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O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) adiou a decisão sobre o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Goiânia durante 
sessão realizada na tarde desta quarta (23). A apesar do voto favorável do desembargador José Paganucci, a Ação Direta de Inconstitucionalida-
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O Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJGO) adiou 
a decisão sobre o 

reajuste do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) de 
Goiânia durante sessão rea-
lizada na tarde desta quarta 
(23). A apesar do voto favo-
rável do desembargador José 
Paganucci, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
apresentada pelo Partido dos 
Trabalhadores contra o rea-
juste não viu uma decisão na 
sessão, que foi suspensa.

O julgamento ocorreu 
de forma virtual e o voto do 
desembargador relator con-
siderou todo o contexto so-
cioeconômico da população 
goianiense e o aumento des-
medido do tributo. Ele se ma-
nifestou favorável ao limitador 
de 10% do imposto. Por outro 
lado, o desembargador Marcus 
da Costa pediu visto por con-
siderar nebulosos os critérios 
que determinaram esse índice. 
Agora, a manifestação sobre 
o pedido de vista deve ocor-
rer em 9 de março, quando os 
desembargadores se reunirão 
novamente para decidirem 
sobre a inconstitucionalidade 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de Goiânia.

Não houve votação dos 
demais membros do Órgão 
Especial do TJGO, que opta-
ram por não votar, embora 
alguns tenham exposto que 
falta clareza em relação ao 
cálculo do índice. O relator 
explicou que a legislação 
municipal prevê deflator 
de 5% a 15%. A partir disso, 
ele fez um cálculo de soma 
e divisão para alcançar a 
porcentagem de reajuste. 
“Acredito que procuradoria 
tenha feito a mesma coisa, 
mas não tenho certeza”, 
afirmou Paganucci.

Durante a sessão, o pro-
curador-geral da Câmara 
Municipal de Goiânia, Ko-
walsky do Carmo, destacou 
que a Adin proposta pelo PT 
leva a um conflito de atribui-
ções dos três Poderes. “O PT 
quer transformar desembar-
gador em legislador”, ressal-
tou na ocasião.

O promotor Marcelo Aze-
vedo participou da sessão e, 
de fato, apontou que o pro-
blema é o limitador e não 
busca legislar sobre o assunto.

“O abrupto impacto e 
excessivo ao contribuinte 

não deu tempo a ele para 
suportar o impacto. A ques-
tão é a segurança jurídica. 
Requeremos a inconstitu-
cionalidade e a substituição 
dos 45% para 10% por en-
tendermos que é mais razo-
ável. O MP não desconhece 
a competência tributária do 
município nem questiona a 
capacidade técnica do mu-
nicípio de adotar uma nova 
sistemática”, esclareceu.

ENTENDA
Na ação, o PT alega de 

que teria gerado cobranças 

excessivas, violando o prin-
cípio do não confisco ao 
desrespeitar a capacidade 
contributiva do cida  dão. 
De acordo com o vereador 
Mauro Rubem, um dos fer-
renhos críticos do texto do 
CTM, a legislação possui 
teor contrário aos princí-
pios do Direito Tributário 
e, por isso, pode ser derru-
bado no que tange ao IPTU. 
No entanto, o secretário 
executivo municipal, Lucas 
Morais, declarou que a apli-
cação do Código tem favo-
recido a justiça social.

O número de ciclistas 
e motociclistas mortos no 
trânsito de Goiânia têm au-
mentado, segundo a Dele-
gacia de Trânsito de Goiânia 
(DICT). De 2020 para 2021, a 
especializada registrou um 
crescimento de 37,5% dos ca-
sos. Em números absolutos, 
foram oito ciclistas mortos 
em 2020, contra 11 em 2021. 
Já em 2022, até o momento, 
dois ciclistas perderam a vida 
nas ruas da Capital.

Em relação aos motoci-
clistas, os números são ainda 
maiores. De acordo com a 

DICT, o total de mortos saltou 
de 112, em 2020, para mais 
de 125 em 2021, aumento 
de 10,7%. Esse ano, inclusi-
ve, já foram registrados 11 
acidentes com vítimas fatais 
envolvendo motocicletas. 
No último dia 10 de feverei-
ro, por exemplo, um homem 
de 42 anos morreu após se 
acidentar na Avenida Castelo 
Branco. A suspeita é de que 
o condutor tenha perdido o 
controle da direção e se cho-
cado com um coqueiro da via.

