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Está mais seguro aproveitar o carnaval este ano? Infelizmente, ainda não. A variante ômicron do coronavírus continua 
como ameaça, apesar de apresentar menor gravidade. A aglomeração típica da festa põe em risco o atual quadro de estabilidade da doença 

em Goiás e tende a elevar os índices de casos, hospitalizações e óbitos.  p4
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A ciência é feita de mu-
lheres e a história tem pro-
vas. Na Idade Média, elas já 
escreviam livros sobre botâ-
nica e medicina, Na Era Mo-
derna, Maria Agnesi resol-
veu equações usadas ainda 
hoje e no período contem-
porâneo, no qual vivemos, 
a lista foi expandida com a 
produção de conhecimen-
tos base para a criação dos 
algoritmos e descoberta da 
radioatividade.

Embora sejam pouco 
mais de 28% dos pesquisa-
dores do mundo, segundo 
dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU), as 
mulheres são maioria em 
sete áreas do conhecimento, 
conforme o relatório da Else-
vier Gender Report publica-
do há dois anos. A qualidade 
e quantidade de trabalhos 
científicos vêm sendo cada 
vez mais reconhecidos, mas 
a preocupação em relação 
à baixa representatividade 
feminina nesse espaço ca-
minha ao lado.

O incentivo torna-se um 
elemento importante para 
mudar o cenário. Na Câmara 
de Vereadores de Goiânia, 
uma proposta pode ser o 
começo. Trata-se de projeto 
de lei da tucana Aava Santia-

go, que estabelece 11 de fe-
vereiro como Dia Municipal 
das Mulheres e Meninas na 
Ciência.

“A data busca integrar 
a sociedade goianiense ao 
debate internacional da in-
clusão e incentivo de mu-
lheres e meninas na ciência 
mundial, bem como cons-
truir uma conjectura de re-
flexão acerca do ambiente 
científico pouco inclusivo. O 
Poder Público Municipal po-
derá desenvolver atividades 
e ações a fim de promover o 
incentivo de mulheres e me-
ninas na ciência e fomentar 
o debate acerca do assunto”, 

defende a parlamentar.
Nas escolas, atividades 

relacionadas ao tema po-
dem contribuir bastante, 
principalmente consideran-
do o efeito da pandemia no 
acesso e permanência das 
crianças nas instituições de 
ensino, a desigualdade de 
gênero na sociedade e os 
constantes cortes no orça-
mento federal para ciência e 
tecnologia e educação.

A pesquisadora Erika Sil-
veira atua no segmento da 
saúde pública e epidemiolo-
gia. Professora da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 

ela tem mais de 100 artigos 
científicos publicados em 
revistas científicas nacionais 
e internacionais. Na opinião 
da profissional, iniciativas 
de promoção da área são 
bastante pertinentes por-
que têm impacto na vida de 
todos.

“Eu acho essa iniciativa 
super importante para des-
tacar o relevante trabalho 
das mulheres na ciência, das 
mulheres cientistas e incen-
tivar que outras mulheres se 
engajem na carreira científi-
ca. A ciência é uma alavanca 
promotora de desenvolvi-
mento econômico e social 

e precisa ser mais valorizada 
no nosso país e na socieda-
de goiana”, salienta Erika.

Não há data definida para 
o fim dos trâmites legais que 
incluiriam o dia no calendá-
rio oficial de datas e eventos 
de Goiânia. A matéria passa 
primeiro pela Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Casa e depois por dois tur-
nos de votação em plenário. 
Em seguida vai para sanção 
ou veto do prefeito.

“É papel nosso, enquanto 
detentores do Poder Muni-
cipal, procurar garantir que 
mulheres e meninas tenham 
acesso às mesmas oportu-

Está mais seguro apro-
veitar o carnaval este ano? 
Infelizmente, ainda não. A 
variante ômicron do corona-
vírus continua como ameaça, 
apesar de apresentar menor 
gravidade. A aglomeração tí-
pica da festa põe em risco o 
atual quadro de estabilidade 
da doença em Goiás e tende 
a elevar os índices de casos, 
hospitalizações e óbitos.

