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Por recomendação da 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-GO), como 

medida de prevenção e en-
frentamento da Covid-19, vá-
rias prefeituras decidiram pela 
não realização de eventos pú-
blicos de Carnaval. Para evitar 
aglomerações, alguns municí-
pios também proibiram even-
tos e festas privadas. Entretan-
to, as cidades goianas estão 
se preparando para receber e 
atender os visitantes.

CALDAS NOVAS
Caldas Novas, região Su-

doeste de Goiás, a folia de 
2022 vai contar com apre-
sentações de nomes como 
Gusttavo Lima, João Gomes 
e Tarcísio do Acordeon.

De acordo com a Prefei-
tura de Caldas Novas, para 
ter acesso aos shows, o pú-
blico precisará apresentar 
o passaporte de vacinação 
contra a Covid-19 ou tes-
te negativo. O Carna Verão 
acontece entre os dias 26 e 
28 de fevereiro. Os ingressos 
serão vendidos de forma 
avulsa (por dia) na portaria 
nos dias do evento.

Segundo o prefeito de Cal-
das Novas, Kleber Marra, uma 
força-tarefa foi criada para ga-
rantir a segurança dos turistas 
que estiverem no município 
para o feriado de carnaval.

RIO QUENTE
A cidade vizinha de Cal-

das, Rio Quente, não realiza 
nenhum evento público. No 
entanto, espera receber mi-
lhares de turistas para o feria-
do prolongado de Carnaval. 
De acordo com a prefeitura, 
o município intensificou as 
ações de fiscalização e cons-
cientização, que visam ga-
rantir a manutenção dos pro-
tocolos sanitários e impedir o 

avanço da Covid-19.
O secretário de Turismo, 

Romero Machado, explica 
que o último decreto, publi-
cado pela Prefeitura Muni-
cipal, estabelece que hotéis 
e clubes aquáticos possam 
atuar com 90% da capacida-
de de ocupação. ”Em todos 
os locais o uso de máscara e 
de álcool em gel é obrigató-
rio, conforme determina lei 
municipal”, explica.

GOIÂNIA
Na Capital como medi-

da de prevenção e enfren-
tamento da Covid-19, foi 
anunciada a proibição das 
festas de carnaval. Os gran-
des eventos, como shows e 
baladas, terão limite de pú-
blico em até 500 pessoas.

PIRENÓPOLIS
A Prefeitura de Pirenó-

polis proibiu a realização de 

eventos públicos e privados 
no município. Também não 
será permitido circular com 
coolers, caixas de isopor, gar-
rafas ou recipientes de vidro. 
O município também proibiu 
a montagem de acampa-
mentos em áreas públicas. Os 
passeios turísticos são permi-
tidos com o uso de máscaras 
e distanciamento social.

CIDADE DE GOIÁS
Na Cidade de Goiás, re-

gião Central do Estado, não 
será realizado o tradicional 
Carnaval este ano. No entan-
to, a prefeitura informou que 
o município deve receber 
turistas em busca de tranqui-
lidade neste feriado. Mesmo 
no feriado a prefeitura man-
tém o toque de recolher en-
tre 03h e 6h da manhã.

CHAPADA
As cidades de Alto Paraíso 

e Cavalcante, localizadas na 
região Nordeste do Estado, 
também não vão realizar o 
Carnaval de rua. No entanto, 
entre as programações da pre-
feitura de Alto Paraíso estão a 
festa na Cachoeira dos Cristais 
e o Bloco Chapada Dreams.

Os passeios turísticos são 
permitidos com o uso de 
máscaras e distanciamento 
social. As prefeituras tam-
bém aconselham a contra-
tação de guias locais para as 
saídas na natureza.