O ciclista Eulálio Marques 
de Morais, de 33 anos, pre-
cisou ser encaminhado ao 
Hospital Estadual de Urgên-

cias da Região Noroeste de 
Goiânia Governador Otávio 
Lage de Siqueira (HUGOL) em 
estado grave, após ter sido 
atropelado por um carro na 
Avenida Perimetral Norte, no 
Jardim Nova Esperança, em 
Goiânia. A vítima trafegava 
pela pista quando foi atingida 
pelo veículo desgovernado.

IMPRUDÊNCIA
Para a titular da Delegacia 

de Investigação de Crimes 
de Trânsito (DICT), Maíra Lí-
dia, o aumento de acidentes 
e vítimas fatais pode estar 
ligado ao desrespeito às leis 
de trânsito. Ações como ‘fu-

rar’ o sinal de Pare ou o sinal 
vermelho. Ainda de acordo 
com a policial, outro fator 
que influencia o crescimento 
da violência no trânsito é o 
alto fluxo na Capital, cuja fro-
ta hoje já ultrapassa 1,28 mi-
lhão de veículos , conforme 
o Departamento de Trânsito 
de Goiás (Detran).

Além disso, a precária sina-
lização pública também é um 
dos fatores que mais geram 
mortes no trânsito, segundo 
Maíra. A falta de manutenção 
na cidade também pode ser 
um fator de risco, visto que o 
mato alto pode atrapalhar a 
visão de motoristas, ciclistas e 

até pedestres.
“A gente um aumento 

muito grande no número de 
acidentes e óbitos envolven-
do ciclistas e motociclistas. 
Acreditamos que esse aumen-
to pode estar relacionado aos 
motoristas e entregadores de 
aplicativo, que é uma catego-
ria que cresceu muito durante 
a pandemia. Muitas vezes eles 
acabam se envolvendo em 
acidentes por não respeitar 
as normas do trânsito, afim 
de realizar uma entrega. Além 
disso, as mortes de pessoas 
vão para o hospital em estado 
grave também aumentou de-
vido a lotação dos hospitais”.

Reprodução

Dois suspeitos de este-
lionato eletrônico foram 
presos na última terça-feira 
(22), em Goiânia e Apareci-
da de Goiânia. Segundo o 
delegado responsável pela 
investigação, William Bretz, 
os criminosos entraram 
em contato com um uma 
mulher pelo aplicativo de 
mensagens WhatsApp se 
passando pelo seu filho. 
Em menos de 2 horas os 
suspeitos solicitaram duas 
transferências bancárias, 
causando um prejuízo de 
R$ 8.790 à vítima.

“Acreditamos que pelo 
menos cinco pessoas par-
ticipam desse grupo crimi-
noso, já que após pegarmos 
esses dois indivíduos, desco-
brimos a existência de mais 
três suspeitos”, explicou.

Ainda de acordo com o 
delegado, após levar o gol-
pe a mulher imediatamente 
se dirigiu a Delegacia Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais (DEIC), onde registrou 
um boletim de ocorrências. 
Isso porque, mesmo após 
realizar duas transferências 
bancárias os suspeitos con-
tinuaram insistindo para 
que a vítima realizasse ou-
tras transações.

A situação foi acompa-
nhada por agentes da PC, 
que relataram os dados for-
necidos pelos criminosos 
para localizá-los. Ambos fo-
ram presos por suspeita de 
estelionato qualificado pela 
fraude eletrônica e associa-
ção criminosa.
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O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) criticou 
“a esquerda” pela de-

fesa de regras mais flexíveis 
sobre o aborto e foi às redes 
sociais na noite desta terça-
-feira, 22, lamentar a decisão 
da Colômbia de descrimi-
nalizar o ato até 24 semanas 
de gestação, em um aceno 
claro à sua base de apoiado-
res evangélicos. No passado, 
contudo, o chefe de Executi-
vo já disse considerar que a 
interrupção de uma gravidez 
deveria ser decisão do casal e 
admitiu, inclusive, ter sugeri-
do à sua ex-esposa, Ana Cristi-
na Valle, que não prosseguisse 
com a gestação de Jair Renan, 
seu filho “Zero Quatro”.