Muitas cidades brasileiras 
cancelaram eventos de car-
naval e outras, como o Rio 

de Janeiro, adiaram a progra-
mação oficial para o feriado 
de Tiradentes, em abril. Na 
capital goianienese, a festa 
foi cancelada e os servidores 
públicos tiveram o ponto fa-
cultativo suspenso, enquanto 
o funcionalismo público esta-
dual terá alguns dias de folga.

As comemorações parti-
culares são a maior causa de 
preocupação de especialis-
tas e autoridades em saúde. 
Para o infectologista Marcelo 
Daher, a reunião de pessoas 
pode ocasionar um repique 
de casos da doença, como 

já verificado no ano passado 
em gráficos sobre o assunto.

“A vacinação não evita a 
infecção nem a transmissão, 
mas sim a gravidade da do-
ença. Assim, a imunização 
não traz a segurança de 
que a pessoas não terão 
a doença ou não transmi-
tirão para outras. O mais 
prudente é nos cinco ou 
sete dias seguintes ao da 
festa de carnaval, evitar 
contato com pessoa idosas 
ou com comorbidade e fa-
zer o teste porque o risco 
de transmissão para elas é 

maior e podem haver conse-
quências sérias”, orienta.

O chamado platô de ca-
sos no estado ocorre após 
elevado número de registros 
da doença. O próprio secre-
tário de saúde de Goiás, Is-
mael Alexandrino, havia aler-
tado para a contaminação de 
metade dos goianos com a 
doença neste mês de feverei-
ro e lembrou a importância 
da imunização na redução 
da letalidade de covid-19.

“Vivenciamos uma certa 
estabilização com tendência 
de queda, o que foi observa-

do em outros países. É im-
portante lembrarmos que, 
normalmente, a tendência 
de queda de internações e 
de óbitos ocorrerá um pou-
co mais à frente porque te-
mos um atraso em torno de 
duas a três, comparado a 
esse países que já tiveram 
pico da ômicron. Prova-
velmente teremos pata-
mar mais alto de interna-
ções e óbitos neste mês 
de fevereiro e depois ini-
ciarmos um período mais 
tranquilo, digamos assim”, 
acredita o infectologista.

Reprodução

A insatisfação e pressão 
dos vereadores de Goiânia 
com o atual secretário de Go-
verno da prefeitura surtiu efei-
to: Arthur Bernardes saiu do 
comando da pasta. O anúncio 
foi feito na manhã desta sexta-
-feira (18) pelo prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos). O 
novo escolhido para assumir 
a principal pasta da prefeitu-
ra é o secretário municipal de 
Desenvolvimento e Economia 
Criativa, Michel Magul.

Bernardes irá assumir o 
Escritório de Prioridades Es-
tratégicas do município, co-
mandada, até então, por Fábio 
Cammarota. Segundo o pre-
feito, Cammarota pediu exo-
neração por ter recebido um 
convite para trabalhar na cam-
panha de governo estadual.

Vereadores de Goiânia 
se mostraram insatisfeitos com 
Arthur Bernardes e com o se-
cretário de Finanças do muni-
cípio, Geraldo Lourenço com o 
resultado do aumento do Im-
posto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) e a pressão popular 
na Câmara Municipal de Goi-
ânia. Um grupo de vereadores 
chegou a dizer que foram “en-
ganados” pela prefeitura.

Em off à esta coluna Po-
der, na época, os parlamen-
tares isentaram o prefeito 
Rogério Cruz de qualquer 
“culpa” em relação ao au-
mento e disseram que Cruz 
também foi vítima de uma 
“manobra” de Bernardes, 
pois o “Rei Arthur” coman-
dava a gestão municipal sob 
os olhos do Republicanos.

IPTU GOIANIENSE…
Há poucos dias do ven-

cimento dos boletos da 
primeira parcela do IPTU 
de Goiânia, a população 
segue em dúvida se paga 
ou não paga o imposto, 
visto que o Código Tribu-
tário Municipal (CTM) está 
judicializado e há uma re-
comendação do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
em limitar o aumento do 
imposto em apenas 10%.

