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Goiânia proíbe carnaval em locais Goiânia proíbe carnaval em locais 
públicos; eventos privados estão liberadospúblicos; eventos privados estão liberados
A Prefeitura de Goiânia retificou um decreto anterior (nº 7.743), que havia sido publicado no último dia 17 de fevereiro, e proibiu a realização 

de eventos de carnaval em locais públicos. O documento anterior restringia os eventos carnavalescos em locais públicos e privados, realizados 
em ambientes abertos ou fechados. Com a mudança, eventos privados podem ser realizados com a presença de até 3 mil pessoas.  p2
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O período mais críti-
co da pandemia da 
Covid-19 é, frequen-

temente, apontado como 
um dos responsáveis pelo 
aumento da violência contra 
a mulher e por colocar fim ao 
relacionamento de diversos 
casais. Mesmo quem nunca se 
casou pode imaginar o quan-
to as emoções à flor da pele 
podem influenciar no dia a dia 
e nas decisões. Ainda assim, a 
onda de divórcios recuou.

A tendência de queda 
foi registrada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Levantamento 
divulgado na última semana 
aponta que, nacionalmente, o 
número de divórcios judiciais 
caiu 13,6% em 2020 na rela-
ção com o ano anterior. Em 
Goiás, a queda foi ainda mais 
significativa: 26,4%. O retor-
no do atendimento judicial 
poderia trazer à tona a subno-
tificação de divórcios, mas a 
convivência mais segura com 
o coronavírus, após o início da 
vacinação no País, facilitou a 
retomada das atividades fora 
de casa e amenizou o impacto 
da rotina diária de casal.

Esse cenário pode ter 
influenciado os números 
goianos de divórcios, princi-
palmente extrajudiciais, que 
sofreram outra redução acen-
tuada, alcançando 64,7% 
na comparação de janeiro a 

maio de 2021 com o mesmo 
período do ano anterior.

A pesquisa do IBGE apro-
funda o quadro nacional 
sobre o tema, e indica que 
a maioria dos rompimen-
tos matrimoniais ocorre a 
pedido da mulher, com uni-
ões de menos de 10 anos e 
médias de idade de 40 anos 
para elas e 43 anos deles. 
O predomínio da iniciativa 
feminina poderia estar as-
sociado à insatisfação ou 
vontade de romper com 
quadros de machismo ou 
violência doméstica. Porém, 
a explicação tem fundamen-
to mais patrimonialista.

De acordo com a advoga-
da especialista em Direito das 

Família, Chyntia Barcellos, em 
geral, os homens esperam as 
mulheres pedirem a separa-
ção porque, assim, elas pre-
cisam constituir provas dos 
seus direitos. Ela considera 
injusto esse trâmite e defen-
de uma mudança. “Precisam 
provar para que consigam a 
pensão para si e seus filhos e 
a partilha dos bens. Precisam 
gastar com documentos car-
toriais, ter provas dos bens e 
comprovantes de contas. Por 
incrível que pareça, a maioria 
dos homens concentra tudo 
em seu poder fora de casa, 
em seu trabalho e empresas. 
Eles se socorrem desse fato”, 
afirma a profissional.

Chyntia ressalta que a 

motivação para encerrar 
um casamento pode ser 
incompatibilidade do casal 
nas áreas afetiva, sexual e de 
vida futura, porém, mulhe-
res em um relacionamento 
abusivo tendem a se manter 
nessa situação. “Em mui-
tos casos, é inegável que a 
violência doméstica esteja 
inerente e o machismo seja 
uma das causas mais recor-
rentes. Mulheres inseridas 
no ciclo da violência, sem 
rede de apoio, sem acompa-
nhamento terapêutico e mé-
dico dificilmente conseguem 
pedir o divórcio. Quando 
se dão conta, buscam uma 
delegacia e apoio jurídico, 
aí sim rompem a barreira”, 

detalha a especialista.