Em entrevista concedida 
em 2000 à revista IstoÉ Gente, 
que voltou a circular em gru-
pos de mensagens e nas mí-
dias sociais após as declara-
ções de ontem, o presidente 
foi questionado sobre a lega-
lização do aborto e respon-
deu: “Tem de ser uma decisão 
do casal”. Depois, completou: 
“Já (vivi tal situação). Passei 
para a companheira. E a deci-
são dela foi manter”.

Na última segunda-feira, 
dia 21, o mais alto tribunal da 
Colômbia decidiu descrimi-

nalizar o aborto nas primei-
ras 24 semanas de gestação, 
o que reacendeu o debate so-
bre o tema também no Brasil 
Em desvantagem nas pes-
quisas de intenção de voto, 
Bolsonaro tem apostado na 
pauta de costumes e tentado 
fidelizar o apoio dos evangé-
licos, uma de suas principais 
bases eleitorais.

A polêmica nas redes co-
meçou quando a ex-deputa-
da federal Manuela Dávila 
publicou – e em seguida 
excluiu – uma postagem 

celebrando a descriminali-
zação na Colômbia, o que 
gerou grande repercussão 
entre bolsonaristas. Apoia-
dores do presidente vira-
lizaram uma captura do 
tweet apagado de Manuela, 
bem como imagens suas na 
igreja ao lado de Fernando 
Haddad (PT) na campanha 
presidencial de 2018. Par-
lamentares de esquerda, 
como Sâmia Bomfim, Talíria 
Petrone e Isa Penna, todas 
do PSOL, também comemo-
raram nas redes sociais.

“No Brasil, a esquerda 
festeja e aplaude a liberação 
do aborto até o 6° mês de 
gestação, lamentavelmen-
te aprovado na Colômbia. 
Trata-se da vida de um bebê 
que já tem tato, olfato, pa-
ladar e que já ouve a voz de 
sua mamãe. Qual o limite 
dessa desumanização de 
um ser inocente?”, escreveu 
o presidente, no Twitter. 
“No que depender de mim, 
lutarei até o fim para prote-
ger a vida de nossas crian-
ças!”, acrescentou.

Pesquisa encomenda-
da pela TV Record/Goiás, 
e divulgada na noite desta 
quinta-feira (17) confirma o 
favoritismo do governador de 
Goiás Ronaldo Caiado na cor-
rida pelo Palácio das Esmeral-
das. O Democrata vence em 

todos os cenários simulados. 
Também tem ampla vanta-
gem sobre os concorrentes, 
tanto na escolha espontânea, 
quanto na estimulada.

No levantamento, realiza-
do pelo Insitituto Real Time 
Big Data, foram ouvidos 1000 
eleitores, nos dias 14 e 15 de 
fevereiro. A margem de erro 

é de três pontos percentuais 
para mais ou para menos e a a 
confiabilidade é de 95%.

REJEIÇÃO
Quanto à rejeição, quan-

do os eleitores afirmam que 
não votariam nos candidatos 
de maneira alguma, Marconi 
Perillo aparece em primeiro 

com 29% dos votos. Ronal-
do Caiado tem 22%, Wolmir 
Amado 9%, Vanderlan Car-
doso 7%, Delegado Waldir 
empata com Gustavo Men-
danha  e Major Vitor Hugo 
em 6% dos entrevistados 
e a lista finaliza com Janio 
Darrot com 3% dos votos. 
3% disseram que poderia 

votar em todos os candida-
tos apresentados, e 9% não 
votariam em nenhum deles.

AVALIAÇÃO
Na avaliação da gestão do 

governador Ronaldo Caia-
do, a pesquisa do RealTime 
Big Data diz que 50% dos 
entrevistados acham ótimo 

ou bom, 22% regular, ruim 
ou péssimo são 25%, e não 
souberam responder ou não 
responderam, 3%. Nos índi-
ces de aprovação da atual 
gestão do governador, 65% 
dos entrevistados disseram 
aprovar, 32% desaprovam e 
3% não souberam responder 
ou não responderam.