Mulher na ciência, combinação perfeitaMulher na ciência, combinação perfeita
e que pode ter Goiânia como protagonistae que pode ter Goiânia como protagonista

Carnaval pode alterar cenário de platô de casos de Covid-19 em GoiásCarnaval pode alterar cenário de platô de casos de Covid-19 em Goiás

Michel Ma-Michel Ma-
gul é o novo gul é o novo 
secretário de secretário de 
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Na noite da virada do 
ano, todos os brasi-
leiros viram diante de 

si, no reflexo do espumante, 
como se fosse uma grande 
profecia, duas imagens sem 
rosto: a primeira, de Cafu, o 
último capitão da Seleção Bra-
sileira a levantar uma taça de 
Copa do Mundo, em 2002. A 
segunda, mais apavorante, era 
semelhante a um homem de 
terno que carregava no peito 
a faixa presidencial. Com essas 
visões diante de si, o brasileiro 
tem guiado suas esperanças 
para 2022: “Esse ano tem copa! 
Esse ano tem eleição!”.

A primeira, apaixona. A 
segunda, apavora. A primeira 
une, a segunda separa. Talvez 
Deus tenha tido misericórdia 
dos brasileiros e usado o calor 
escaldante do Catar, no mês de 
junho, para que a data da Copa 
do Mundo fosse jogada lá para 
o fim do ano. Portanto, a festa 
do futebol será depois das elei-
ções presidenciais aqui no Bra-
sil, e podemos terminar com a 
taça quase nos dias do Natal: 
uma bela chance de recons-
truir e curar o que, com certeza, 
será ferido pela política.

Todos sabemos que o país 
está divido em dois pontos ex-
tremos: é como se metade da 
população se juntasse toda para 
as beiradas do litoral, fazendo 
uma linha de gente de norte a 
sul, como em um corredor de 
formigas, e do outro lado, nas 
fronteiras com nossos colegas 
sul-americanos, outra corrente 
de gente enfileirada. O proble-
ma é que não funciona assim: 
mesmo parecendo que há um 
abismo imaginário entre nós, es-
tamos fisicamente juntos e mis-
turados, e é aí que a coisa pega.

Mas, vamos recorrer de 
novo à ilustração do Brasil 

separado em extremos: bem 
ali, no meio de dois cordões 
de pessoas em pé de guerra, 
estariam outro grupo, o dos 
que ficaram de fora da polari-
zação. Sobre eles, o que pen-
sam? O que comem? Como 
se reproduzem? (Veja logo 
mais, no Globo Repórter!). 
Brincadeiras à parte, são os 
“nem Lula, e nem Bolsonaro”: 
as grandes estrelas do artigo 
de hoje. Os protagonistas, por 
pelo menos uma vez.

Conheci e estou conhe-
cendo algumas destas pesso-
as, que procuram em alguém 
a possibilidade de uma via 
alternativa de voto: a famo-
sa “terceira via”. Posso definir 
por experiência que são ma-
joritariamente eleitores de 
Jair Bolsonaro em 2018, que 
se descrevem desapontados, 
como namoradas adolescen-
tes que esperavam um prínci-
pe encantado, mas ele acabou 
não vindo num cavalo branco. 
Colocaram em Bolsonaro a 
expectativa de realização dos 
seus sonhos, a cura milagrosa 
das feridas do país, e acaba-
ram por descobrir que polí-
tica não é fetiche: está muito 
mais para um chiqueiro onde 

porcos rolam na lama.
Na maioria das vezes, es-

sas pessoas encontram sua 
consolação num ex-juiz e ex-
-ministro, que figurou como 
símbolo da luta contra a cor-
rupção: Sérgio Moro. Segun-
do as próprias palavras do já 
pré-candidato à presidência 
da República, 11% das inten-
ções de voto estão com ele. 
Moro vem um com discurso 
daqueles feitos para arreba-
tar, de novo, os que estão em 
busca de milagres políticos: 
“Não sou Lula e nem Bolsona-
ro, mas eu consigo conversar 
com o Congresso sem me tor-
nar refém”, garantiu o político 
de primeira viagem em entre-
vista ao programa Pânico, da 
Rádio Jovem Pan.