TRIBUNAL X CARTÓRIO
O perfil do divórcio ex-

trajudicial ganhou força 
durante esse período, com 
a desburocratização do pro-
cesso, embora a via judicial 
ainda lidere. Essa modalida-
de bateu recorde e cresceu 
nos cinco primeiros meses 
do ano passado em relação 
ao mesmo período de 2020, 
ano de recorde de separa-
ções no país. Apenas três 
requisitos bastavam para 
mudar o estado civil: con-
senso entre as partes, pre-
sença de um advogado, não 
envolver filhos menores ou 
incapazes nem gravidez.

A Prefeitura de Goiânia 
retificou um decreto anterior 
(nº 7.743), que havia sido pu-
blicado no último dia 17 de 
fevereiro, e proibiu a realiza-
ção de eventos de carnaval 
em locais públicos. O docu-
mento anterior restringia os 
eventos carnavalescos em 
locais públicos e privados, 
realizados em ambientes 
abertos ou fechados.

Com a mudança, eventos 
privados podem ser realiza-
dos com a presença de até 3 
mil pessoas, desde que cum-

pras todas as normas estabe-
lecidas pela prefeitura para a 
prevenção da Covid-19.

“Fica vedada a realização 
de festejos relativos à festa 
popular denominada Carna-
val no âmbito do Município 
de Goiânia no ano de 2022, 
inclusive pré-carnavalescos, 
em logradouros públicos.”

COVID-19
Na abertura do Dia “V” 

de vacinação, neste sábado 
(19), o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM), falou 

sobre a importância da imu-
nização com a proximidade 
do feriado de carnaval.

“Cada vez mais, nós es-
tamos nos conscientizando 
disso. Se cumprirmos o 
protocolo, nós atravessa-
remos e vamos diminuin-
do essa situação [da pan-
demia de Covid-19] que 
estamos vivendo”, frisou 
Caiado. “Se tivermos ex-
cessos, vamos correr o ris-
co de ter aumento do nú-
mero de contaminados”, 
alertou o governador.

Em Goiânia, já foram apli-
cadas 2.636.082 doses de 
vacinas contra a Covid-19, 
sendo 1.185.721 referentes 
a primeira, e 1.066.288 da 
segunda. Com isso, a capital 
tem 82,7% de imunizados, 
contando com a população 
vacinável acima de 5 anos. 
Em relação a segunda dose, 
a porcentagem é de 74,3%.

EVENTOS
De acordo com o decre-

to  nº 7744 da capital, fica 
autorizada a realização de 

eventos sociais e corpora-
tivos limitados à ocupação 
de no máximo 60% do es-
paço, obedecidos os de-
mais protocolos estabele-
cidos em Nota Técnica da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. O limite máximo é 
de duas mil pessoas para 
a realização de eventos 
sociais e corporativos, em 
ambientes fechados, e 
de três mil pessoas para 
a realização de eventos 
sociais e corporativos em 
ambientes abertos.

Reprodução

Uma mulher finge ser 
policial e aplica golpes em 
salões e clínicas de estéti-
ca de Goiânia. Segundo as 
vítimas, Isa Cristina Amaral 
Cunha marca sempre o últi-
mo horário de atendimento 
e realiza o pagamento por 
meio de um “falso pix”. Ela 
envia o comprovante, mas 
o dinheiro não cai na conta.

A cabeleireira e empresá-
ria, Amanda Silva, conta que 
no último dia 10, Isa foi ao 
salão dela para realizar um 
procedimento de mechas no 
cabelo. A suspeita já foi clien-
te da vítima, mas, na época, 
pagou pelo serviço. “Ela já 
foi ao meu estabelecimento 
em 2020 fazer outros proce-
dimentos, porém, eu não tive 
nenhum problema com ela. 
Aí quando foi semana pas-
sada ela me procurou com 
aquele papo de cliente ínti-
ma – ‘oi amiga, quero marcar 
novamente meu cabelo…’

DISTRAÇÃO
Chegando ao salão a sus-

peita foi atendida por uma 
das funcionárias. Durante o 
atendimento, ela dizia ser 
policial e conversava na ten-
tativa de distrair e cansar a 
prestadora de serviço. “Mar-
cou no final do dia e como 
estava bem corrido lá no 
salão, eu deixei ela concluin-
do o procedimento com a 
minha colaboradora. Ela en-
trou conversando no celular 
o tempo todo, muito contur-
bada e não te deixa pensar”, 
detalhou a empresária.

