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Com 64 anos, uma mulher foi considerada curada do HIV, vírus associado ao desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (Aids), após receber transplante sanguíneo de células-tronco, durante o tratamento de leucemia mieloiga aguda. 

As informações foram apresentadas durante a Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas.  p3

Brasil, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022 • Ano 16 • n° 2913 • Fundado em 11 de Março de 2005 • diariodoestadogo.com.br • R$1,50



Neste ano, duas crian-
ças teriam morrido e 
uma quase chegou a 

óbito na Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes (MNSL), 
em Goiânia, por problemas 
decorrentes de falta de aten-
dimento e de profissionais. A 
denúncia é de mulheres que 
entraram em contato com a 
equipe de reportagem do Di-
ário do Estado. Segundo elas, 
o mesmo problema ocorre 
nas maternidades Nascer Ci-
dadão e Dona Iris.

A primeira denúncia é 
de Adriana Macedo, mãe de 
Ruann Cabral de Oliveira. 
De acordo com ela, o bebê 
quase teria morrido por de-
mora no atendimento. Ela 
foi diretamente para a MNSL 
em 02 de fevereiro, por vol-
ta das 17 horas, seguindo 
orientação da médica que a 
acompanhava em um posto 
de saúde porque ela estava 
com 41 semanas de gesta-
ção e ainda não tinha sinais 
de trabalho de parto. Aguar-
dou até às 1h30 da manhã 
do dia 03 de fevereiro, mas 
não surgiu vaga. Voltou para 
casa e retornou às 13h30, 
quando foi internada para 
indução do parto normal. 
Durante a madrugada do 
dia 04, a bolsa se rompeu, 

porém ainda não havia si-
nais de trabalho de parto.

De acordo com ela, a mé-
dica não aceitava fazer cesá-
rea porque a orientação que 
ela seguia de “forçar” o parto 
normal até o último minuto. 
“Ela só aceitou fazer a cesárea 
quando um exame mostrou 
que meu filho tinha poucos 
batimentos cardíacos. Até 
por isso ele precisou de oxi-
gênio e reanimação na UTI. 
Quando fui para a enfermaria, 
duas mães que estavam lá me 
disseram que os bebês delas 
morreram por demora no 
atendimento”, relembra.

A MNSL também é alvo 
de uma série de reclamações 
por parte de Marília Oliveira. 
A irmã dela teve um bebê no 
mesmo dia que Adriana, em 
02 de fevereiro na mesma 
unidade. Ela afirma que che-
garam na maternidade no 
dia 1º de fevereiro às 14 ho-
ras, a gestante recebeu uma 
pulseira no braço como um 
preparo para o atendimento 
e orientada a esperar em je-
jum. À meia-noite, a mulher 
ainda não teria sido atendida 
e Marília questionou às re-
cepcionistas o porquê. Rece-
beu apenas a informação de 

que à noite não eram realiza-
das cesáreas. Uma médica do 
local pediu que retornassem 
no dia seguinte.

Às 6 horas, estavam de 
volta, mas não surgia vaga. 
Foram em busca de aten-
dimento na Maternidade 
Nascer, não conseguiram e 
pensaram em se dirigir até à 
Maternidade Dona Iris, mas 
teriam dito a ela que também 
não estavam recebendo ges-
tantes. Eram 9 horas quando 
voltaram para a MNSL nova-
mente e foram informadas 
por um funcionário que falta-
vam leitos na unidade.

“Ficamos ali até as 17 
horas, quando minha irmã 
foi encaminhada para o 
centro cirúrgico. Lá dentro 
escutei duas enfermeiras 
conversando. Elas falaram 
que faltavam muitos profis-
sionais por covid e dengue 
e alguns médicos pediram 
demissão de lá. Quando a 
bebê nasceu, me deixaram 
ficar como acompanhante 
só por 12 horas porque fala-
ram que era regra do hospi-
tal. Depois desse tempo eu 
tive que sair, mas não pas-
savam informações sobre 
elas nem para mim. 

Reprodução

Uma boca de lobo aberta 
tem preocupado a popula-
ção do Residencial Mansões 
Paraíso, em Aparecida de 
Goiânia. Segundo a autôno-
ma Célia Nunes da Silva, a 
vala que não tem proteção 
representa um perigo para o 
pedestre, em especial crian-
ças e animais. Entretanto, o 
problema tem se agravado 
com o período chuvoso, já 
que o bueiro está entupido 
por conta do lixo carrega-
do pela enxurrada, fazendo 
com que a Rua Arpuador 
fique alaga, situação que di-
ficulta a locomoção de mo-
tociclistas e motoristas que 
precisam passar pelo local.