Logo ele, que julgou e 
condenou gente de colarinho 
branco: ele sim saberá lidar 
com deputados e senadores, 
que certamente o adoram 
de paixão. Suas propostas 
na política, acima de tudo, 
soam vagas. “O foco do nos-
so programa é a retomada 
do crescimento econômico 
(como?), e não conseguimos 
isso se não domarmos a infla-
ção (como?). Primeiro passo é 

retomar a credibilidade fiscal 
(como?), a revitalização do teto 
de gastos, ou a gente precisa 
de outro mecanismo e isso 
está sendo trabalhado pelos 
especialistas dentro do meu 
programa”, declarou, na mes-
ma ocasião. Vago quanto pa-
reça, Moro promete que tudo 
ainda deve ser apresentado ao 
eleitorado. Pois esperemos.

Rejeitado pela esquerda, e 
igualmente rejeitado por bol-
sonaristas, minha aposta polí-
tica é que sobre para Moro os 
que estão no meio da briga, 
brigando com realmente nin-
guém e com todos ao mesmo 
tempo. E que, no segundo 
turno, pendem para o petista, 
embora detestem admitir.

O fator preocupante é que 
parece estar fugindo do cam-
po de visão dos brasileiros a 
importância tremenda das 
eleições de 2022. É, de lon-
ge, a eleição brasileira mais 
importante para o mundo 
e a para a sua configuração 
geopolítica: depois da queda 
de Donald Trump nos Estados 
Unidos, e a subida ao poder 
de Joe Biden, Bolsonaro é o 
último líder conservador de 
grande relevância no planeta.

Reprodução

Sérgio Moro tem espaço Sérgio Moro tem espaço 
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Nesta quinta-feira (17), o 
deputado federal Francis-
co Júnior (PSD) afirmou 
que o partido tem reali-
zado intensas conversas 
para definir aliança políti-
ca e formatação das cha-
pas. Segundo o deputado, 
até 30 de março o time 
psdista já estará montado. 
Ele destaca ainda que o 
pré-candidato ao Senado 
Federal, Henrique Mei-
relles, “entrará de cabeça” 
nas articulações e será 
“um grande puxador não 
apenas de votos, mas de 
quadros para o partido”.
Sobre o possível apoio à 
reeleição do governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil) o deputado fede-
ral diz que apoia a alian-
ça, mas que não há uma 
decisão no partido, que 
segue rachado. “Com re-
lação a aliança, o PSD 
ainda não está unido. 
Existem membros do 
partido que defendem 
a aliança com Gustavo 
Mendanha, outros com 
o governador Ronaldo 
Caiado. Eu defendo a 
aliança com o gover-
nador Ronaldo Caiado 
e entendo que, por vá-
rios fatores e critérios 
programáticos e admi-
nistrativos, é o melhor 
nome para compormos. 
Mas é uma decisão que 
ainda será tomada”, afir-
ma o parlamentar

MARCANDO TERRITÓRIO
Com a disputa acirrada 
pela única vaga ao Sena-

do Federal por Goiás, o 
ex-ministro da Fazenda e 
pré-candidato, Henrique 
Meirelles, afirmou em suas 
redes sociais que o seu 
foco é Goiás. A declaração 
se dá em um cenário de 
críticas pelo fato de Mei-
relles não aparecer no es-
tado desde o ano passado. 
“Tenho uma missão a 
concluir em São Paulo e 
eu sempre termino o que 
comecei. Mas meu plano 
é Goiás. Meu foco é Goiás, 
por onde vou disputar o 
Senado”, escreveu. 
O “sumiço” do psdista che-
gou a aumentar rumores 
de uma possível desistência 
de candidatura para conti-
nuar em São Paulo, como 
secretário da Fazenda.

