pre-
feito não cumpre com a 
data base e o piso nacional 
do magistério que ele de-
veria estar cumprindo des-
de janeiro e até agora não 
se pronunciou a respeito. 
Portanto, nós estaremos 
reunidos amanhã cobran-
do que a lei seja cumprida 
pelo prefeito”, explicou An-
tônio Gonçalves, coorde-
nador-geral do Simsed.

De acordo com Antônio, 
os funcionários vão se mani-
festar com faixas e carro de 

som. O protesto deve contar 
com aproximadamente 400 
servidores, entre professo-
res e administrativos.

No último dia 3, durante 
a votação do Plano Diretor 
de Goiânia (PDG), servido-
res da educação ocuparam 
a galeria da Câmara Muni-
cipal para se manifestarem 
a favor da data-base aos 
trabalhadores.

Aos gritos, os traba-
lhadores se manifestaram 
durante a fala do vereador 
Mauro Rubem (PT), que 
acompanhou o coro pelo 
pagamento da data-base.
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O governador Ronal-
do Caiado afirmou, 
nesta segunda-feira 

(14/2), que, após a adesão do 
Estado ao Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF), confirmada 
no final do ano passado, o 
momento atual oferece con-
dições para o governo e os 
sindicatos de servidores públi-
cos estaduais debaterem o pa-
gamento da data-base. “Meu 
secretário-geral de Governo, 
Adriano da Rocha Lima, já con-
vidou os presidentes dos sindi-
catos para conversar, mostrar a 
eles o mapeamento e dizer o 
que é possível, e como pode-
remos chegar a esse acordo”, 
revelou o governador. 

Segundo ele, tudo será 
feito observando a realidade 
financeira e de forma total-
mente transparente. “Base-
ado no diálogo e dentro da 
realidade. E não como era 
feito anteriormente, quando 
faziam promessas de pro-
gressões que depois levaram 
o Estado de Goiás à situação 
de não pagar os salários”.

Caiado argumentou que 
não se tem data-base em 
Goiás desde 2016 e que a as-
sinatura do teto de gastos foi 
feita por governos passados. 
“O que se via era exatamente 

reajustes para algumas cate-
gorias. Não se tem data-base 
desde 2016. Temos que sentar 
e discutir, para dizer quais os 
parâmetros, o que nós conse-
guimos atender e as necessi-
dades das categorias”, disse.

O governador salientou, no 
entanto, que não se pode falar 
em pagamento de data-base 
se este cenário não estiver den-
tro da realidade do governo de 
Goiás, para que não se quebre 

o equilíbrio fiscal alcançado 
pela atual gestão. “Goiás dava 
calote nos Poderes, em rela-
ção aos repasses do duodéci-
mo; dava calote nos prefeitos, 
pois ficaram 17 meses sem 
pagar o repasse obrigatório, a 
contrapartida da Saúde; sete 
meses sem pagar o trans-
porte e a merenda escolar; 
ficaram sem pagar salário, 
deram calote nos servidores e 
no empréstimo consignado”, 

explicou o governador.
 Durante a entrevista, Caia-

do falou sobre ações do go-
verno e destacou ações como 
o Projeto de Lei que permite o 
parcelamento do Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) em até 
dez vezes, enviado à Assem-
bleia Legislativa. “O objetivo 
é estarmos conectados com 
a realidade da população do 
Estado”, enfatizou. 

Focado em reunir, nacio-
nalmente, candidaturas de 
nomes ligados à Ciência e 
Educação, o ex-reitor da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG), colocou o nome como 
pré-candidato a deputado 
federal. Ainda sem partido 
definido, Edward Madureira 
dialoga com PT, PSB, PCdoB 

e PDT. Pelo Partido dos Tra-
balhadores, já concorreu em 
2014 à Câmara dos Deputa-
dos, alcançando 58.865 votos.

Professor Edward diz que 
não tem pressa para definir 
uma sigla dentro do espectro 
que considera de centro-es-
querda. “Vou utilizar o tempo 
que for necessário para ter mais 
certeza desta avaliação. Porque, 
em qualquer um destes parti-

dos [PT, PSB, PCdoB e PDT], eu 
não tenho história dentro da si-
gla. Tive passagem pelo PT, mas 
já faz bastante tempo”.