“Quando terminou o 
procedimento ela falou que 
ia realizar um Pix na minha 
conta. Ela supostamente 
fez, mostrou para a minha 
funcionária e me mandou o 
comprovante. Quando rece-
bi o comprovante e fui olhar 
na minha conta, vi que o di-
nheiro não estava lá”.

Goiás mantém queda de divórcios Goiás mantém queda de divórcios 
mesmo durante a pandemia da Covid-19mesmo durante a pandemia da Covid-19
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Repu-
blicanos) comentou 

nesta sexta-feira (18) sobre 
a recomendação do Ministé-
rio Público de Goiás (MP-GO) 
em reajustar o teto da trava 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) em 10%. 
Segundo ele, caso os valores 
sejam diminuídos, isso afeta-
rá o cofre da Prefeitura e atra-
palhará investimentos.

O prefeito afirma que a 
recomendação do MP-GO 
ainda não foi entregue à pre-
feitura, mas que sua gestão 
está atenta “É importante 
lembrar que toda e qualquer 
decisão que remove ou que 
mexe com as regras do Códi-
go Tributário, afetará todo o 
trabalho da prefeitura, inves-
timentos em educação, saúde 
e nas obras. Tudo isso implica. 
Mas aquilo que for decidido 
pela Justiça, nós acataremos. 
Justiça é para ser respeitada, 
nós trabalhamos de mão da-
das”, disse o prefeito.

O reajuste do IPTU tem 
sido alvo de debates depois 
da aprovação do novo Códi-

go Tributário do Município 
(CTM). O CTM colocou uma 
trava de 45% de aumento, 
fora o valor da inflação do ano 
de 2021. Entretanto, há rela-
tos de imóveis da capital com 
aumento superiores. A prefei-
tura alega que os impostos 
que fogem da trava aprovada, 
podem ser revistos, mas é pre-
ciso se atentar a atualização 
cadastral do imóvel.

OBRAS ATRASADAS
Entre as principais obras 

sendo feitas no município, 

uma das mais esperadas é a 
entrega do BRT Norte-Sul, que 
é realizada desde 2015. A pre-
visão de entrega era em maio 
de 2016, mas até hoje o trans-
porte coletivo não está pronto.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana (Sein-
fra) informou a obra do Tre-
cho II do BRT Norte-Sul (do 
Terminal Recanto do Bosque 
ao Terminal Isidória), que 
inclui mudanças na Praça 
Cívica, está em andamento. 
Atualmente, foco da opera-
ção está (no momento) no 

Terminal Isidória, que em 
breve será entregue à rede 
CMTC/Redemob e também 
no Viaduto da Perimetral, 
que está em fase final da 
pavimentação. A previsão 
agora é para ser entregue 
em julho de 2022.

Já as obras na Praça Cívica 
estão 75% concluídas. A pre-
visão é de que a obra esteja 
concluída no final do mês que 
vem (março). Depois de con-
cluída, a próxima etapa consis-
te na construção das estações 
de embarque e desembarque.

O pai de Lissauer Vieira, pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego), faleceu 
nesta segunda-feira (21). Carlos 
Vieira tinha 81 anos e faria ani-
versário no dia 28 de fevereiro. 
Ele estava internado no hospi-
tal Vila Nova Star, em São Paulo, 
para tratar de uma infecção.