“Há muito tempo essa 
boca de lobo está entu-
pida e provocando medo 
na população. A gente fica 
preocupada de que alguém 
possa cair ou se machucar 
nesse bueiro. Além disso, 
esse lixo tem acumulado 
muita água e isso tem feito 
com que apareça alguns ca-
sos de dengue no setor. O 
meu meu filho mesmo pe-
gou dengue”, explica Célia.

Ainda de acordo com 
Célia, a população também 
tem contribuído para o entu-
pimento da boca de lobo. Ela 
explica que por não ter pro-
teção, as pessoas aproveitam 
para descartar o lixo no local.

NOTA DA PREFEITURA
“A secretaria de Infra-

estrutura informa que en-
caminhará uma equipe de 
limpeza e manutenção ao 
local para desobstrução do 
bueiro. A secretaria ressalta 
que é preciso que os mora-
dores tenham consciência e 
evitem jogar lixos e entulhos 
nas ruas e lotes baldios, pois 
com as chuvas eles são le-
vados pelas águas das para 
o bueiros, evitando assim o 
escoamento adequado pe-
las galerias pluviais, o que 
acarreta em enxurradas”.
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Os casos de violência 
contra a mulher apresenta-
ram aumento exponencial 
em 2021, se comparado 
três anteriores. Segundo 
a Secretária de Segurança 
Publica do Estado de Goiás 
(SSP), apenas no ano passa-
do foram registrados 37.588 
ocorrências, divididas em: 
feminicídio (54); estupro 
(278); ameaça (15.734); lesão 
corporal (10.782) e crimes 
contra a honra – calunia, di-
famação e injuria (10.735).

Se comparado a 2020, 
houve aumento em todas 

as áreas de violência, exceto 
nos quesitos estupro e lesão 
corporal, que registraram re-
dução de 4,7% e 2,1, respec-
tivamente. Entretanto, crimes 
como feminicídio (aumento 
de 22,7%), ameaça (aumen-
to de 6,5%) e crimes contra 
a honra – calúnia, difamação 
e injúria (aumento de 17,1%) 
chamam a atenção.

Em um âmbito geral, so-
mando todas as áreas, 2021 
supera os dados registrados 
pela SSP desde 2018. No ano 
passado, por exemplo, foram 
registradas 37.588 ocorrên-
cias, enquanto que em 2020 
foram contabilizados 35.295 

casos de violência contra a 
mulher. Ou seja, um aumen-
to de 6,4%. Já em 2019 foram 
36.171 e em 2018, 14.748.

CAUSAS
Para a delegada Cássia Bor-

ges, o contexto pandêmico 
pode ter influenciado no au-
mento de registros de violên-
cia doméstica, uma vez que a 
vítima passou a ficar mais tem-
po no mesmo ambiente que o 
agressor. Ela diz ainda que as 
agressões verbais são as mais 
comuns, como ameaças e xin-
gamentos, mas que caso não 
sejam denunciadas podem 
evoluir para agressões físicas.

Cássia explica que a agres-
são doméstica pode ser desen-
cadeada por diferentes fatores 
entre eles os conflitos familia-
res e até ciúmes, que podem 
se iniciar com discussões que 
terminam em agressões.

“Os números de denúncias 
crescerem vertiginosamente. 
Pessoas isoladas, estressadas 
e vivendo incertezas em suas 
vidas profissionais e financei-
ras fizeram com que a quan-
tidade de vítimas de violência 
doméstica aumentasse. O 
consumo de bebidas alcoó-
licas e drogas também gera 
um índice maior de agressivi-
dade. Há, inclusive, pesquisas 

que indicam que o consumo 
de álcool também aumentou 
com a pandemia”.

DENÚNCIA
A delegada exalta a impor-

tância da vítima denunciar o 
agressor e seguir com o pro-
cesso. Ela acredita que ainda 
existe uma sensação de im-
punidade, embora a Lei Maria 
da Penha esteja. Conforme 
Cássia, os crimes que repre-
sentam violência psicológica 
e moral dependem de repre-
sentação. Ou seja, as vítimas 
podem desistir de dar anda-
mento nos processos e ficar 
à mercê de novas agressões.