O ex-presidente da Andifes 
ressalta ainda que a decisão 
depende também de quem 
não está inserido em partidos, 
pessoas tanto da Universidade 
quanto de fora dela. “A gente 
precisa levar em conta esta 
percepção de como as pessoas 

me enxergarão em um partido 
ou outro. Frequentemente 
sou indagado sobre a possibi-
lidade de disputar a eleição. É 
importante saber onde estas 
pessoas estarão mais confor-
táveis para me ajudar, porque 
não basta só o voto”, explica o 
pré-candidato, afirmando ain-
da que uma candidatura não 
representa interesse pessoal, 
mas um projeto coletivo.

Reprodução
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Ronaldo Caiado abre diálogo sobre Ronaldo Caiado abre diálogo sobre 
pagamento de data-base aos servidorespagamento de data-base aos servidores

Nesta terça-feira (15) o pre-
sidentes do PSDB, MDB e 
União Brasil vão se reunir 
para uma possível forma-
ção de federação partidária. 
O jogo político em ques-
tão é de uma união nacio-
nal para a Presidência da 
República. Na ocasião, os 
tucanos abririam mão da 
candidatura de João Dória, 
atual governador de São 
Paulo. Segundo o presiden-
te nacional do PSDB, Bruno 
Araújo, “Os que se sentam 
a mesa fazem abertos na 
tentativa de construção 
de uma candidatura única. 
Ninguém está retirando 
suas escolhas e sim dando 
equilíbrio nas discussões 
que podem levar a uma 
construção coletiva”, afirma.
Entretanto, uma federação 
entre essas siglas mexe 
com todo o tabuleiro po-
lítico de Goiás. Uma fe-
deração entre tucanos e 
mdbistas, a nível estadual, 
coloca o PSDB em sintonia 
com o MDB nas eleições, 
isto é, o PSDB de Marconi 
Perillo apoiando o MDB de 
Daniel Vilela. O que signifi-
ca ainda mais: um apoio a 
Ronaldo Caiado, que neste 
caso poderia até mesmo 
descartar uma federação 
do União Brasil, pois já te-
ria um apoio por tabela.
Ao Diário do Estado, o ex-
-governador de Goiás, Mar-
coni Perillo, sinaliza que 
não há problemas no dire-
tório quanto a uma aliança 
do MDB e PSDB “Não estou 
fazendo restrição alguma. 
O projeto nacional é muito 

importante!”. Da mesma 
forma, o deputado federal 
Delegado Waldir (União 
Brasil), fortalece o diálogo 
“Prevalece os interesses 
nacionais e não locais”.

SERIA DIFÍCIL
Segundo o cientista político 
Guilherme Carvalho, esse 
tipo de federação é quase 
“impossível” de acontecer, 
justamente pelo caso do 
estado de Goiás. “O MDB 
tenta atrair os dois partidos, 
pois a nível nacional eles 
possuem muita relação, 
são bancadas que traba-
lham juntas no Congresso. 
Mas nos assuntos regionais, 
muito dificilmente uma 
aliança envolvendo o PSDB 
e União Brasil seria possível”.
O professor relembra que 
outras vezes já foi cogita-
do até mesmo a fusão en-
tre os dois partidos (DEM 
e PSDB), mas isso nunca 
se concretizou, sobretudo 
por causa de Goiás.

NOVA LIDERANÇA
O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
convidou o vereador Ansel-
mo Pereira (MDB) para ser 
o novo líder do Paço na Câ-
mara de Goiânia. Em 2021, 
quando Sandes Júnior (PP) 
era líder, Anselmo ocupava 
a posição de vice. O convi-
te de Cruz é uma tentativa 
de contornar as crises que 
a gestão tem sofrido e, de 
ter no Legislativo goianien-
se, alguém já experiente. 
Anselmo está em seu 10º 
mandato como vereador.

Ex-reitor da UFG, é pré-candidato a deputado federalEx-reitor da UFG, é pré-candidato a deputado federal
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O presidente Jair Bolso-
naro (PL) inicia nesta 
terça-feira (15) a via-

gem mais polêmica e arriscada 
de seu mandato até aqui, com 
uma curta passagem pelo cen-
tro da maior crise de segurança 
da Europa em décadas, a Mos-
cou de Vladimir Putin.