Reprodução

Contrário ao aborto, Bolsonaro já Contrário ao aborto, Bolsonaro já 
defendeu que decisão caberia ‘ao casal’defendeu que decisão caberia ‘ao casal’

O Cidadania decidiu apro-
var a federação com o PSDB, 
durante reunião do diretó-
rio nacional. A sigla também 
discutia com o PDT, do pré-
-candidato a presidente da 
república Ciro Gomes, e o 
Podemos, que estuda lançar 
o ex-juiz e ex-ministro Ser-
gio Moro, mas os tucanos 
venceram a votação.
Por outro lado, o fato de os 
diretórios nacionais bate-
rem o martelo, não garante 
que as federações tenham 
sucesso. Este tipo de alian-
ça, que estreia nas eleições 
de 2022, exige que os par-
tidos estejam juntos por 
quatro anos, tanto no âm-
bito nacional, quanto nos 
estados e municípios.
Em Goiás, por exemplo, 
o quadro não é dos mais 
simples para a união do 
PSDB com o Cidadania. 
O tucano Marconi Perillo 
(PSDB) ainda não definiu 
oficialmente se será candi-
dato ao governo estadual 

ou ao Senado. .

CIDADANIA E PSDB
Unir as duas siglas em Goi-
ás, significa pedir que lados 
opostos estejam no mesmo 
barco, como admite o de-
putado estadual e pré-can-
didato à reeleição Virmon-
des Cruvinel (Cidadania).
“Sabemos que o Cidadania, 
com o presidente [nacional 
da sigla] Roberto Freire tem 
um diálogo muito bom, 
principalmente com o 
PSDB de São Paulo. Todavia, 
a realidade dos estados é 
diferente. Aqui mesmo, em 
Goiás, o PSDB está do outro 
lado da linha do Cidadania. 
E nós seguiremos apoian-
do o governador Ronaldo 
Caiado. Teremos diálogo 
também com o presiden-
te nacional para informar 
este nosso posicionamen-
to local, que acredito que 
seja a realidade de muitos 
outros estados”, disse o de-
putado ao DE.

Pesquisa TV Record: Caiado pode vencer eleição no primeiro turno em GoiásPesquisa TV Record: Caiado pode vencer eleição no primeiro turno em Goiás
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FEDERAÇÃO PSDB E FEDERAÇÃO PSDB E 
CIDADANIA: MARCONI QUER CIDADANIA: MARCONI QUER 
ESPERAR, JÁ VIRMONDES PODE ESPERAR, JÁ VIRMONDES PODE 
MUDAR DE PARTIDOMUDAR DE PARTIDO
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A professora Carla Oli-
veira integra as es-
tatísticas de pessoas 

que pegaram Covid-19. Ela 
contraiu a doença no início 
deste ano, mas, sente fisica-
mente as sequelas da doença 
até hoje. É a chamada ‘covid 
longa’, que vem levando mui-
tos pacientes de volta aos 
consultórios de especialistas 
para tratar sintomas como 
falta de ar, fadiga e dores.

O problema já é estudado 
por cientistas, mas ainda está 
cercado por muitas dúvidas, 
como a razão para algumas 
pessoas apresentarem a covid 
longa, enquanto outras têm 
breve recuperação. A resposta 
pode vir de uma ou de todas 
as quatro hipóteses mais plau-
síveis no meio científico: dia-
betes tipo 2, reativação do ví-
rus Epstein-Barr (causador da 
herpes), presença de alguns 
anticorpos e alta carga viral no 
início da infecção.

Estimativas apontam que 
a covid longa afeta de 10% 

a 30% dos pacientes no pós-
-doença. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) reconhe-
ce o quadro e o define como 
um conjunto de sintomas 
decorrentes da infecção cau-
sada pelo novo coronavírus 
que se mantêm com o tempo.

O consenso é que os sinto-
mas persistentes entre pacien-
tes recuperados não são isola-
dos e nem limitados. Estudo 
recente desenvolvido por pes-
quisadores do Reino Unido,e 
publicado na Research Squa-
re, indica que eles chegam a 

115, até o momento. Da lista, 
fazem parte perda de olfato, 
espirros, redução da libido, 
fadiga, falta de ar em repouso, 
dor torácica, voz rouca e febre. 
O período de duração intriga 
por ultrapassar, em alguns ca-
sos, quatro semanas.

No caso de Carla Oliveira, 
a expectativa era voltar à rotina 
sem nenhum problema, assim 
como os familiares e colegas 
de trabalho. No entanto, a si-
tuação surpreendeu a todos. A 
professora diz que mesmo ta-
refas banais do dia a dia, como 
tomar banho, se tornaram uma 
dificuldade. Nessas horas, ela 
pede ajuda ao marido e é o 
apoio de especialistas que aju-
dam na retomada da vida.