Índice de violência contra a mulher em 2021 é o mais alto desde 2018Índice de violência contra a mulher em 2021 é o mais alto desde 2018



Em viagem à Rússia, o 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) se comparou 

ao imperador Dom Pedro II 
e afirmou que o Brasil “tem 
vocação de amizade com 
todas as nações do mundo”. 
Diferentemente do que se vê 
no Brasil, Bolsonaro desceu 
do avião usando máscara de 
proteção contra o corona-
vírus, cumpriu à risca todos 
os protocolos de saúde do 
governo russo e, assim, con-
seguiu se encontrar com o 
presidente Vladimir Putin. 
Mas o que está em jogo nesta 
viagem? O DE conversou com 
o professor da Universidade 
Federal de Goiás e PhD em 
Relações Internacionais, Die-
go Magalhães.

Primeiramente, o pro-
fessor explica que a viagem 
pode ser analisada sob vários 
pontos: eleitoral, comercial, mi-
litar, diplomático e também do 
ponto de vista russo. A ida de 
Bolsonaro acontece em meio 
a tensão entre a ameaça de 
invasão da Rússia na Ucrânia 
e, segundo o professor, “defini-
tivamente não é o melhor mo-
mento para essa viagem”.

O principal argumento dos 
russos é para barrar a entrada 
da Ucrânia na Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), a qual é liderada pelos 
Estados Unidos da América 
(EUA), visto que a Ucrânia 
divide uma grande fronteira 
com os russos e, dessa forma, 
sendo uma ameaça a presen-
ça dessa aliança militar tão 
próxima de seu território. Joe 
Biden, presidente americano, 
enxerga a movimentação rus-
sa como uma tentativa de in-
vasão no território ucraniano. 
Há, inclusive, tropas america-
nas na região.

A Rússia e o Brasil fazem 
parte do grupo BRICS, jun-

tamente com Índia, China e 
África do Sul, cinco grandes 
países emergentes. Os brasi-
leiros e russos são parceiros 
comerciais secundários, dife-
rente do que acontece entre 
o Brasil e EUA. Os EUA são o 
segundo maior parceiro co-
mercial do Brasil, em impor-
tações e exportações.

DIPLOMÁTICO
Publicamente, Bolsonaro 

tem tentado seguir uma linha 
de neutralidade e diplomacia. 
Na Rússia, sua agenda será 
focada em dois pontos: uma 
parceria técnico militar para 
o Brasil, com futuros acertos 
bélicos, o que agrada a ala 
militar, e um aceno à compra 
de fertilizantes russos, o que 
agrada a bancada do agro. 
Magalhães, entretanto, pon-
tua que sob o ponto de vista 
do comércio exterior e das re-
lações exteriores “As informa-
ções disponíveis são incom-
pletas e sem as verdadeiras 
fundamentações. Não é o go-
verno [federal] que compra 
isso ou aquilo. Ele negocia 
acordos e não se tem notícias 
da possibilidade de negocia-
ções comerciais do Mercosul 

com a Rússia”, ressalta.
Do ponto de vista militar, 

o professor Diego afirma que 
é interessante tanto a própria 
viagem em si, quanto a comi-
tiva que acompanha o presi-
dente, visto que são militares. 
“A Rússia é um dos principais 
fornecedores de material es-
tratégico. É importante esse 
tipo de negociação, pois o 
Brasil se torna um país que 
compra dos russos e coopera 
com qualquer tipo de transfe-
rência de tecnologia”, diz.

POLÍTICA 
INTERNACIONAL
Na parte política, o encon-

tro de Bolsonaro com Putin 
é uma tentativa de mostrar 
para o mundo que não está 
isolado. Depois que o brasi-
leiro perdeu o ex-primeiro-
-ministro de Israel Benjamin 
Netanyahu e Donald Trump 
e, ao mesmo tempo, viu a 
aproximação de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) com o presi-
dente francês Emmanuel Ma-
cron e o presidente espanhol 
Pedro Sánchez, Bolsonaro es-
pera mostrar aos outros líde-
res internacionais que ainda 
possui prestígio.