Em meio ao que o Kremlin 
chama de histeria ocidental, 
os EUA dizem que uma inva-
são russa da Ucrânia é imi-
nente e pode acontecer nesta 
semana. O próprio Bolsonaro 
e outras autoridades têm ten-
tado diminuir a percepção 
óbvia da impropriedade do 
“timing” da visita, proposta 
por Putin no final do ano.

Evidentemente, não have-
ria como o russo ou o brasi-
leiro saberem que esta seria 
uma semana tão decisiva na 
história recente da Europa, 
mas a sequência de recados 
dos EUA contra a viagem su-
gerem a fatura a ser cobrada.

A presença do brasileiro 
em meio à crise, sem uma visita 
casada a Kiev, tende a ser lida 
como um apoio tácito às exi-

gências russas de evitar a en-
trada da Ucrânia na Otan e para 
resolver a questão das áreas 
separatistas pró-Kremlin no les-
te do país. Depois do encontro 
com Putin, Bolsonaro visita a 
Duma (Câmara baixa do Parla-

mento) e um fórum de empre-
sários brasileiros e russos.

Bolsonaro chegará por vol-
ta das 16h a Moscou, e deverá 
seguir direto para o hotel. Ele 
e a comitiva entrarão na bo-
lha anti-Covid do Kremlin.

Putin é notoriamente para-
noico com a doença, e credi-
tou ao fato de que Emmanuel 
Macron não ter feito um teste 
RT-PCR russo o fato de ter co-
locado o presidente francês na 
mesa gigante que virou meme 

na semana passada.
Todos na comitiva serão 

testados de três a cinco vezes 
ao longo da estadia -inclusi-
ve Bolsonaro. Jornalistas com 
acesso ao interior do Kremlin 
precisam produzir três resulta-
dos negativos nos dias que an-
tecedem o encontro de Putin 
com Bolsonaro, na quarta (16).

O evento ocorrerá depois 
de o brasileiro depositar uma 
coroa de flores no Túmulo do 
Soldado Desconhecido, no Jar-
dim de Alexandre, ao lado do 
Kremlin. Em 2017, na mais re-
cente visita do tipo, Michel Te-
mer ganhou um “Fora Temer” 
gritado à distância por turistas.

É improvável que isso ocor-
ra agora: Moscou está esvazia-
da de turistas, com números 
preocupantes de contamina-
ção pela variante ômicron.

Depois, Bolsonaro e Putin se 
encontram e participam de um 
almoço mais ampliado com a 
comitiva. De ministros, estarão 
presentes o chanceler Carlos 
França, Walter Braga Netto 
(Defesa) e Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo).

Houve um enxugamento 
profilático também da comi-
tiva de Mário Frias (Cultura) 
e equipe, que viajariam sem 
exatamente uma agenda 
conhecida, mas desistiram 
depois de que foi revelado o 
custo de uma viagem igual-
mente sem propósito claro 
do secretário aos EUA.

Haverá também eventos 
laterais, como o encontro de 
Braga Netto e França com 
seus homólogos. Aqui o tema 
da Ucrânia, acreditam diplo-
matas envolvidos na conver-
sa, deverá ser explorado mais 
do que na conversa Putin-
-Bolsonaro. De todo modo, o 
discurso é único: o Brasil se-
gue as resoluções das Nações 
Unidas, e a que fala sobre a 
situação no leste da Ucrânia 
pede uma saída negociada.

Não houvesse a crise de 
segurança, o tema predo-
minante da agenda seria 
fertilizantes. A Rússia é líder 
mundial no campo, e pan-
demia atrapalhou as cadeias 
produtivas, aumentando os 
preços internacionais.

Divulgação

Nesta segunda (14), uma 
nova plataforma estará dis-
ponível para os interessados 
em verificar se têm dinheiro 
esquecido em bancos. O site 
substitui o anterior retirado 
do ar pelo Banco Central após 
sobrecarga logo em seguida 
ao anúncio de consultas para 
valores a receber. Segundo a 
autarquia, essa primeira fase 

contempla 28 milhões de pes-
soas e empresas brasileiras 
com direito a resgatar R$ 4 bi, 
metade dos recursos parados.