APROVAÇÕES
Nesta quinta-feira (17), o 
prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republica-
nos) afirmou que “2022 
será o ano de execução 
de projetos”. A decla-
ração foi dada em um 
encontro com o secreta-
riado no Paço Municipal. 
Cruz fez um balanço de 
sua gestão, a qual ele 
afirma que foi dedicada 
à elaboração de projetos 
e elencou as prioridades 
para 2022 com a reali-
zação de todas as ações 
planejadas. Rogério Cruz 
conseguiu a aprovação 
na Câmara Municipal dos 
dois projetos mais im-
portantes para a cidade 
de Goiânia: Código Tribu-
tário e Plano Diretor.

YSABELLA 
PORTELA
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Da última vez que olhei, 
estavam em cento e 
quarenta. Você, que 

também deve estar de olho 
no número de mortos em de-
corrência das fortes chuvas em 
Petrópolis… chegou a reparar 
que, nessas grandes tragédias, 
quando o número de atingidos 
é grande, mas não é aquela 
loucura numérica de uma pan-
demia global, até parece pior? 
Em 2020, no primeiro ano da 
Covid-19, a insanidade daque-
les contadores disparados nos 
desnorteava, de tal modo que 
era difícil concentrar-se em al-
guma perda em específico. Por 
um tempo e para muitos, só so-
brava um desespero sem rosto, 
meio incerto.

Já cento e quarenta fale-
cidos, e mais duzentos desa-
parecidos, numa cidade de 
trezentos mil habitantes, é ex-
tremamente mais íntimo, mais 
pessoal. É problema de todo 
mundo, de uma comunidade 
inteira. Imagine só os ares de 

tragédia que respiram nesses 
últimos dias os petropolitanos, 
que conheciam por nome, ros-
to e convivência as pessoas que 
hoje são contadas como víti-
mas. Passam ainda pela dor da 
procura incerta, da busca aos 
desaparecidos, que machuca 

enquanto teima em resguardar 
aquele restinho de esperança.

Bastou cair água do céu. 
Obra da natureza que às vezes 
nos assusta pela fúria, e aí nos 
faz pensar: o que somos dian-
te de tudo isso? Até onde mi-
nha vida está mesmo em mi-

nhas mãos? Daí, movidos pela 
reflexão profunda, caímos em 
nós mesmos, percebendo o 
quanto somos pequenos e 
impotentes diante, principal-
mente, daquele momento 
que chega para todos, mas se 
mantém para nós como em 

solene segredo: a morte.
Ela vai chegar, tenha cer-

teza. E se alguma coisa po-
demos tirar desse tipo de 
situação, é a convicção da fra-
gilidade da vida. Sinceramen-
te? Ela pode vir de qualquer 
jeito, e, normalmente, não 
dá aviso prévio. A verdade é 
que você pode sair de casa 
hoje mesmo, e não mais vol-
tar. Duro? Duríssimo. Então, 
como fazer para não cair no 
desespero de uma vida que 
está sempre pendendo ao 
precipício? Um velho amigo 
me disse uma vez: “Viva todos 
os dias da sua vida como se 
fossem os últimos. Num de-
les, você acerta!”, ele ousava, 
em tom de brincadeira.

Daí então você se pergun-
ta: “Eu aqui, todo desesperado 
com esse texto, e ainda me 
vem alguém brincando com 
um assunto tão sério quanto 
o da morte?”. Pois é, isso tam-
bém me intrigava, até que um 
belo dia eu percebi que as pes-
soas que são capazes de ta-
manha proeza, todas elas têm 

algo em comum: elas fizeram 
as pazes com o próprio fim. 
Sim! Imagine só isso! Absurdo 
como possa soar, é, de fato, 
a escolha mais inteligente. 
Lembra do velho ditado? “Se 
não pode vencê-los, junte-se 
a eles!”. E é bem verdade essa 
pérola da sabedoria popular.

Você pode vencer a sua 
morte? Enganá-la? Fugir dela? 
Burlar as estruturas da sobre-
vivência e sair ileso? Não pode. 
É é justamente por isso que o 
primeiro conselho de ouro é: 
“Faça as pazes com a sua mor-
te”. Converse com ela, pense 
nela… não fuja. Há benefícios 
e benefícios que surgirão des-
sa postura, que convenhamos, 
é digna de gente madura: pri-
meiro, você se livrará do de-
sespero. Segundo, terá mais 
força para viver cada dia de 
maneira mais intensa, enfren-
tando os problemas, assumin-
do responsabilidades, a ponto 
de que seu único medo, um 
dia, seja o de deixar passar as 
oportunidades valiosas que 
caem diante de você.