Do ponto de vista eleito-
ral, Magalhães afirma que, 
até o momento, o que se tem 
é uma “percepção limitada”, 
pois ao mesmo tempo que o 
presidente Bolsonaro possui 
muitos apoiadores, esses elei-
tores podem ficar confusos 
com a ida à Rússia. Mesmo 
que haja essa contraponto 
com Lula, há um peso na ba-
lança política: até que ponto 
tudo isso vale mais do que 
abalar a relação com os EUA, 
que é um dos maiores parcei-
ros comerciais do Brasil? Em 
resposta, Bolsonaro apenas 
disse “Temos assuntos para 
tratar sobre defesa e energia. 
Muita coisa para tratar. O Brasil 
é soberano! Vamos torcer pela 
paz lá, que dê tudo certo”.

O professor afirma que 
Bolsonaro tentará “Não criar 
mais uma fonte de atrito com 
aqueles países que o presiden-
te sempre admirou, como é o 
caso dos países da Europa oci-
dental e dos EUA”, sobretudo 
pelo fato de como foi a eleição 
norte-americana de 2020, “Na 
diplomacia, não é visto com 
bons olhos a interferência em 
assuntos domésticos do outro. 
Isso não deve acontecer”.

Reprodução

“Ida de Bolsonaro à Rússia é bem vista, “Ida de Bolsonaro à Rússia é bem vista, 
mas o momento não é apropriado”mas o momento não é apropriado”

Na manhã desta quarta-
-feira (16), a Comissão 
de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara de 
Goiânia derrubou o veto 
do prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) ao projeto 
que altera o nome da Ave-
nida Castelo Branco para 
Avenida Iris Rezende. O 
relatório irá para o plená-
rio nesta quinta-feira (17).
Clécio Alves (MDB), autor 
do projeto, defende que a 
homenagem é justa, diante 
do trabalho e papel políti-
co de Iris Rezende. “Hoje, 
a Avenida traz o nome de 
um algoz ditador e isso para 
mim é inaceitável. Precisa-
mos mudar a nossa histó-
ria”, argumenta. Na sessão 
da terça-feira (15), que apro-
vou a construção de um 
memorial na Alego em ho-
menagem ao político, tam-
bém de autoria de Clécio, o 
vereador mencionou o caso 
e pediu que a CCJ derrubas-
se o veto do prefeito.
A proposta foi assinada por 
32 vereadores da Câmara. 
Pedro Azulão (PSB) não as-
sinou e disse que mudar o 
nome da avenida prejudi-
ca comerciantes da região, 
que teriam que “trocar a 

fachada e mudar a Razão 
Social”, segundo ele.
A Procuradoria da Câmara 
de Goiânia apontou que o 
veto do prefeito Rogério 
Cruz é antijurídico. O do-
cumento é assinado pelo 
procurador-chefe da Casa, 
Kowalsky do Carmo Costa 
Ribeiro, e defende que um 
projeto de lei não exige 
abaixo-assinado. A justifi-
cativa da prefeitura para o 
veto foi a ausência de assi-
naturas da população con-
cordando com a mudança 
de nome da avenida.
A Lei Orgânica de Goiânia 
permite a mudança no 
nome de ruas e avenidas 
que homenageiam dita-
dores ou pessoas ligadas à 
ditadura militar no Brasil. 
“É uma pena que o pen-
samento de muitos seja 
tão pequeno”, pontuou na 
postagem em rede social.
Os vereadores, acusando 
a derrubada do veto como 
“ação que ataca o legado 
de Iris Rezende usando seu 
respeitoso nome na busca 
de criar fatos polêmicos 
para tentar um protago-
nismo que merece o repú-
dio e crítica da sociedade”, 
segundo a nota divulgada.

LETÍCIA 
BRITO
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Com 64 anos, uma 
mulher foi conside-
rada curada do HIV 

– vírus associado ao desen-
volvimento da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida 
(Aids) – após receber trans-
plante sanguíneo de célu-
las-tronco, durante o trata-
mento de leucemia mieloiga 
aguda. O tratamento foi re-
alizado durante estudo con-
duzido por pesquisadores 
dos Estados Unidos. As in-
formações foram apresen-
tadas durante a Conferência 
sobre Retrovírus e Infecções 
Oportunistas, em Denver, 
nesta terça-feira, 15.