Nas redes sociais, Lissauer 
homenageou o pai com um 
vídeo, afirmando que é seu 
maior exemplo de vida, gran-
de conselheiro e porto seguro. 

“Ele foi o grande exemplo, a 
maior referência ética e de tra-
balho da minha vida. Sinto um 

vazio muito grande com a par-
tida dele. Vai com Deus, meu 
pai! Saudades eternas!”, escre-

veu Lissauer na postagem.
A Alego decretou luto ofi-

cial de três dias e suspendeu 
o expediente desta terça-
-feira. O governador Ronaldo 
Caiado cancelou a agenda 
do dia para acompanhar o 
velório e manifestou pesar. 
“Neste momento em que 
impera a dor, oro a Deus por 
consolo e conforto aos cora-
ções que aqui ficam enluta-
dos”, divulgou a assessoria 
do governador, em nota

Reprodução

Rogério Cruz afirma que redução Rogério Cruz afirma que redução 
do IPTU afeta trabalho da prefeiturado IPTU afeta trabalho da prefeitura

Com 24 votos contrários à 
derrubada do veto e oito vo-
tos favoráveis, a posição do 
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) se manteve. Assim, 
a avenida Castelo Branco 
não mudará de nome para 
avenida Iris Rezende, con-
forme decidiu a Câmara de 
Goiânia nesta terça-feira 
(22). Ao final da discussão, 
que foi longa e marcada 
por bate boca, o vereador 
Clécio Alves (MDB), autor da 
proposta de homenagem, 
renunciou ao cargo de líder 
do MDB na Casa.
Clécio Alves chamou de 
“covardes e vermes” os ve-
readores que mudaram 
de posição em relação ao 
veto e destacou que, quan-
do apresentou a proposta 
de homenagem, 32 vere-
adores assinaram a favor 
da mudança de nome da 
avenida. “Pode mudar para 
Agrovia Castelo Branco, 
mas não pode mudar para 
Iris Rezende?”, questionou, 
fazendo menção ao projeto 
da prefeitura para revitali-
zação da avenida, intitula-
do Agrovia Castelo Branco. 
No dia 14 de fevereiro, o 
prefeito Rogério Cruz as-
sinou a ordem de serviço 
para dar início às obras.
O vereador ainda pediu, 
como líder da bancada 
do MDB na Casa, que os 
emedebistas votassem 
pela derrubada do veto, 
“em nome do partido que 
Iris construiu”. Após o novo 
líder do governo na Câma-
ra, vereador Anselmo Pe-
reira (MDB), anunciar que 
os integrantes da bancada 

aliada ao prefeito estariam 
livres para votar como qui-
sessem, Clécio Alves anun-
ciou deixaria a liderança 
da bancada emedebista. 
Clécio ainda pediu perdão 
a Iris por ter proposto o 
projeto que, segundo ele, 
levaria a Câmara a desres-
peitar sua memória.
A sessão foi marcada por 
bate boca. Em alguns mo-
mentos, vereadores que 
defendiam a derrubada 
do veto sofreram vaias 
dos empresários da Cas-
telo Branco, que levaram 
faixas, com dizeres como 
“Queremos sempre ser 
Agrovia Castelo Branco”. Os 
vereadores que anuncia-
ram ser contra a proposta 
justificaram ao dizer que 
a mudança traria gastos 
aos empresários, como é o 
caso do vereador Sargento 
Novandir (sem partido). 
“Não é questão de Castelo 
Branco ser melhor ou Iris 
ser melhor. Tenho certeza 
que eles [os comerciantes] 
têm respeito pelo Iris”, dis-
se o parlamentar.
A fala do vereador veio em 
resposta à vereadora Aava 
Santiago (PSDB), que jus-
tificou seu voto favorável 
à derrubada do veto afir-
mando que a avenida de-
veria perder o nome de um 
homem ligado à ditadura 
e dar espaço para o de Iris 
Rezende. “Nós não estamos 
nos assombros da ditadura. 
Devemos nos comportar 
como democratas. Nós 
só estamos aqui porque 
as urnas permitiram isso”, 
disse a parlamentar.