O déficit de vagas na rede 
pública de ensino infantil têm 
dificultado a vida das famílias 
que não conseguem pagar 
uma escola particular. Em 
Aparecida de Goiânia, cerca 
de 5 mil crianças estão na fila 
de espera dos Centros Muni-
cipais de Educação Infantil 
(CMEI). A reportagem do Di-
ário do Estado também pro-
curou a Prefeitura de Goiânia 
para levantar a situação, mas 
como o período de inscrições 

ainda não se encerrou, não foi 
possível estipular a carência. 
Anápolis foi outra cidade que 
não se pronunciou sobre o 
déficit no ensino infantil.

A auxiliar de produção, 
Daniele Alves dos Santos, 
é uma das mães que na fila 
para conseguir vaga para o 
filho em Aparecida de Goiâ-
nia. Ela diz que a busca para 
o pequeno Heitor Alves dos 
Santos, de 2 anos e 11 meses, 
já dura cerca de três meses, 
mas que ele ainda está na lis-
ta de reserva. Daniele explica 

que precisa pagar R$ 360 por 
mês à babá para que possa 
trabalhar e sustentar a casa.

“Eu ganho apenas um 
salário por mês e está muito 
complicado pagar alguém 
para olhar o Heitor. Hoje em 
dia, um salário não dá para 
comprar quase nada, as coi-
sas estão muito caras. Como 
tenho que pagar a babá, qua-
se não sobra dinheiro para a 
gente comer. Desde quando 
abriram as vagas nos CMEIs 
eu tento matriculá-lo, mas 
não consigo. No primeiro dia 

já falava que não havia mais 
vagas disponíveis em toda a 
cidade”, exaltou.

CMEI ABANDONADO
A recepcionista Thaís Ro-

cheany é outra mãe que ten-
ta matricular os filhos, mas 
sem sucesso. Assim como 
Daniele, ela também precisa 
pagar uma babá para olhar 
suas duas crianças; Ana Lau-
ra, de 6 anos, e Gabriel Moura 
Arantes, de 1 ano. Entretanto, 
ela denuncia o abandono da 
construção de um CMEI, na 

Rua São Bartolomeu, Setor 
Jardim Alto Paraíso. A recep-
cionista, que mora na região 
há cerca de 7 anos, diz que 
desde que se mudou para o 
setor a obras está parada.

Ainda de acordo com a re-
cepcionista, o local seria um 
refúgio para as famílias que 
não têm dinheiro para pagar 
uma babá e que precisam tra-
balhar: Thaís conta que não é a 
única da região que sofre por 
não ter onde deixar os filhos. 
Segundo ela, muitas mães es-
tão nesta mesma situação.

Reprodução

Goiânia dá mais um passo 
para ampliar o atendimento, 
em tempo integral, de crian-
ças de 2 anos a 6 anos incom-
pletos, com a inauguração, 
na manhã desta quinta-feira 
(24), do Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) 
Dom Antônio Ribeiro de Oli-
veira, construído na antiga 
sede da Secretaria Municipal 
de Educação (SME), no Setor 
Leste Universitário.

Conforme o prefeito 
Rogério Cruz (Republica-
nos), a unidade vai atender 
demanda reprimida da re-
gião Leste da Capital. “In-
vestimos na reestruturação 
completa do espaço físico 
para oferecer qualidade e 
conforto às nossas crianças”, 
explica. O recurso emprega-
do no novo CMEI faz parte 
do pacote de R$ 33 milhões 
enviado às instituições de 
ensino goianienses, em de-
zembro do ano passado.

No final de 2021, “re-
passamos R$ 100 mil para 
cada unidade de ensino 
aplicar no que mais preci-
sa. No Cmei Dom Antônio 
Ribeiro de Oliveira, inves-
timos na reestruturação 
completa do espaço físico 
para que tivesse condições 
de receber as crianças com 
qualidade e conforto”, deta-
lha o prefeito Rogério Cruz.