A mulher foi considerada 
livre do vírus da HIV, pelos 
médicos e cientistas da Weill 
Cornell Medicine, cerca de 14 
meses após ter interrompi-
do o uso dos medicamentos 
antirretrovirais, que faziam 
parte do tratamento contra a 
leucemia. Além da mulher de 
64 anos, outros dois casos an-
teriores foram considerados 
bem sucedidos. Nessas situ-
ações, as células transplanta-
das apresentavam uma muta-

ção que as fizeram resistentes 
à infecção pelo vírus da HIV.

O caso faz parte de um 
estudo que é liderado pela 

Dra. Yvonne Bryson, da 
Universidade da Califórnia 
em Los Angeles (UCLA), e 
pela Dra. Deborah Persaud, 

da Universidade Johns Ho-
pkins, em Baltimore. Na pes-
quisa, 25 casos de pessoas 
com HIV são acompanhadas 

e submetidas a um trans-
plante de células tronco re-
tiradas do cordão umbilical 
de um recém-nascido para 

o tratamento de câncer e 
outras doenças considera-
das graves. “Este é agora o 
terceiro relato de cura nes-
te cenário, e o primeiro em 
uma mulher vivendo com 
HIV”, disse Sharon Lewin, 
presidente eleita da Socie-
dade Internacional de AIDS, 
em um comunicado.

Apesar de Lewin reforçar 
que esses transplantes de 
células-tronco não são uma 
estratégia considerada vi-
ável para grande parte dos 
pacientes com HIV, ela res-
salta que o estudo “confirma 
uma possível cura a doença 
[HIV] e fortalece o uso da 
terapia genética” para esse 
fim. De acordo com os resul-
tados da pesquisa, o trans-
plante das células-tronco 
vindos do cordão umbilical 
pode ser feito sem a possi-
bilidade da “doença do en-
xerto contra o hospedeiro” 
como efeito colateral. Isso, 
porque nos casos de “doen-
ça do enxerto contra o hos-
pedeiro”, o sistema imuno-
lógico do doador ataca o do 
receptor das células-tronco.

Divulgação

Os eleitores têm até 4 de 
maio para emitir o título de 
eleitor, regularizar a situação 
do cadastro ou ainda trans-
ferir a cidade de votação para 
as eleições de 2022. Os prazos 
são definidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Neste ano, os brasileiros vão 
às urnas para eleger governa-
dores, deputados estaduais, 

deputados federais, senadores 
e presidente da república. O 
primeiro turno está agendando 
para 2 de outubro e o segundo 
será dia 30 de novembro.

Pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida 
poderão mudar a seção ou 
local de votação no período 
de 18 de julho a 18 agosto, 
informando o desejo de mu-
dança à Justiça Eleitoral.

Inclusive, a Justiça Eleitoral 
analisa se a biometria será usada 
nas eleições de 2022. A decisão 
depende do cenário pandêmi-
co. De qualquer forma, o cadas-
tro biométrico dos eleitores con-
tinua suspenso, por enquanto.

REGULARIZE 
PELA INTERNET
Brasileiros que têm 16 

anos ou mais já podem emitir 

o título de eleitor. A partir dos 
18 anos, o voto é obrigatório. 
O documento pode ser emi-
tido pelo sistema Título Net, 
do TSE, selecionando a opção 
“não tenho”, na guia “Título de 
eleitor”. Depois de preencher 
os dados e enviar fotos do 
documento de identificação, 
é possível acompanhar a tra-
mitação do pedido na guia 
“Acompanhar requerimento”.

Para transferir o local de 
votação, o eleitor deve aces-
sar também o sistema Título 
Net, enviando fotos de do-
cumento de identificação e 
comprovantes de residência, 
de pagamento de débito 
com a Justiça Eleitoral (se 
existirem) e de quitação do 
serviço militar (para homens 
de 18 a 45 anos de idade).

No aplicativo e-Título, é 

possível resolver pendên-
cias junto à Justiça Eleitoral. 
Os eleitores que não vota-
ram e não justificaram por 
três pleitos consecutivas têm 
o título cancelado. Outra for-
ma de regularização é ir pes-
soalmente até um cartório 
eleitoral. Clique aqui para 
conferir os endereços. A si-
tuação cadastral pode ser 
checada pelo portal do TSE.
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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 
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

RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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 
conservaF:3213-4848 
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 
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
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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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

-------------------------------
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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.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 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
-------------------------------
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
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Os Estados Unidos e a 
Otan, principal aliança 
militar ocidental, vol-

taram a cobrar da Rússia garan-
tias de que haverá um recuo de 
tropas, depois do anúncio de 
que soldados estão deixando a 
península da Crimeia, anexada 
da Ucrânia em 2014. O aviso 
da retirada feito pelo Kremlin 
ocorre um dia depois do go-
verno russo dizer que forças 
militares também deixariam 
de forma parcial a região fron-
teiriça ucraniana.