Morre pai de Lissauer Vieira, presidente da AlegoMorre pai de Lissauer Vieira, presidente da Alego

LETÍCIA 
BRITO

AVENIDA CASTELO AVENIDA CASTELO 
BRANCO NÃO TERÁ NOME DE BRANCO NÃO TERÁ NOME DE 
IRIS REZENDE, DECIDE CÂMARAIRIS REZENDE, DECIDE CÂMARA
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O governo federal 
anunciou a implan-
tação da assinatura 

digital e gratuita da “Autoriza-
ção para Transferência de Pro-
priedade do Veículo (ATPV-e) 
no aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), que permi-
tirá a transferência veicular. O 
serviço poderá ser acessado a 
partir de 24 de março.

Segundo o Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO), essa 
proposta busca “moder-
nidade e autonomia por 
parte dos proprietários de 
veículos”. A assinatura no 
site GOV.BR dispensa o re-
conhecimento de firma em 
cartório para veracidade do 
documento, simplificando e 
agilizando o processo.

Em nota, o Detran-GO 
informou que “O setor de 
Tecnologia da Informação 
do órgão está atuando na 
implantação da função no 
sistema local da autarquia, 

posteriormente, adequa-
ção com o sistema nacio-
nal da Secretaria Nacional 
de Trânsito (SENATRAN) 
para disponibilizar o servi-
ço aos goianos”.

A autorização para a trans-
ferência poderá ser realizada 
por qualquer proprietário, 
desde que o veículo tenha 
documentação digital. Todos 
os carros fabricados ou trans-

feridos a partir de 4 de janeiro 
de 2021 estarão aptos.

COMO VAI FUNCIONAR?
Ao acessar o aplicativo 

e selecionar a operação de 

transferência, o vendedor in-
formará o CPF do comprador 
e assinará digitalmente. As-
sim, o comprador receberá a 
notificação, e a autorização irá 
diretamente para o sistema do 

governo federal. Depois, basta 
realizar a vistoria do veículo 
e procurar o Detran-GO para 
efetivar a transferência.

CNH SOCIAL
O Detran-GO prorrogou 

o prazo de inscrições para 
o programa CNH Social. Os 
interessados têm até o dia 
14 de março para se inscre-
verem pela internet. São 
11.010 vagas ofertadas.

Para realizar a inscrição 
por via online, os interessa-
dos devem cumprir os crité-
rios estabelecidos pelo pro-
grama e ter o Cadastro Único 
(CadÚnico) ativo há, pelo me-
nos, seis meses, ter mais de 
18 anos e sabe ler e escrever. 
Basta acessar o site do órgão, 
clicar na aba CNH Social e 
preencher o formulário.

Caso prefira realizar pre-
sencialmente, basta com-
parecer ao local portan-
do documentos pessoais, 
comprovante de endereço, 
número do CadÚnico (NIS) 
e ter e-mail.

Divulgação

Os contratos futuros do pe-
tróleo fecharam em alta nesta 
segunda-feira (21) em sessão 
intensamente marcada pelo 
desdobramentos das tensões 
geopolíticas na crise entre Rús-
sia e Ucrânia. O preço do gás 
TFF – usado como referência 
no continente europeu – sal-
tou 8% diante do potencial de 

que sanções importadas pela 
União Europeia à Rússia redu-
zam ainda mais a oferta de gás.

Já os preços do petróleo 
– tanto WTI como o Brent – 
ganharam força e estão bus-
cando suporte psicológico de 
US$ 100 por barril. Enquanto 
o WTI está com custo de R$ 
92,83, o Brent – petróleo com-
prando pela Petrobras – teve 
aumento 1,98% e está sendo 

vendido a US$ 95,39, na Lon-
don Metal Exchange (LME).