FOCO NO BEM-ESTAR
O CMEI Dom Antônio 

Ribeiro de Oliveira vai 
atender 220 crianças de 2 
anos a 6 anos incompletos. 
Ele conta com 10 salas, cozi-
nha, banheiros adaptados, 
brinquedoteca, biblioteca, 
parquinho e refeitório. A 
unidade, que terá funciona-
mento em período integral, 
ainda oferece dependên-
cias administrativas, espa-
ços criativo e psicomotor, 
e livre e coletivo; horta e 
ambiente com chuveiro e 
higienização pessoal.
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O presidente da Câma-
ra de Aparecida de 
Goiânia, André Forta-

leza (MDB), esteve na Câmara 
de Goiânia na manhã desta 
quinta-feira (24). O vereador 
foi convidado para “apresen-
tar seu posicionamento” so-
bre a discussão em que pediu 
que o microfone da verea-
dora Camila Rosa(PSD) fosse 
cortado, em sessão plenária.

O vereador Ronilson Reis 
(Podemos) fez o convite a 
André, depois de Camila ter 
sido homenageada na Casa, 
no início do mês. Durante 
a sessão, o parlamentar de 
Aparecida foi chamado a falar 
na tribuna pelo presidente da 
Casa, vereador Romário Poli-
carpo (Patriota).

“Circo, showzinho, en-
quanto eu for presidente, 
não vai existir. Esquece”, disse 
André Fortaleza, se referindo 
ao momento em que cortou 
o microfone da vereadora 
Camila Rosa. O presidente da 
Câmara disse que não come-
teu crime. A vereadora pres-
tou depoimento ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), após 
denunciar André Fortaleza 

por violência política contra a 
mulher. Na época, a ela disse 
ao DE que espera posiciona-
mento da Justiça. “Tomei as 
medidas cabíveis e vou deixar 
para a Justiça decidir se ele 
está errado e será penalizado 
de alguma forma”, afirmou.

Na sessão desta quinta-
-feira (24), Aava Santiago 
(PSDB), que passou a presi-
dir a sessão quando André 
Fortaleza (MDB) precisou se 
ausentar, lembrou que, nes-
ta data, são celebrados os 90 
anos da conquista ao direito 

do voto feminino. “O senhor 
transformou o Parlamento de 
Aparecida em uma discussão 
de rede social. Mas, o senhor 
não vai fazer isso no Parla-
mento de Goiânia”, afirmou 
Aava, que ainda acusou An-
dré Fortaleza de ter ofendido 
e insultado as mulheres na 
Câmara. Luciula do Recanto 
(PSD) questionou quais pro-
jetos de lei André Fortaleza 
tem voltados à mulher.

A vereadora Léia Klebia 
(PSC), disse que as mulheres 
“não vêm para a política não 

é porque não querem, é justa-
mente pelo histórico do nos-
so país”, em referência a uma 
fala de André Fortaleza con-
tra as cotas para candidaturas 
femininas nas eleições. Léia 
lembrou que a Câmara terá 
uma Comissão Permanente 
de Defesa e dos Direitos da 
Mulher, da qual será presi-
dente. Gabriela Rodart (DC) 
disse ser contra a política de 
incentivo às mulheres na po-
lítica. “Não sou a favor de co-
tas femininas, sou a favor de 
igualdade social”, afirmou.

O biodiesel não é uma 
descoberta brasileira, mas a 
primeira patente mundial do 
combustível tem origem ge-
nuinamente nacional. Da extra-
ção, a partir do óleo de algodão, 
para as novas tecnologias em-
pregadas no processo, são mais 
de 30 anos e as possibilidades 
estão em contínua ampliação. 

Por aqui, a soja corresponde a 
80% da matéria-prima nacional 
para o produto e pode nos fa-
zer, em breve, líderes mundiais 
nesse mercado, desbancando 
os Estados Unidos.

A inserção desse combustí-
vel menos poluente em subs-
tituição aos de origem fóssil é 
inevitável. No entanto, os obs-
táculos para dominar o seg-
mento passam, especialmen-

te, por questões econômicas. 
Parte do brilhantismo da 

inclusão do biodiesel no cená-
rio nacional se refere ao con-
texto socioeconômico. O país 
tem vocação para a agricul-
tura, e as indústrias automo-
bilística e rodoviária ocupam 
grande fatia no mercado de 
transportes. Esses dois fatores 
impulsionam o desenvolvi-
mento e adesão a esse tipo de 

combustível que tem flexibili-
dade considerável sobre o que 
pode ser sua matéria-prima.