Apesar dos anúncios, alia-
dos ocidentais dizem ainda 
não haver provas suficientes de 
que um recuo está acontecen-
do. De acordo com o secretário 
de Estado americano, Antony 
Blinken, não há uma “retirada 
significativa” de militares rus-
sos na região fronteiriça.

“Infelizmente, há uma di-
ferença entre o que a Rússia 
diz e o que faz, e o que esta-
mos vendo não é uma retira-
da significativa”, disse Blinken 
em entrevista à ABC nesta 
quarta-feira, 16. “O presidente 
Vladimir Putin desdobrou a 
capacidade de agir muito ra-
pidamente. Ele pode puxar o 
gatilho hoje, ele pode puxar 

o gatilho amanhã, ele pode 
puxar o gatilho na próxima 
semana. As forças estão lá se 
ele quiser renovar a agressão 
contra a Ucrânia”, acrescentou.

O secretário americano teve 
uma conversa telefônica com 
o ministro das Relações Exte-
riores da Rússia, Sergei Lavrov, 
na qual insistiu que ainda existe 
uma janela aberta para uma so-
lução pacífica para a crise, mas 
exigiu uma resposta crível e ve-

rificável por parte de Moscou.
Poucas horas depois, o 

presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, afirmou em 
um discurso da Casa Branca 
que analistas americanos in-
dicam que os militares russos 
“continuam em uma postura 
totalmente ameaçadora”. Se-
gundo a inteligência ameri-
cana, Rússia ainda teria mais 
de 150 mil soldados ao redor 
da Ucrânia, incluindo em par-

te de Belarus, maior número 
desde o início da crise.

Ao mesmo tempo, o presi-
dente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, e o ministro de Defe-
sa do Reino Unido, Ben Wallace, 
também disseram ter dúvidas 
a respeito de uma desescalada 
das tropas russas na região.

“De fato, temos visto 
uma contínua acumulação 
de recursos, como hospitais 
de campanha e sistemas es-

tratégicos de armamentos”, 
afirmou. “Julgaremos a Rússia 
por suas ações, e até vermos 
uma desescalada adequada, 
acho que todos devemos per-
manecer cautelosos sobre os 
rumos do Kremlin”, ressaltou.

Para o secretário-geral 
da Otan, Jens Stoltenberg, o 
número de soldados russos 
continua subindo, ao invés de 
estar diminuindo.

Assim como foi feito com 

o anúncio do recuo na fron-
teira, o Ministério da Defesa 
russo publicou vídeos em que 
é possível ver tropas e veículos 
militares em movimentação 
na ponte que liga a Crimeia à 
Rússia. No entanto, não há ga-
rantias de quando as imagens 
foram feitas e nem a quantida-
de de soldados envolvidos.

A Crimeia é uma região que 
ficou sob controle da Ucrânia 
durante o período soviético e, 
em um movimento considera-
do ilegal pelos EUA e aliados, 
foi anexada por Moscou em 
2014. Em resposta às acusa-
ções estrangeiras, o embaixa-
dor de Moscou na Irlanda disse 
que a avaliação da Otan está 
errada e que as tropas russas 
voltarão a seus postos entre 
três a quatro semanas.

O Kremlin é contra a possível 
adesão de Kiev à aliança militar 
da Otan e vem alertando que 
uma confirmação terá conse-
quências graves. Uma eventual 
adesão do país vizinho à Otan é 
uma ameaça não apenas à Rús-
sia, “mas também a todos os pa-
íses do mundo”. De acordo com 
ele, uma Ucrânia próxima ao 
Ocidente pode ocasionar uma 
guerra para recuperar a Crimeia .

Reprodução

Líderes ocidentais voltam a Líderes ocidentais voltam a 
cobrar provas de recuo de tropas russascobrar provas de recuo de tropas russas
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Alba Michele, escritora e 
mãe de Maria, que foi expulsa 
do BBB22 (Big Brother Brasil) 
no início da tarde desta terça-
-feira (15/2), após agredir a 
modelo Natália Deodato com 
um balde de água durante o 
último Jogo da Discórdia, con-
versou com a coluna LeoDias. 
Dona Alba detalhou a noite de 
horror que viveu ao lado da 
família nas últimas 24 horas, 
enquanto aguardava a confir-
mação da saída da cantora e 
atriz do reality show da Globo.