Toda a decisão de preço 
recorrer a decisão de Putin 
em colocar tropas nas regiões 
separatistas, o que reduziu as 
esperança dos investidores 
de uma solução diplomática 
para as tensões da região, e 
aumentou os temores de um 
conflito que vai interromper o 
fluxo de gás e petróleo.

Transferência de veículos de casa Transferência de veículos de casa 
e pelo aplicativo; em março será assime pelo aplicativo; em março será assim

Petróleo e gás fecham em alta, impulsionados pela crise Rússia-UcrâniaPetróleo e gás fecham em alta, impulsionados pela crise Rússia-Ucrânia
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

Veículos
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ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
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 
-------------------------------
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
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Sim, este artigo não é nada 
convencional. Até que 
enfim! Começo esse tex-

to ao pior estilo: estou exausta. 
Interiormente exausta. Para ser 
jornalista, aprendemos que 
o bom mesmo seria sumir no 
texto, desaparecer. Pois agora, 
nesta madrugada em que es-
crevo, neste pequeno aparta-
mento e com a panela de mio-
jo a ferver, desejo burlar todas 
as regras da faculdade: quero 
rasgar o que há no meu peito 
e derramar sobre este artigo. 
Não me importa! Saibam to-
dos: sou EU quem estou falan-
do! Prazer: Sara Andrade.

Como é possível? Sim… 
como é possível que não haja 
discussão sobre o aborto leva-
da a sério neste país? Vamos 
direto ao ponto: que interesse 
em direitos humanos pode ter 
um sujeito que simplesmente 
se posiciona como a maioria 
barulhenta -favorável à práti-
ca- e já considera que qualquer 
argumento contrário seja es-
túpido e nem mereça ser ou-
vido com atenção? A cabocla 
me tem a coragem de ouvir 
três frases prontas por aí, mal 

dedicar a elas algum tempo 
de reflexão, gravá-las e sair re-
petindo “male-male” que nem 
papagaio gripado? Ah Cristo, 
mantenha-me firme até o final!

A começar pelo jornalismo, 
vamos admitir: a quase TOTA-
LIDADE dos profissionais na 
mídia convencional, que são 
formadores de opinião, são 
pró-aborto. Você percebe pela 
maneira como as notícias são 
abordadas. E não há muito 
(quase nenhum) espaço para 

divergências nesse assunto: 
você só vai achar a mim como 
exceção, outros poucos coita-
dos, e o Diário do Estado, que 
têm apostado no meu traba-
lho. Esse fechamento ao deba-
te é um escândalo inadmissí-
vel, tendo em vista a seriedade 
do tema: estamos falando de 
vidas e pessoas. Até quando 
vamos protelar a discussão?

Pois hoje, você verá na 
mídia um contraponto. Umzi-
nho, contra todos. Mas já é o 

suficiente para furar a bolha. 
É que a Colômbia acaba de 
descriminalizar a prática do 
aborto até as 24 semanas de 
gestação. Meus caros, isso 
significa um feto de 6 meses. 
Que pode sobreviver caso 
nasça, como vemos de vez 
em quando em reportagens 
cheias de melosidade, quando 
os repórteres adoram apelidar 
os bebês de “pequenos guer-
reiros”, com aquela musiqui-
nha lenta ao fundo, que acaba 

deixando eu e você, no sofá… 
quase tortos de tanto chorar.

Pois o tom é outro quando a 
criança está dentro da barriga. 
Ali não tem “pequeno guer-
reiro”: ela é coisa, prestes a ser 
tirada caso alguém deseje. “É 
direito”, eles arriscam. Ora, pois 
vamos falar de direitos, então. 
Existe, na área do Direito, o 
conhecimento de que alguns 
deles pertencem a uma classe 
especial: os chamados “Direitos 
Fundamentais“. São aqueles 

inerentes, e que você os possui 
não por mérito próprio, mas só 
por ser um humano. Já aqui, 
nos deparamos com a pergun-
ta chave para abrir as discus-
sões do aborto: quando é que 
a vida humana começa?