O doutor em Química 
Analítica Nelson Antoniosi 
Filho defende o potencial 
do produto. De acordo com 
ele, o Brasil tem quantida-
de de matéria-prima muito 
maior do que a de outros 
países e favorece muito 
toda a cadeia produtiva.

Reprodução

Câmara: André Fortaleza não se desculpa Câmara: André Fortaleza não se desculpa 
e acusa Camila Rosa de “showzinho”e acusa Camila Rosa de “showzinho”

Há passos lentos, a represen-
tatividade feminina na políti-
ca aumenta. Nas eleições de 
2020, as câmaras municipais 
e as prefeituras do país pas-
saram a contar com mais 
mulheres nos espaços de 
poder e decisão. De acordo 
com os dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o 
aumento do número de ve-
readores eleitas foi de 19,2%. 
Neste mesmo ano, 16,1% 
do total de eleitos, foram 
mulheres. Em 2016, o índice 
foi de 13,5%. Na contramão, 
Goiás segue sendo um esta-
do em que não incentiva a 
participação feminina e pas-
sa vexame na quantidade de 
mulheres eleitas.
Na capital, o número de 
mulheres eleitas se man-
teve desde as eleições de 
2016. São apenas cinco 
mulheres na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia contra 
um total de 30 vereadores. 
E, em 2021, a Casa perdeu 
representação feminina em 
sua principal comissão, a 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR).
Na última legislatura, as 
cinco mulheres eleitas par-
ticipavam das reuniões 
da CCJR, sendo também a 
maioria (a Comissão é for-
mada por nove vereadores). 
Na presidência, uma mu-
lher ocupava a cadeira pri-
meira vez em toda a história 
da Câmara de Goiânia. Já, 
hoje em dia, não há nenhu-
ma mulher como membro.

MULHERES 
NOS DIRETÓRIOS
O estado de Goiás nunca 
teve uma governadora. 

Goiânia nunca teve uma 
prefeita. A lógica permane-
ce quando se avalia a quan-
tidade de mulheres presi-
dindo partidos políticos no 
Brasil e no estado de Goiás. 
Dentre os 33 partidos polí-
ticos registrados no TSE, há 
apenas seis com mulheres 
na presidência nacional 
(PTB, PT, PCdoB, PRTB, 
PODE e REDE). Em Goiás, 
apenas três mulheres es-
tão a frente do comando 
estadual, a pré-candidata a 
deputada estadual pelo PT, 
Kátia Maria, a ex-deputada 
estadual, Isaura Lemos no 
PCdoB e a recém empossa-
da, Cíntia Dias (PSOL).
A advogada eleitoral Nara 
Bueno e Lopes, explica, de 
acordo com uma pesquisa 
feita por ela em seu pro-
grama de Mestrado pela 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), que um dos 
motivos da pouca quanti-
dade de mulheres eleitas 
é justamente a falta de 
representatividade dentro 
dos partidos “Desenvolvi 
a pesquisa sob o método 
interpretativo e encon-
trei diversas causas para 
a baixa ocupação de mu-
lheres na política goiana. 
Uma delas é realmente 
a quantidade baixíssima 
de mulheres nos diretó-
rios executivos dos par-
tidos e essa ocupação é 
importante porque é jus-
tamente esses dirigentes 
que definem a quantida-
de e quem vai receber re-
cursos durante a disputa 
eleitoral e quais políticas 
serão adotadas em anos 
não eleitorais. 

Biodiesel ganha impulso com neutralidade tributária em GoiásBiodiesel ganha impulso com neutralidade tributária em Goiás
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Depois de diversas 
ameaças, a Rússia in-
vadiu a Ucrânia nesta 

quinta-feira (24), o que con-
figura o mais grave conflito 
militar na Europa desde a 
Segunda Guerra Mundial. Na 
contrapartida, até o momen-
to, pelo menos 58 soldados 
russos teriam sido mortos 
pela Ucrânia. Enquanto isso, 
milhares de ucranianos dei-
xam suas casas à procura de 
abrigos longe dos ataques.