Divulgação

O caso da Mirella Fernanda, 
criança de 1 ano e 8 meses que 
morreu com sinais de estupro e 
agressões na última segunda-
-feira (14), em Penápolis, inte-
rior de São Paulo, vem chocan-
do o Brasil. Após uma semana 
do ocorrido, Diego Henrique 
das Neves, pai da criança, diz ao 
jornal Diário do Estado que ain-
da não foi ouvido pela polícia.

“Eu quero justiça” Foi a frase 
mais dita por Diego Henrique 
em entrevista ao DE, nesta 
sexta-feira (18). O pai da pe-
quena Mirella relata o deses-
pero com a morte da filha, le-
vada ao pronto socorro, já sem 
vida, pela própria mãe, Rafaely 
Souza, e pelo padrasto, Cristian 
Gomes, dos quais ele suspeita.

“Tudo isso foi caso pensado 
dos dois. Não sei porque eles 
não estão presos, é obvio que 

foram eles que fizeram isso com 
minha filha. Não tem lógica, só 
os três que moravam na casa. Eu 
quero justiça, isso não pode fi-
car do jeito que está”, relata Die-
go, que morou durante algum 
tempo em Pirenópolis, retor-
nando ao interior de São Paulo 
há cerca de dois meses para es-
tar mais próximo da menina.

Na manhã da morte de Mi-
rella, Diego disse que enviou 
mensagem para Rafaely pergun-

tando pela criança e dizendo que 
queria ver a filha no período da 
tarde. De acordo com ele, a mãe 
“deu uma desculpa”, dizendo que 
a menina estava dormindo.

“Na segunda-feira eu con-
versei com a Rafaely por volta 
das 10h13. Queria ver a crian-
ça, mas ela disse que a neném 
estava dormindo e que à tarde 
iria resolver umas coisas dela 
na cidade. Quando ela falou 
isso, eu já desconfiei que esta-

va acontecendo alguma coisa. 
Acredito que ela inventou essa 
história para dar tempo de o 
marido dela chegar em casa, 
para ambos irem ao pronto 
socorro”, comenta o pai.

RELEMBRE O CASO
O caso aconteceu a tarde 

da última segunda-feira (14), 
em Penápolis, no interior de 
São Paulo. Segundo o boletim 
de ocorrência da Polícia Militar 

(PM), a bebê já chegou ao hos-
pital com rigidez cadavérica, o 
que indica que ela não teria 
sido morta na mesma noite. 
Além disso, no corpo dela ha-
viam inúmeras marcas roxas e 
também dilaceração do ânus.

A mãe e o padrasto da 
criança são os principais sus-
peitos. Eles alegaram que co-
locaram a bebê para dormir 
e só perceberam que ela ti-
nha morrido no dia seguinte.

A morte visitou Petrópolis: e A morte visitou Petrópolis: e 
pode nos visitar a qualquer momentopode nos visitar a qualquer momento

Caso Mirella: pai acusa mãe e atual marido dela pela morte da bebêCaso Mirella: pai acusa mãe e atual marido dela pela morte da bebê
FELIPE FERNANDES

SARA ANDRADE
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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 
exwhatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
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
-------------------------------
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 
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 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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

Veículos
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VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto + 
multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
gares pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 
-------------------------------

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 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
-------------------------------
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

-------------------------------
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 veí-
culos e secagem externa. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
prestatividade, experiená-
rea.  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
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
-------------------------------
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-
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Em Conferência de Segu-
rança realizada hoje (19) 
em Munique, na Alema-

nha, o presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, afirmou 
que o mundo não está prepa-
rado para “pagar o preço” de 
outra guerra mundial.

“O mundo já pagou um 
preço muito alto com duas 
guerras mundiais e nós não 
podemos seguir nessa ten-
dência. E não tornar isso uma 
tendência. Nós precisamos 
construir um novo sistema, 
antes que tenhamos milhões 
de vítimas”, afirmou Zelensky.