Os abortistas (como gos-
to de chamá-los) variam nas 
argumentações. “É quando 
o feto tem batimentos cardí-
acos”, vão dizer alguns, ou “É 
quando há atividade cerebral”, 
dirão outros. Ambos, no en-
tanto, de fraquíssima lógica. 
Aliás, creio firmemente que 
pessoas a favor do aborto o 
são por negligência no pensar. 
Elas não pensaram bem (não 
pode ser!). Veja: se condicio-
namos a validade da vida a 
qualquer função que nosso 
corpo possa realizar, criamos 
graves encruzilhadas… bre-
chas perigosas onde se abrem 
pressupostos que podem ser 
aplicados também a pessoas 
já nascidas. Por exemplo: um 
paciente sem batimentos 
cardíacos (que pode ser res-
suscitado) perde seus direitos 
fundamentais pela falta dos 
benditos batimentos? É me-
nos gente? Posso então, nes-
te intervalo, tirar-lhe a vida?

Reprodução

Contra o aborto: Colômbia Contra o aborto: Colômbia 
retrocede em direitos humanosretrocede em direitos humanos



Reprodução

Criado para bagunçar as 
relações e elevar a tempera-
tura entre os confinados, o 
tal jogo da discórdia, ponto 
alto das noites de segunda-
-feira no BBB, é um bom re-
corte da falta de lógica do 
tal do ser humano. Princi-
palmente sobre pressão.

O único dos três empare-
dados a receber colares de 
‘não ganha de jeito nenhum’ 
foi Gustavo. O moço fala bem, 
faz as sinapses direitinho, 
mas é meio afobado e adota 
postura suicida. Esquece que 
sem parceria, não se ganha o 
jogo. E isso explica tudo.

Brunna, a bailarina – linda 
com os cabelos ao natural – 
também batalha contra a eli-
minação, mas não pendurou 
um único colar no pescoço. 
Como pode alguém em vias 
de ser limada da casa, não 
ser descartada da prateleira 
dos candidatos ao título? 
Deve ser coisa de planta 
mesmo; ninguém quer den-
tro, ninguém quer fora. Tanto 
faz e vida que segue.

E o PA? Rápido demais 
nos 100 metros, ele ainda 
não decolou no reality. Lem-
bra um picolé de chuchu e 

passou em branco também 
no quesito ‘não ganha de 
jeito nenhum’. Acostumado 
com medalhas nas pistas, le-
vou uma, de consolação, do 
mano Scooby, que o esco-
lheu como principal aliado.

Fora isso, a Linn da Quebra-
da não quebrou nada. Passou 
em branco no jogo da discór-
dia. Aliás, sem querer ser repe-
titivo, quebrada ali foi a moral 
da Larissa, da casa de vidro. 
A moça foi confrontada pela 
falta de palavra, por não saber 
conjugar teoria e prática.

O jogo também teve agres-
são desnecessária (que é dife-
rente de discórdia) quando 
Laís, a médica goiana, disse 
que Arthur não era homem. 
Teve Abravanel, o Tiago,  de 
coração aberto, Eli e Vini, as 
metades da laranja, outro cho-
ro da Jessi e mais algumas ce-
nas fofas e outras nem tanto.

Fato é que estratégia e 
coerência não cabem numa 
mesma frase, no mesmo 
quarto e nem na mesma casa 
se o assunto é BBB. Mas, o pior 
de tudo, até do que não saber 
como encerrar um texto que 
eu nem sei porque iniciei, é 
perceber como a gente, do 
lado de fora, faz tão parecido 
com a turma lá de dentro.