A consulta ao site valoresare-
ceber.bcb.gov.br depende ape-
nas de CPF ou CNPJ. Casa haja 
dinheiro disponível, o sistema 
informará uma data  específica 
para recebimento e solicitação 
de transferência que poderá ser 
feita via pix a partir do dia 07 de 

março. O resgate do montante 
junto às instituições financeiras 
dependerá de um cadastro na 
conta gov.br. Ele pode ser feito 
pelo site ou pelo aplicativo com 
o mesmo nome no qual ocorre-
rão reconhecimento facial, dis-
ponibilização do CPF e criação 
de uma senha.

GOLPES
O Banco Central orienta 

os cidadãos sobre o passo 
a passo para evitar golpes. 
“Não caia em golpes! O 
único site para consulta e 
solicitação no sistema é o 
valoresareceber.bcb.gov.br. 
Não enviaremos links e nin-
guém está autorizado a en-
trar em contato com você 
em nome do Banco Central 
ou do Sistema Valores a Re-
ceber”, alerta a autarquia.
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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 
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 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
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$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti 
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 
(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, 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
íAcabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Nós podemos ter um 
novo vizinho planetá-
rio orbitando a apenas 

quatro anos-luz de distância. 
Os astrônomos detectaram evi-
dências de um terceiro planeta 
orbitando a Proxima Centauri, 
o vizinho estelar mais próximo 
do nosso Sol, a 40,2 trilhões de 
quilômetros de distância.

Um ano-luz, a distância que 
a luz percorre em um ano no 
vácuo, é equivalente a cerca de 
9,46 trilhões de quilômetros. 
Com uma massa de cerca de um 
quarto da massa da Terra, o ob-
jeto rochoso é um dos exopla-
netas mais leves já encontrados.

Um estudo detalhando 
a descoberta publicado na 
quinta-feira (10) na revista 
Astronomy & Astrophysics.

A pequena e fraca estre-
la anã vermelha tem apenas 
um oitavo da massa do Sol 
e já abriga um planeta con-
firmado que é do tamanho 
da Terra e, possivelmente, 
um segundo candidato a 
planeta mais distante.

CONDIÇÕES DE VIDA
Este último planeta de-

tectado, chamado Proxima 
d, completa uma órbita ao 
redor da estrela a cada cinco 

dias terrestres. Ele está ape-
nas a cerca de 4 milhões de 
quilômetros da estrela, que 
é menos de um décimo da 
distância entre Mercúrio e o 
Sol em nosso Sistema Solar.

Como o planeta mais pró-
ximo do Sol, Mercúrio termina 
uma órbita em torno dele a 
cada 88 dias. O primeiro planeta 

encontrado no sistema, Proxima 
b, foi confirmado em 2020. Ele é 
do tamanho da Terra e orbita a 
estrela a cada 11 dias.

Ele existe dentro da zona 
habitável, ou seja, a distância 
de uma estrela onde as con-
dições são adequadas para a 
existência de água líquida, um 
dos principais ingredientes 

para a vida como a conhece-
mos, na superfície do planeta.

No que diz respeito aos 
seus vizinhos, Proxima d está 
muito perto da estrela para 
estar na zona habitável, e 
Proxima c, que leva cerca de 
cinco anos para orbitar a es-
trela, está muito distante.

“A descoberta mostra que 

a nossa vizinha estelar mais 
próxima parece estar repleta 
de novos mundos interessan-
tes, ao alcance de mais estu-
dos e futuras explorações”, 
disse em nota o autor prin-
cipal do estudo, João Faria, 
pesquisador do Instituto de 
Astrofísica e Ciências Espaciais 
de Portugal, num declaração.

Astrônomos encontraram 
o Proxima d usando o Very 
Large Telescope do Obser-
vatório Europeu do Sul, no 
Chile. Os telescópios e ins-
trumentos do observatório 
foram usados para encontrar 
e confirmar descobertas an-
teriores de planetas no siste-
ma de Proxima Centauri.

Durante as recentes obser-
vações de acompanhamento 
do sistema, os astrônomos 
detectaram um sinal fraco de 
um objeto com uma órbita rá-
pida ao redor da estrela.

Os dados sugeriram que 
havia um possível planeta 
presente e que sua atração 
gravitacional estava puxan-
do a estrela, em vez de mu-
danças na estrela. “Depois 
de obter novas observações, 
conseguimos confirmar este 
sinal como um novo candi-
dato a planeta”, disse Faria.

“Fiquei entusiasmado 
com o desafio de detectar 
um sinal tão pequeno e, ao 
fazê-lo, descobrir um exopla-
neta tão próximo da Terra.”