“Estou sobrevivendo. 
Chorei muito em casa. Nem 
conseguimos dormir ainda. 
Estou na base de calmante, 
o que nunca havia aconteci-
do antes na minha vida. Não 

conseguimos falar com a Ma-
ria ainda, mas acredito que 
tudo irá passar. Nós tivemos 
informações de que ela está 
bem e processando tudo o 
que aconteceu antes. E agora 
quem vem para casa é a Vi-
tória, a filha que coloquei no 
mundo”, disse à coluna.

A mãe da ex-BBB pede 
para que o público e os fãs 
dos demais participantes do 
Big Brother Brasil entendam 
que o jogo para a sua filha já 
acabou e o que segue agora 
é a “vida real”. Alba rebateu 
também as acusações de 
que Maria teria discutido 
com a produção da Globo 
após receber a informação 
de que deixaria a atração. 

Guillermo del Toro 
retorna às telonas 
depois de ganhar o 

Oscar por “A Forma da Água”. 
Agora, com uma história 
menos inspiradora, mas não 
menos interessante em “O 
Beco do Pesadelo” (Night-
mare Alley), baseado no ro-
mance de William Lindsay 
Gresham, e que já ganhou 
adaptação na sétima arte no 
ano de 1942, com “O Beco 
das Almas Perdidas”.

Para aqueles que já co-
nhecem o trabalho de del 
Toro, está basicamente tudo 
no lugar. A encenação, o cli-
ma sombrio, o visual, os figu-
rinos e aquele clássico tom 
de estranheza que ele con-
segue transmitir desde que o 
conhecemos lá em A Espinha 
do Diabo, Blade 2 e Hellboy. 
Sua assinatura é realmente 
inconfundível. No entanto, 
aqui ele não entrega todo o 
encantamento que tivemos 
na sua fábula de amor como 
A Forma da Água, e nem te-
mos tanta afeição ao thriller 
de semi-terror que será intro-
duzido. Apesar de ser correto 
em quase toda sua execução, 
sua visão de O Beco do Pesa-
delo apresenta uma sessão 

apenas morna, sem uma pi-
tada final que nos levasse ao 
tal “encantamento”.

O Beco do Pesadelo é um 
filme que mescla drama fami-
liar (desvendado aos poucos), 
um thriller psicológico (cen-
trado no seu protagonista) e 
um quase vislumbre sobre-
natural. Esse último, por si só, 
acaba encoberto apenas por 
grandes golpes de um charla-
tão que desconhece limites. 
É na pele de Stanton Carlisle 
(Bradley Cooper) que entra-
mos no clima frio que tradicio-
nalmente move os filmes de 

terror. Aqui, passamos como 
nômades por várias cidades 
do interior dos Estados Unidos 
na década de 40, que parece 
a ideal para o que nos propõe 
Guillermo del Toro e toda sua 
criação de um circo (que po-
deria ser mais bizarro).

Saindo de uma cena de 
abertura que serve para 
acrescentar o mistério ao 
nosso personagem, entra-
mos no fabuloso mundo do 
circo. Mas um circo com o 
tom e o DNA de del Toro. 
Prepare-se para uma roupa-
gem única e cheia de nuan-

ces, essenciais para darem 
o ar de estranhamento do 
que está por vir. É no circo 
que Carlisle se “reencon-
tra” após sua fuga inicial. 
Seu passado é uma das la-
cunas que será preenchida 
aos poucos. Mas como novo 
contratado do circo, que é 
chefiado por Clem Hoatley 
(Willem Dafoe), vemos que 
não teremos personagens 
totalmente bons, ou total-
mente maus. Apenas perso-
nagens que tentam ganhar a 
vida, sem se preocupar com 
quem possam prejudicar.

Miséria humana move livro que Miséria humana move livro que 
inspirou “O Beco do Pesadelo”inspirou “O Beco do Pesadelo”

Mãe de Maria relata sofri-Mãe de Maria relata sofri-
mento após expulsão do mento após expulsão do 
BBB: “Na base de calmante”BBB: “Na base de calmante”
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