Logo após o seu lança-
mento, “Não Olhe Para 
Cima” entrou na lista 

dos filmes mais assistidos do 
momento na Netflix. Com um 
elenco estelar e um enredo 
que mistura muito bem a reali-
dade com a ficção, a obra acer-
ta em cheio ao trazer à tona 
os perigos do negacionismo. 
Apesar disso, a trama esbarra 
na própria vontade de desen-
volver suas críticas, reduzindo 
a qualidade da experiência.

“Don’t Look Up”, em seu 
título na língua inglesa, origi-
nalmente seria lançado pela 
Paramount Pictures antes 
de ter os direitos adquiridos 
pela Netflix. Com filmagens 
durante a pandemia, o filme 
conta a história de dois cien-
tistas que descobrem um 
cometa que atingirá a Terra 
em seis meses, causando 
um evento apocalíptico. Eles 
tentam alertar a Casa Branca, 
que decide não fazer nada. 
Então, eles voltam os olhos 
para a mídia a fim de difun-
dir a mensagem e implorar 
para que alguma autorida-
de impeça o fim do mundo. 
Porém, passam a conflitar 

com governantes despreo-
cupados, bilionários seden-
tos por uma oportunidade 
de aumentar suas riquezas 
e pessoas que se recusam a 
acreditar na ciência.

O elenco é recheado 
de nomes conhecidos de 
Hollywood. Entre eles, estão 
cinco vencedores do Oscar: 
Leonardo DiCaprio, Meryl 
Streep, Jennifer Lawrence, 
Cate Blanchett e Mark Rylan-
ce. Além disso, dois indicados 
ao Oscar estão presentes, 
Timothée Chalamet e Jonah 
Hill, em adição a figuras como 

a cantora Ariana Grande.
“Não Olhe Para Cima” é 

um filme muito característi-
co do diretor Adam McKay. 
Assim como no ótimo “A 
Grande Aposta”, o cineasta 
narra os acontecimentos 
de maneira singular e bem-
-humorada. A inserção de le-
gendas sarcásticas, ângulos 
de câmera aparentemente 
deslocados e cortes dinâmi-
cos dão o tom da narrativa. A 
princípio, pode parecer algo 
estranho, mas o estilo logo 
se solidifica em tela.

As interpretações estão 

incríveis. Leonardo DiCaprio 
é o grande destaque, dando 
vida a um cientista tímido, 
com poucas habilidades so-
ciais e desesperado para que 
as pessoas acreditam nele. 
Os seus maneirismos, a va-
riação no volume da voz e a 
evolução de comportamen-
tos à medida que o filme 
passa são um deleite de ver, 
provando mais uma vez o 
quão talentoso o ator de fato 
é. Meryl Streep também está 
excelente como sempre; ali-
ás, todo o elenco sabe bem o 
que está fazendo.

“Não Olhe Para Cima”: críticas “Não Olhe Para Cima”: críticas 
óbvias, mas importantesóbvias, mas importantes

BBB tem jogo da BBB tem jogo da 
discórdia, mas bem que discórdia, mas bem que 
poderia ser da incoerênciapoderia ser da incoerência

LUIZ F. MENDES

BRASIL, 23 DE FEVEREIRO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

FLÁVIO MOBAROLI


		2022-02-22T16:49:49-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	EnvelopeID_8bd8245e-7c02-445d-a63a-fb86fa06c3c6: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_5fc7a848-728b-420e-96f0-bd514927229e: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_7a1c725f-df92-4fb8-b3ab-3c1c84e758b4: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_702eaa6a-e101-4fe7-bb35-2b699e2ae8f0: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_b63bda56-43c2-46c5-a52d-d339b3ec8b06: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_453302b8-b1bb-46de-bac3-0a1ec2c90477: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_af0a6d05-f4b4-4675-8861-2985157830a8: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_de099c3f-8134-4769-8329-f313f4da9a58: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA
	EnvelopeID_73373903-3ab9-41ee-b340-18b07dcbea75: DocuSign Envelope ID: 8201E473-32CC-4A93-9340-6D7310165EBA