“Eu tomei duas doses da 
vacina e não imaginava passar 
por isso. Quando comento com 
alguém que sinto falta de ar em 
repouso e digo que é sequela 
da Covid, as pessoas que tive-
ram a doença, e se recuperaram 
bem, chegam a duvidar que a 
razão seja mesmo essa. Hoje, 
me consulto com profissionais 
multidisciplinares e isso está 
colaborando para o retorno de 
quem eu era antes da Covid”.

FISIOTERAPIA 
AJUDA, SIM!
Parte desses incômodos 

vem sendo tratada com uma 
ferramenta muito valorizada 

durante a pandemia: a fisiotera-
pia. Essa área ganhou relevân-
cia dentro e fora dos hospitais, 
a ponto dos profissionais se tor-
narem extremamente disputa-
dos. Muitas famílias buscavam 
atendimento e tinham nessa 
especialidade uma aliada.

Inicialmente, a dificulda-
de para respirar era a maior 
reclamação entre os pacien-
tes pós-covid. O sintoma, no 
entanto, deu lugar a outros 
problemas, dessa vez, menos 
intensos. A explicação é que a 
variante Ômicron se localiza 
mais na região das vias aére-
as superiores e não afeta com 
tanta gravidade os pulmões.

De acordo com o fisiotera-
peuta Thiago Vilela, a maioria 
dos pacientes atualmente 
chega com dor e fadiga crô-
nicos. “Não são casos recor-
rentes, mas aparecem com 
alguma frequência”, diz. Eles 
são majoritariamente enca-
minhados por pneumolo-
gistas e cardiologistas que 
reconhecem o papel comple-
mentar dessa área da saúde 
no tratamento.

Divulgação

Pelo confronto de ida da Re-
copa Sul-Americana de 2022, 
envolvendo os atuais campe-
ões da Libertadores e da Sul-
-Americana, Athletico Parana-
ense e Palmeiras empataram 
em 2×2. O duelo ocorreu na 
Arena da Baixada, na noite des-
ta quarta-feira (23), e contou 
com dois gols em cada tempo. 

A partida de volta acontecerá 
na próxima quarta (2), desta 
vez com mando de campo pa-
lestrino, no Allianz Parque.

EMBATE 
MOVIMENTADO
O jogo de ida da final da 

Recopa começou morno. Os 
dois lados se estudaram com 
cautela, o Athletico apos-
tando na bola parada e o 

Palmeiras tentando encaixar 
contragolpes. Aos 18 minu-
tos do primeiro tempo, após 
cobrança de escanteio, Pedro 
Henrique desviou de cabeça 
e David Terans completou 
para a meta. O assistente, no 
entanto, marcou irregularida-
de na jogada. Depois de che-
cagem no VAR, o árbitro alte-
rou a marcação e confirmou o 
gol do Furacão.

A reação palmeirense foi 
rápida. Aos 27, Jailson pegou 
a sobra depois de uma ten-
tativa de Dudu e finalizou no 
alto, anotando um belo tento 
em Curitiba. A partida ficou 
mais movimentada e Thiago 
Heleno quase fez o segun-
do do rubro-negro, mas seu 
cabeceio saiu por cima. Nos 
acréscimos, Rony chutou na 
trave e assim as equipes fo-

ram para o intervalo com o 
1×1 no marcador.

Na segunda etapa, os clu-
bes reservaram mais dois ou-
tros gols para a torcida pre-
sente no estádio. Na marca 
dos 30 minutos, o Athletico 
novamente soltou à frente 
no placar. Após saída de bola 
errada de Raphael Veiga, Mar-
los recebeu e arrematou com 
qualidade. Os mandantes 

estavam com a vitória prati-
camente encaminhada, e um 
bom agregado para a volta. 
Contudo, Wesley sofreu uma 
falta de Marcinho dentro da 
área e o juiz marcou pênalti 
para o Verdão, com auxílio 
do VAR. Como de praxe, o 
ex-Athletico Raphael Veiga 
foi para a marca da cal e não 
desperdiçou, dando números 
finais à contagem.