Este cenário tem conse-
quências para muito além da 
região do conflito. O impacto 
é grande, sobretudo nas eco-
nomias através do mundo. Veja 
como o Brasil sente o golpe 
provocada pela ‘parceira’ Rússia.

PETRÓLEO E 
GÁS MAIS CAROS
O preço do barril de pe-

tróleo superou a barreira dos 
US$ 100 pela primeira vez em 
sete anos, nesta quinta-feira 
(24), depois que Vladimir Pu-
tin anunciou a operação mi-
litar para ”proteger a popula-

ção do Donbass”. região Leste 
do país vizinho.

A Rússia é um dos grandes 
produtores de petróleo e um 
dos revendedores ao Brasil. 
O conflito militar afeta, por-

tanto, o mercado do produto, 
elevando o preço do com-
bustível por aqui. Além disso, 
sanções impostas pelos EUA e 
pela União Europeia também 
podem ajudar no aumento 

do preço da energia, direta e 
indiretamente.

Caso a guerra provoque 
uma interrupção do comércio 
euro-russo de combustíveis, 
os europeus terão que buscar 

outra forma de energia, em 
um mercado mundial que fi-
cará mais apertado e caro.

PREÇO DOS ALIMENTOS
A Ucrânia é responsável 

pela venda de 17% do milho 
no mercado mundial, um 
peso relevante, embora fique 
atrás de Brasil, EUA e Argenti-
na. Ucrânia e Rússia exportam 
30% do trigo comprado pelo 
resto do planeta.

Apesar disso, a mídia es-
pecializada em grãos está 
mais preocupada com a safra 
de soja e milho do Brasil e Ar-
gentina que podem ser pre-
judicadas por conta do mau 
tempo. A principal preocupa-
ção, no momento, é a alta do 
preço do trigo.

ALTA DO DÓLAR
As ações sempre são afe-

tadas quando há uma crise 
de segurança global. Após o 
anúncio da invasão, ações glo-
bais e títulos do Tesouro ame-
ricano despencaram, enquan-
to cotações do dólar, ouro e 
petróleo começam a disparar.

O dólar subiu mais de 

0,5% em relação às cestas 
de moedas de seus principais 
parceiros comerciais. O euro, 
por sua vez, registrou queda 
de 0,8%. Já a moeda russa, o 
rublo, despencou quase 8% 
mesmo após pausa na comer-
cialização. O banco central 
russo anunciou intervenção no 
mercado para conter a queda.

O movimento ainda con-
taminou os mercados de crip-
tomoedas, fazendo a bitcoin 
cair abaixo dos US$ 35.000 
pela primeira vez ao mês.

INFLAÇÃO
Mesmo o dólar fechando 

em R$ 5,03 nesta quarta-feira 
(23), as altas persistentes de 
petróleo e dos alimentos anu-
lavam o possível alívio, impe-
dindo que a inflação já alta bra-
sileira, cedesse. Com o conflito, 
os impactos tendem a aumen-
tar, já que produtos como o 
combustível devem sofrer alta.

A guerra na Ucrânia, por-
tanto, influencia  no preço  do 
petróleo e também do gás 
natural, grãos e óleo de co-
zinha, encarecendo o preço 
dos alimentos no Brasil.

Divulgação

Em uma cerimônia reali-
zada nesta quarta-feira (23) 
em Brasília, o Governo Fe-
deral anunciou a nova car-
teira nacional de identidade, 
unificada em todo o país. A 
medida consta no decreto 
assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), durante 
evento no Palácio do Planal-
to. O decreto entra em vigor 
em 1º de Março deste ano.