O presidente se pronun-
ciou em meio à escalada de 
tensões no território ucra-
niano. Segundo ele, pelo 
menos 150 mil soldados rus-
sos fortemente armados cer-
cam as fronteiras da Ucrânia.

Zelensky iniciou seu dis-
curso pedindo pela paz, em 
nome da Ucrânia e do mun-
do. “O mundo está dizendo 
que não pode haver uma 
guerra, enquanto a Rússia 
diz que também não quer in-
tervir. Alguém está mentin-
do”, declarou o presidente.

Em meio a sua fala, o pre-
sidente ucraniano também 

relembrou os episódios de 
fogo de artilharia que ocor-
reram na última quinta-feira 
(17) na região de Donbas, que 
atingiram uma escola infantil 
ondem estavam 30 crianças.

“A Europa e a ONU não 
conseguem se proteger so-
zinhas, quando sua própria 
carta está sendo violada. 
Quando a carta da ONU está 

sendo violada”, afirmou.
“Hoje o mundo está falan-

do da ameaça de uma grande 
guerra. A questão é: será que 
há algo mais que podemos 
trazer em relação à segurança, 
para que não haja destruição? 
É muito tarde para falar em 
consertar, é hora de renovar.”

Zelensky ainda ques-
tionou a receptividade da 

União Europeia e da Organi-
zação do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan) para com a 
Ucrânia. “Disseram para nós 
[a Otan] que as portas esta-
vam abertas, mas até agora 
não nos foi permitido. Será 
que os outros membros pas-
saram por isso?”

O presidente refutou a te-
oria de que a Ucrânia almeja 

entrar na Otan para recon-
quistar a Crimeia, utilizando 
a própria carta da organiza-
ção como argumento em re-
lação ao reconhecimento da 
integridade territorial.

“Nós estamos olhando 
para a paz, mas devemos nos 
preparar também para termi-
nar com a guerra em todos os 
possíveis formatos”, disse.

Zelensky se posicionou 
favorável ao diálogo entre a 
Rússia e a Ucrânia e à resolu-
ção diplomática do conflito. 
O presidente também pediu 
por garantias de segurança 
ao seu país. “Nós devemos 
dar segurança ao nosso país 
para criar a segurança e a 
estabilidade e para trazer 
também novos armamentos 
para o nosso exército, tam-
bém para proteger a Europa, 
como um todo. E sanções 
também são necessárias 
para restringir às agressões.”

O presidente ucraniano en-
caminhou o discurso agrade-
cendo ao apoio de outros pa-
íses e criticando a postura de 
algumas nações, cujos nomes 
não foram citados. “Acho que 
alguns países deveriam ter ver-
gonha, inclusive, mas esse é 
um problema deles. Cada país 
tem o seu carma”, afirmou.

Após o pronunciamen-
to, Volodymyr Zelensky foi 
entrevistado por Christiane 
Amanpour. Na entrevista, o 
presidente avaliou a gravida-
de das provocações suposta-
mente feitas pela Rússia e se 
posicionou sobre como deve 
reagir a Ucrânia.

Reprodução

Não podemos pagar preço de outra Não podemos pagar preço de outra 
guerra mundial, diz presidente da Ucrâniaguerra mundial, diz presidente da Ucrânia



CHRIS SANTOS

Reprodução Nesta semana, o sertanejo 
João Neto, que faz dupla com 
Frederico, anunciou que está 
com câncer de tireoide. Ele 
descobriu após a realização de 
check up de rotina. A doença 
é três vezes mais rara em ho-
mens do que em mulheres e si-
lenciosa, porém a mais comum 
na área da cabeça e pescoço. A 
reportagem do Diário do Esta-
do conversou com um especia-
lista no assunto para explicar 

em detalhes o problema.
De acordo com o cirur-

gião de cabeça e pescoço do 
Cebrom Oncoclínicas, José 
Carlos de Oliveira, a patologia 
tem diagnóstico fácil, bom 
prognóstico de cura e surge 
como o quinto mais frequente 
câncer no público feminino. 