Problemas relacionados a Covid longa Problemas relacionados a Covid longa 
faz cada vez mais vítimas e por mais tempofaz cada vez mais vítimas e por mais tempo

No jogo de ida da Recopa, Athletico e Palmeiras empatam em 2×2No jogo de ida da Recopa, Athletico e Palmeiras empatam em 2×2
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S-10 cab. dupla adva-
nompleta 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

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
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

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

Veículos
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COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTU-
NI4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTU-
NI4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços 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 

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O presidente russo, 
Vladimir Putin, orde-
nou na manhã desta 

quinta-feira em Moscou uma 
operação militar contra o 
Ucrânia, afirmando que não 
quer a “ocupação” do país, 
mas sua “desmilitarização”. 
Segundo o chanceler ucrania-
no, Putin iniciou uma “invasão 
em grande escala” contra o 
país.

Pouco depois do anúncio, 
surgiram relatos de ataques 
a várias cidades ucranianas, 
incluindo a capital, Kiev, que 
amanheceram ao som de si-
renes de alerta. Informações 
não oficiais, que teriam par-
tido do governo da Ucrânia, 
dão conta de que já haveria 
7 pessoas mortas pelos ata-
ques russos. Militares ucra-
nianos também divulgaram 
terem abatido cinco aviões e 
um helicóptero russos na re-
gião de Luhansk, o que não 
foi confirmado pela Rússia.

Os centros de coman-
do militares da Ucrânia na 
capital e em Kharkiv foram 
alvo de ataque de mísseis, 
informou o site de notícias 
Ukrainska Pravda, citando 

uma fonte do Ministério do 
Interior ucraniano. Segundo 
a Interfax, tropas russas en-
traram nas cidades portuá-
rias de Odessa e Mariupol, 
o principal município sob 
controle de Kiev na linha 
de frente com os separatis-
tas pró-Moscou no Leste do 
país.

O ataque começou en-

quanto o Conselho de Se-
gurança da ONU se reunia 
pela segunda vez nesta 
semana, com apelos dos 
países-membros para que 
Moscou não lançasse a ação. 
Vários países se apressaram 
em condenar a ação militar 
russa na Ucrânia, entre eles 
França, Portugal, Japão, Itá-
lia e Suécia. A China afirmou 

que está acompanhando de 
perto a crise e aconselhou 
seus cidadãos na Ucrânia a 
permanecerem em casa.

Na Casa Branca, o presi-
dente dos EUA, Joe Biden, 
classificou o ataque russo de 
“injustificado”.

“O presidente (Vladimir) 
escolheu uma guerra preme-
ditada que vai causar uma 

catastrófica perda de vida e 
sofrimento humano”, disse 
Biden em uma declaração. 
“A Rússia sozinha é respon-
sável pela morte e a destrui-
ção que esse ataque vai cau-
sar. O mundo cobrará contas 
da Rússia”, acrescentou Bi-
den, afirmando que anuncia-
rá ainda nesta quinta, junto 
com os aliados americanos, 

mais punições à Rússia.
A União Europeia tam-

bém considerou o ataque 
“injustificado”, afirmando 
que responsabilizará Mos-
cou pela invasão, segundo 
anunciou a chefe da Comis-
são Executiva do bloco, Ur-
sula von der Leyen.

“Nestas horas sombrias, 
nossos pensamentos estão 
com a Ucrânia e as mulheres, 
homens e crianças inocentes 
que enfrentam esse ataque 
não provocado e temem 
por suas vidas”, disse ela no 
Twitter. “Vamos responsabi-
lizar o Kremlin”, acrescentou 
von der Leyen.

Os líderes da UE de-
vem realizar uma cúpula de 
emergência em Bruxelas, 
ainda nesta quinta-feira, de-
pois que uma primeira roda-
da de sanções da UE à Rússia 
entrou em vigor no dia ante-
rior.

O ataque foi iniciado um 
dia após Moscou declarar 
que as autoproclamadas 
repúblicas separatistas de 
Donetsk e Luhansk haviam 
pedido ajuda para repe-
lir “agressões” de Kiev, em 
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A cantora Paulinha Abe-
lha, vocalista do Calcinha 
Preta, morreu aos 43 anos 
de idade, nesta quarta-feira 
(23/2). Ela estava internada 
na UTI de um hospital par-
ticular em Aracaju, Sergipe, 
com problemas renais. A 
informação foi confirmada 
pela equipe da artista, em 
publicação nas redes sociais.