O objetivo da alteração 

no documento é unificar a 
carteira de identidade em 
todos os estados brasileiros 
e no Distrito Federal, per-
mitindo também o uso dela 
fora do país.

NÚMERO DE 
REGISTRO ÚNICO
O novo RG usará o número 

do Cadastro Nacional de Pes-
soa Física (CPF) como identi-
ficação única dos cidadãos. 
Assim, a identificação será a 
mesma em todo o país.

Caso a pessoa que solicite 
a identidade não tenha ain-
da o CPF, o órgão de identifi-
cação local irá, de imediato, 
realizar a inscrição, seguin-
do as regras estabelecidas 
pela Receita Federal.

Atualmente, caso o ci-
dadão precisasse fazer uma 
nova emissão do documen-
to em outro estado, ele re-
ceberá um novo número de 
registro. No antigo modelo, 
era possível ter até 27 nú-
meros diferentes de RG.

DOCUMENTO DIGITAL
O documento também 

terá a versão física e virtual, 
além de permitir a validação 
eletrônica de sua autentici-
dade por QR Code, inclusive 
sem internet.

INTERNACIONAL
A carteira de identidade na-

cional também terá o padrão 
internacional, permitindo ao 
viajante que a utilize fora do 
país. O documento contará 
com o código MRZ (Machine 

Readable Zone), o mesmo emi-
tido em passaportes.

EMISSÃO?
Os documentos continu-

arão a serem emitidos pelos 
orgãos estaduais, como se-
cretarias de Segura Pública, 
mas terão o mesmo formato 
e padrão de emissão.

Ao receber o pedido do 
cidadão, os órgãos, estaduais 
de registro civil validarão a 
identificação pela plataforma 
do governo federal, o Gov.br. 

Além do documento emitido 
no papel, os cidadãos pode-
rão acessar a nova identidade 
no formato digital.

VALIDADE
Quanto estiver disponí-

vel, o novo RG, terá validade 
de dez anos. Os documen-
tos atuais de cidadãos com 
idade até 60 anos serão 
aceitos por até dez anos. 
Para maiores de 60 anos, o 
RG continuará valendo por 
tempo indeterminado.

Como o conflito afeta a economia do Brasil?Como o conflito afeta a economia do Brasil?

Governo lança carteira nacional de identidade; confira o que mudaGoverno lança carteira nacional de identidade; confira o que muda
NATHALIA OLIVEIRA 

NATHALIA OLIVEIRA 
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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

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 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

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

HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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 
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

Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
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
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-------------------------------
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. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
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, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com ex-
peinformatica básica, mi-
nimo de 18 anos, traba-
lhar em período noturno 
das 17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
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. 
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Era 1976, numa das tardes 
mais geladas do inverno 
russo, quando o jovem 

agente da KGB, Vladimir Putin, 
recostando-se na cadeira de 
balanço da varanda de madei-
ra, olhava para a imensidão de 
terras cobertas por um branco 
estridente, e refletia, na com-
panhia calorosa de um copo 
de vodka: “Quantos mistérios 
não estarão ainda escondidos 
sob essas terras soviéticas?”

E, se Vladimir assim pen-
sava, imagina você e eu, no 
calor do centro do Brasil. Se 
déssemos ao século XX um 
lugar simbólico como sede 
oficial, este certamente seria 
a Rússia. As primeira revo-
luções se deram ali, os pri-
meiros ditadores, e os mais 
sangrentos também… os 
experimentos de controle 
social, os projetos utópicos 
de sociedade, os rostos e 
nomes que simplesmente 
desapareciam para nunca 
mais voltar: e muito, muito 
sofrimento humano.

Mas nada envolve mais 
aquelas terras do que um 
sórdido ar de frio- e mistério. 
Para completar, a maior de 
todas as profecias do último 
século também se refere à 
nação: “A Rússia espalhará os 

seus erros pelo mundo”, diz 
o segredo de Fátima, numa 
intrigante aparição sobrena-
tural em terras portuguesas. 
Será possível entender o que 
acontece por lá? O que está na 
mente do rapaz crescido, ago-
ra presidente, Vladimir Putin? 
Podemos esperar que os mis-
térios ficaram todos no pas-
sado ou ainda serão escritos? 
Bom, podemos ao menos ten-
tar nos aventurar no terreno.