“Não há um perfil dos aco-
metidos pelo câncer na tireoi-
de, mas as mulheres passam 
por alterações hormonais e ain-
da há a questão do envelheci-
mento, que ocorre com todos, 

independentemente do sexo 
do paciente, claro. Elas também 
são mais atentas em relação a 
acompanhamento médico. 

Um exame simples identi-
fica a presença do tumor no 
qual é feita uma punção aspi-
rativa e uma avaliação labora-
torial determina a malignida-
de ou benignidade. Segundo 
ele, os tradicionais exames de 
sangue com avaliação de ta-
xas hormonais não apontam 
as alterações que possam su-
gerir o câncer na tireoide.

A Filha Perdida é mais 
um dos fortes fil-
mes da Netflix na 

temporada de premiações. 
Indicada a três categorias 
no Oscar 2022 – Melhor 
Atriz Principal para Oli-
via Colman, Melhor Atriz 
Coadjuvante para Jessie 
Buckley e Melhor Roteiro 
Adaptado -, a obra passeia 
sobre as dificuldades da 
maternidade na estreia de 
Maggie Gyllenhaal como 
diretora. É um longa de 
muita intensidade e com 
uma forte protagonista, 
mas pode dividir opiniões.

SINOPSE
A Filha Perdida é uma 

adaptação do livro homô-
nimo da autora italiana 
Elena Ferrante. A trama 
gira em torno de Leda, 
que viaja para uma ilha da 
Grécia a fim de tirar férias. 
Todos os dias, ela caminha 
até a praia para fazer suas 
anotações. Eis que uma 
grande família começa a 
frequentar o local, e obser-
vá-los se torna um hábito 

de Leda. No centro disso, 
está uma mãe (Dakota 
Johnson) e sua filha, por 
quem a personagem prin-
cipal nutre uma certa ob-
sessão. A sua história en-
tão alterna entre passado 
e presente, destrinchando 
todos os lados da mater-
nidade. O filme está dis-
ponível na plataforma de 
streaming Netflix.

FORÇA E INTENSIDADE
A obra é uma grande 

estreia da cineasta Maggie 
Gyllenhaal no papel de di-
retora. Ela demonstra a sua 
personalidade nos detalhes, 
desde a fotografia cuidado-
sa e intimista até a progres-
são dos acontecimentos. O 
roteiro constrói uma atmos-
fera única, como se estivés-
semos sendo transportados 
para dentro das páginas de 
um livro. A trilha sonora é 
delicada, mas firme, e os 
personagens vão adicio-
nando charme à trama. Po-
rém, nenhum brilha mais 
do que a protagonista, por 
mais de uma razão.

Olivia Colman inter-
preta uma personagem, 
acima de tudo, humana. 
Possui incontáveis falhas 
e chega um ponto no filme 
em que paramos de torcer 
necessariamente por ela, 
mas não deixamos de ficar 
instigados pelo seu próxi-
mo passo. Os flashbacks ex-
ploram as nuances de Leda, 
explicando gradualmente 
o porquê de várias de suas 
ações. Com isso, o mérito 
principal do filme passa 
a ser a desmistificação da 
maternidade, mostrando 
que as mães são, antes de 
mais nada, seres humanos.

Desta forma, “A Filha 
Perdida” tem uma intensi-
dade difícil de reproduzir 
no cinema. A história vai e 
volta, entre o hoje e o on-
tem, entrelaçando os arcos 
a fim de entregar um pano-
rama completo do que está 
acontecendo. As interpre-
tações incríveis são uma 
engrenagem essencial 
dessa máquina, e funcio-
nam perfeitamente dentro 
do contexto da trama.

A Filha Perdida: um excelente A Filha Perdida: um excelente 
estudo de personagem, mas estudo de personagem, mas 

pode ser ‘divisivo’pode ser ‘divisivo’

Câncer na tireoide: entenda o que é a Câncer na tireoide: entenda o que é a 
doença enfrentada pelo cantor João Neto doença enfrentada pelo cantor João Neto 
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