Observações futuras do 
candidato a planeta podem 
confirmar que o Proxima d é de 
fato o terceiro mundo conheci-
do por orbitar esta estrela.

Reprodução

Novo planeta é encontrado ao redor Novo planeta é encontrado ao redor 
da estrela mais próxima do sistema solarda estrela mais próxima do sistema solar



FAUSI HUMBERTO
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Ao que tudo indica, a fila 
andou para Rafa Kalimann 
e a influenciadora estaria 
vivendo um romance com 
ninguém menos do que o 
cantor L7NNON. O rapper, 
que é queridinho dos famo-
sos e já chegou a participar 
do Poesia Acústica, ficou 
solteiro recentemente.

A informação foi noticia-
da pela colunista Fábia Oli-
veira, do Em Off, onde fontes 
afirmaram que a ex-bbb e o 
rapper estariam se conhe-
cendo melhor, mas que a re-
lação não passa de um affair. 

O primeiro indício da re-
lação dos dois seria o fato 

de Kalimann e L7 terem 
surgido usando o mes-
mo anel nos últimos dias. 
Claro que a internet não 
deixou passar batido e já 
alimenta o shipp.

Este é o primeiro affair 
público da influenciadora 
após o fim do namoro com 
o também cantor Daniel 
Caon. O L7 também entrou 
para o time dos solteiro 
recentemente, ele namo-
rava com a influenciadora 
Giulia Dantas. Logo após 
o fim do relacionamento, 
o músico deu indícios de 
que estaria vivendo um 
affair com a modelo Julia-
na Nalú, sua ex-namorada.

Com duas indicações 
ao Oscar 2022, nas 
categorias de Melhor 

Ator Principal e Melhor Mon-
tagem, “Tick, Tick… Boom!” 
é um dos grandes filmes 
da temporada. Produzido 
pela Netflix e estrelado por 
Andrew Garfield, o longa-
-metragem é um musical 
que conta a história de 
Jonathan Larson rumo à 
fama. A obra é dinâmica, 
enérgica e divertida, cau-
sando uma grande sensa-
ção de entretenimento.

SEUS DIFERENCIAIS
Antes de mais nada, “Tick, 

Tick… Boom!” não hesita em 
mostrar a sua paixão pela 
arte. O enredo é um aglo-
merado de homenagens 
ao teatro e brinca bastante 
com sua própria temática. 
A edição acelerada do fil-
me não deixa a bola cair em 
nenhum momento, propor-
cionando um divertimento 
criativo e refrescante. Ainda 
que possa criar resistência 
em algumas pessoas por 
conta do seu gênero cine-
matográfico, definitivamen-
te vale a pena conferir. 

ENÉSIMA POTÊNCIA
Explicar “Tick, tick… 

Boom!” pode ser complexo. 
O filme, um musical, adapta 
o musical autobiográfico es-
crito e interpretado por Lar-
son sobre sua batalha cria-
tiva e pessoal para escrever 
e montar um outro musical.

Tudo isso ainda antes de 
ele finalmente lançar um outro 
musical, “Rent”, que influen-
ciaria a Broadway até hoje.

Apesar de um desfecho 
trágico – Larson morreu aos 
35 anos de um aneurisma da 
aorta na manhã de uma das 
primeiras apresentações da 
peça –, a trama foca em suas 
angústias na época em que 
era apenas um aspirante.

Prestes a completar 30 
anos de idade, ele tenta equi-
librar o namoro, amizades vul-
neráveis durante o crescimen-
to da epidemia de Aids nos 

EUA, seus esforços para pagar 
as contas do pequeno apar-
tamento em Nova York e as 
frustrações de não conseguir 
completar sua primeira obra.

Mais do que a identifica-
ção clara do diretor com o 
material, seu maior mérito 
é a construção da urgência 
que marca toda a trama 
– acompanhando assim o 
ritmo de bomba-relógio do 
próprio título.

“Tick, Tick… Boom!”, um “Tick, Tick… Boom!”, um 
musical cheio de diferenciaismusical cheio de diferenciais

Rafa Kalimann está Rafa Kalimann está 
vivendo affair com rapper vivendo affair com rapper 
do ‘Poesia Acústica’do ‘Poesia Acústica’

LUIZ F. MENDES
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