No último mês, as tensões 
para uma possível invasão de 
tropas russas na Ucrânia cres-
ceu bastante e preocupou a 

comunidade internacional. 
Depois de anexar o território in-
dependente da Crimeia ao seu 
país, em 2014, sem lá tantas difi-
culdades, Vladimir parece dese-
jar de volta esse outro território, 
que antes pertencia à extinta 
“União das Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas”: A URSS (lembra 
da música dos Beatles?).

Mas para quê? Quais são 
seus objetivos? Obviamente, 
em primeiro plano, anexar 
território é anexar poder, di-
nheiro e dominação. A Ucrâ-
nia tem acesso direto ao mar 
negro, que, além de ser uma 

frente estratégica para guer-
ras, é por onde passam os 
gasodutos do Azerbaijão e da 
Turquia em direção à Europa. 
Putin teria controle sobre o 
gás e cabos de comunicação 
que chegam a muitos países.

Pode ser também, por ra-
zões mais simples: comida. A 
Rússia, embora seja o maior 
país em extensão territorial do 
mundo, tem suas terras gela-
das e um inverno rigoroso, com 
solos pouco agricultáveis. Du-
rante a era de Joseph Stálin, fa-
lava-se num tal de “milagre Rus-
so”: além de alimentar a União 

Soviética, o ditador realizava a 
façanha de vender grãos para 
o exterior. O Partido Comunista 
justificava o sucesso agrícola 
pelas “fazendas coletivistas” de 
produção. A verdade, no entan-
to, era apavorante: o governo 
confiscou, durante os anos de 
1933 e 1934, toda a produção 
de alimentos das famílias da 
Ucrânia, fato que hoje é co-
nhecido como o genocídio de 
Holomodor: a fome provocada, 
cujas vítimas são estimadas en-
tre 4 e 12 milhões de pessoas.

Pode estar havendo tam-
bém uma estratégia con-

junta com os chineses. Há 
poucos dias, Xi Jinping e Pu-
tin posaram de mãos dadas, 
anunciando “parceria sem 
limites”. Além de serem filhos 
da mesma ideologia, a China 
também está de olho no ter-
ritório de Taiwan, sua “Repú-
blica Rebelde”, democrática e 
capitalista. Também no mês 
passado, 39 aviões de guerra 
chineses, inclusive com força 
nuclear, sobrevoaram o espa-
ço aéreo da ilha, com ares de 
provocação. Enquanto o mun-
do gasta suas energias com a 
tensão ucraniana, desestabi-
lizando-se, fica mais difícil so-
correr outros problemas. 

Vale ressaltar que tudo só 
está acontecendo agora por 
conta do governo america-
no. A sabedoria popular en-
sina que líderes fracos criam 
os ditadores: enquanto Do-
nald Trump era presidente, 
Vladimir tentou avançar, 
mas o republicano ameaçou 
“apertar os botões” contra os 
russos. Então, nada aconte-
ceu nos últimos quatro anos. 
Mas Joe Biden, que inspira 
fraqueza, principalmente de-
pois do vexame da saída das 
tropas do Afeganistão, dei-
xando seus próprios solda-
dos para trás e 84 bilhões de 
dólares em equipamentos 
para os terroristas… 

Reprodução

Qual o interesse da Rússia na Ucrânia?Qual o interesse da Rússia na Ucrânia?
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Eduardo Costa (43) foi 
condenado pela Justiça por 
crime de difamação após 
usar suas redes sociais para 
atacar Fernanda Lima. Com 
isso, o sertanejo terá que 
prestar serviços comunitários 
por oito meses e pagar multa 
de 26 salários-mínimos, no 
valor equivalente a R$ 31 mil.