“O Hospital Primavera 
comunica, com pesar, que 
a cantora Paula de Mene-
zes Nascimento Leca Viana, 
Paulinha Abelha, faleceu 
hoje às 19h26 em decor-
rência de um quadro de 
comprometimento mul-
tissistêmico. Nas últimas 

24 horas, apresentou im-
portante agravamento de 
lesões neurológicas, cons-
tatadas em ressonância 
magnética, e associada a 
coma profundo”, diz a nota.

“Foi então iniciado pro-
tocolo diagnóstico de morte 
encefálica, que confirmou 
a hipótese após exames 
clínicos e complementar 
específicos. Ela estava inter-
nada no Hospital Primavera 
desde o dia 17 de fevereiro, 
sob os cuidados das equipes 
médicas de terapia intensi-
va, neurologia e infectolo-
gia”, completa o comunica-
do, assinado por médicos 
do Hospital Primavera.

“Mães Paralelas” é 
mais um traba-
lho do visionário 

diretor espanhol Pedro Almo-
dóvar, responsável por obras 
como “A Pele Que Habito” e 
dono de diversas premiações 
no vasto currículo. O novo tí-
tulo do cineasta tem Penélope 
Cruz no papel principal e uma 
história que mistura maternida-
de e crítica política. Está dispo-
nível na Netflix, e entrou no Top 
10 de filmes mais assistidos do 
momento na plataforma.

SOBRE O FILME
O enredo gira em torno 

de Janis (Penélope Cruz) e 
Ana (Milena Smit), duas mães 
solo que, engravidaram em 
circunstâncias distintas. A pri-
meira, na faixa dos 40 anos, 
deseja criar a criança, mesmo 
sem a presença ativa do pai. A 
segunda, na faixa dos 20 anos, 
não se sente pronta para assu-
mir a responsabilidade. Janis e 
Ana se conhecem no hospital, 
após entrarem em trabalho de 
parto, e passam a comparti-
lhar vivências. Além dessa tra-
ma central, a história também 
aborda a jornada de Janis na 
busca por desenterrar fossas a 

fim de proporcionar enterros 
dignos para seus ancestrais, 
mortos durante o franquismo. 
Vale ressaltar que a obra rece-
beu duas indicações ao Oscar 
de 2022, de Melhor Atriz Prin-
cipal para Penélope Cruz e 
Melhor Trilha Sonora.

É UMA BOA PEDIDA?
Pedro Almodóvar volta a 

acertar em Mães Paralelas. O 
filme tem considerável dose 
de imprevisibilidade, a come-
çar pela temática. Durante os 
primeiros minutos, a narrati-
va faz parecer que está indo 
para um certo caminho, mas 
o verdadeiro destino é outro. 
Ainda assim, são estradas en-
trelaçadas. Pode parecer con-

fuso, mas o diretor é capaz 
de misturar dois argumentos 
distintos e conectá-los de for-
ma impressionante.

Afinal de contas, é isso que 
ele faz com as suas duas per-
sonagens principais. Janis e 
Ana são muito diferentes e, ao 
mesmo tempo, iguais. Os pa-
ralelos que existem entre elas 
são o maior charme da obra.

O roteiro sabe bem o que 
está fazendo e raramente 
perde o pulso. A história é 
instigante e envereda por ru-
mos nada convencionais, so-
bretudo quando comparada 
aos filmes norte-americanos. 
Mães Paralelas se recusa a 
abordar núcleos que caiam 
no lugar comum, como um 

personagem descobrindo o 
segredo do outro e gerando 
um conflito. Podem parecer 
detalhes pequenos, mas es-
ses toques de personalidade 
coroam a qualidade do texto.

A distância entre a crítica 
política contra o fascismo e 
o desenvolvimento da ma-
ternidade pode gerar um 
pouco de confusão, e há a 
impressão de que o dire-
tor não consegue encaixar 
todas as peças em seus de-
vidos lugares. De qualquer 
forma, “Mães Paralelas” 
é um filme que prende a 
atenção até o final, cria re-
viravoltas não apenas pelo 
bem do choque, ostenta in-
terpretações sensíveis .

Mães Paralelas, mais um acerto do Mães Paralelas, mais um acerto do 
visionário diretor espanhol Almodóvarvisionário diretor espanhol Almodóvar

Morre Paulinha Abelha, Morre Paulinha Abelha, 
vocalista da banda Calci-vocalista da banda Calci-
nha Preta, aos 43 anosnha Preta, aos 43 anos
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