A juíza Maria Tereza Do-
natti tomou esta decisão de-
pois de Eduardo atacar de 
forma pejorativa a apresen-
tadora do ‘Amor e Sexo’, em 
2018. Entre os xingamentos, 

Fernanda foi chamada de 
“imbecil” e apresentadora 
de “programa para maco-
nheiro e bandido”.

Sendo assim, a juíza en-
tendeu que houve uma di-
famação de forma pública 
contra Fernanda. “Verifico 
que as consequências do 
crime foram gravíssimas. 
Como amplamente de-
monstrado pela querelante, 
a politização do seu discur-
so, pelo querelado, gerou 
ataques de ódio e ameaças 
a ela e sua família, causan-
do-lhe danos até hoje”, es-
creveu a juíza.

“Noite Passada em 
Soho” não é o 
filme mais con-

vencional em cartaz nos ci-
nemas, mas definitivamente 
vale a pena. Dirigido por Ed-
gar Wright, responsável por 
longas como “Em Ritmo de 
Fuga” e “Scott Pilgrim Con-
tra o Mundo”, a nova obra é 
um terror repleto de para-
noia. Com uma ambientação 
deslumbrante e uma trilha 
sonora perfeitamente colo-
cada, o título vale o ingresso.

Assim como muitos filmes 
recentes, “Noite Passada em 
Soho” também teve a sua pro-
dução afetada pela pandemia 
da Covid-19. A fotografia prin-
cipal foi finalizada ainda em 
2019, mas o lançamento aca-
bou sendo adiado para dois 
anos depois. Nas cenas dos 
créditos, inclusive, são coloca-
das imagens de uma Londres 
vazia por conta da quarente-
na. Com um orçamento de 
43 milhões de dólares, o filme 
marcou os últimos trabalhos 
das consagradas atrizes Diana 
Rigg, a Olenna Tyrell de “Game 
of Thrones”, e Margaret Nolan, 
a bond girl de “007 Contra 

Goldfinger”. Ambas morreram 
de câncer no ano passado.

DO QUE SE TRATA?
A história de “Noite Pas-

sada em Soho” gira em torno 
de Ellie Turner (Thomasin 
McKenzie, de “Jojo Rabbit”), 
uma garota do interior da 
Inglaterra que se muda para 
Londres a fim de estudar 
Moda na faculdade. Com uma 
personalidade tímida e reser-
vada, ela é imediatamente 
soterrada pela grandiosidade 
da capital. Mais do que nunca, 
a garota se volta ao passado, 
mais especificamente à dé-

cada de 1960. Por influência 
familiar, grande parte das suas 
paixões artísticas remontam 
àquela época, e Ellie lamenta 
não ter feito parte. Tudo muda 
quando ela é transportada 
para 1965, acompanhando 
a jornada de Sandie (Anya 
Taylor-Joy, de “O Gambito da 
Rainha”), uma postulante à 
cantora. A jovem começa a 
ser agenciada por Jack (Matt 
Smith, de “Doctor Who”) e 
tudo transcorre bem, até que 
sua vida toma um rumo ines-
perado, desembocando nas 
próprias inseguranças de Ellie 
mais de 50 anos depois.

POR QUE ASSISTIR?
Primeiramente, a tra-

ma de “Noite Passada em 
Soho” é muito bem arqui-
tetada. O longo primeiro 
ato do filme introduz uma 
personagem que, embora 
peque na falta de originali-
dade, consegue gerar em-
patia ao ser colocada em 
situações socialmente des-
confortáveis. O desenvolvi-
mento do enredo é grada-
tivamente cativante, com 
as coisas ficando melhores 
a cada minuto que passa. 
A ambientação também é 
um grande destaque. 

Noite Passada em Soho: um Noite Passada em Soho: um 
terror paranoico e deslumbranteterror paranoico e deslumbrante

Eduardo Costa terá Eduardo Costa terá 
que pagar R$ 31 mil após que pagar R$ 31 mil após 
difamar Fernanda Limadifamar Fernanda Lima

LUIZ F. MENDES
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