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A flexibilização do uso de máscaras em locais abertos só será discutida em Goiás daqui a duas semanas. A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO) informou ao jornal A Redação nesta quinta-feira (3/3) que a exigência do item de proteção individual “está mantida” e que 
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Na contramão da ex-
pectativa de aumen-
to no preço dos com-

bustíveis, o valor do etanol 
sofreu queda expressiva em 
Goiás. De acordo com presi-
dente do Sindiposto, Márcio 
Andrade, um dos motivos 
dessa retração se dá pela bai-
xa procura pelo combustível.

Vale ressaltar que o eta-
nol é produzido em várias 
usinas diferentes, portanto, 
seu preço não é controlado 
pela Petrobrás. “São várias 
usinas e cada uma coloca 
seu preço, apesar da cota-
ção”, explicou Márcio.

Ainda de acordo com o 
presidente do Sindiposto, 
os condutores deixaram de 
abastecer com etanol em 
função dos reajustes que 
elevaram dos combustíveis 
nos dois últimos meses do 
ano passado. Com isso, as 
usinas reduziram o preço 
para liberar o estoque, visto 
que a safra de cana-de-açú-
car, matéria prima do etanol, 
começa no final mês.

“Desde de o início do 
ano passado o preço do eta-
nol começou a subir muito 
juntamente com os outros 
combustíveis. Assim o eta-
nol deixou de ser vantajoso 
para o consumidor, passan-
do dos 70% em relação a 
gasolina. Aí o consumo do 
etanol caiu muito, a oferta 
aumentou e as usinas pre-

cisaram reduzir seus presos 
para desovar o estoque. A 
safra começa agora no final 
de março, início de abril e 
elas precisam ter espaço 
para receber a nova safra”, 
explicou Márcio Andrade.

Para ele, a concorrência 
entre os donos de postos 
contribuiu para uma que-
da mais expressiva. “Mui-

tos postos reduziram seus 
preços nas bombas, mais 
do que o repassado pelas 
distribuidoras.” Com isso, de 
novembro do ano passado 
para março deste ano, em 
alguns postos, a redução 
passou de R$1.

Levantamento feito pelo 
Diário do Estado, aponta re-
tração de até 70 centavos na 

região metropolitana . Em 
Aparecida de Goiânia, o litro 
do etanol pode ser encontra-
do por até R$4,19, já em Goi-
ânia, o valor mínimo encon-
trado foi de R$ 4,29. Em Jataí, 
região sudoeste de Goiás, o 
combustível é encontrado 
por R$ 4,53, em Luziânia, En-
torno do Distrito Federal, o li-
tro do etanol chega a R$ 4,09.

Além dos impactos hu-
manitários da guerra entre 
Rússia e Ucrânia, que já 
contabiliza pelo menos 211 
mortos, segundo a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), o conflito traz impac-
tos econômicos, inclusive no 
preço do trigo. O Sindicato 
das Indústrias de Panificação 
e Confeitaria do Estado de 
Goiás (Sindipão) estima que o 
pão francês deva ficar de 10% 
a 15% mais caro no estado.

Segundo o presidente 
do sindicato, Marcos André, 
29% do trigo mundial é pro-
duzido na região do conflito. 
Ano passado, o Brasil com-
prou apenas dois navios do 
cereal vindo Rússia, segundo 
ele. No entanto, o mercado 

brasileiro importa grande 
quantidade da Argentina, 
que acompanha o preço 
com base no produto russo. 
“Trigo é commodity e com-
modity é cobrado pelo preço 

do dia. A gente compra da 
Argentina, Uruguai, Paraguai 
e Estados Unidos também. 
Todos acompanham o preço 
mundial”, explica o presi-
dente do Sindipão.

Segundo Marcos, o tri-
go sofreu aumento de 8,5% 
este mês. O reajuste estava 
previsto, mas apenas para 
abril. Ele aponta que a an-
tecipação já é consequência 
da guerra no leste europeu. 
O setor observa o cenário 
com preocupação.

“Se eles [na Rússia] pa-
rarem a movimentação e o 
transporte, afeta o mundo 
inteiro. O mercado pode 
ficar comprometido e po-
demos ter dificuldade na 
compra do trigo”, antecipa o 
presidente do Sindipão.

Dificuldade esta que se 
soma a outras, no contexto 
de pandemia e elevação 
de preços. “As empresas 
já estão sufocadas com o 
aumento do combustível, 
que reflete nas nossas ma-

térias-primas. Os custos de 
aluguel aumentaram coisa 
absurda. No caso de Goi-
ânia, o IPTU também pre-
judica. Na minha loja, por 
exemplo, tive aumento de 
60% no imposto. Esses re-
ajustes vão para a planilha 
de custos e acabam impac-
tando no preço [do pão]”, 
detalha Marcos André.

Hoje, a média do qui-
lo de pão francês é de R$ 
18,00 em Goiás, mas algu-
mas padarias de Goiânia 
chegam a cobrar R$ 22,00. 
E o preço deve aumentar. 
“A gente vai segurar o má-
ximo que puder, porque o 
poder aquisitivo do consu-
midor também está baixo. 
Mas fica quase impossível 
não alterar”, conclui o pre-
sidente do sindicato.

Reprodução

Atualizado pela Câmara 
Municipal de Goiânia em 
fevereiro, após 79 reuni-
ões com a população – o 
prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos) sanciona, nes-
ta sexta-feira (04), o novo 
Plano Diretor de Goiânia. 
O evento está marcado 
para às 10h30 no Salão 
Nobre do Paço Municipal.

“Serão muitos os impac-
tos positivos para a nossa 
capital, como atração de 
empresas, moradias mais 
dignas, e redução das dis-
tâncias de deslocamento 
na cidade”, ressalta prefeito.

O Plano Diretor é uma 
das leis mais importantes 
de um município. A legis-
lação prevê que seja atu-
alizado a cada 10 anos. O 
último de Goiânia era de 
2007, e deveria ter sido 
revisado em 2017. Desde 
então, a Prefeitura discu-
tia as alterações.

Uma das propostas 
do plano é tornar Goiâ-
nia mais compacta, com 
prédios mais baixos com 
mais apartamentos –  por-
tanto, com menor custo 
de construção e, também, 
de venda e locação.

Outro ponto é a pos-
sibilidade de construção 
de unidades habitacionais 
(apartamentos) sem a obri-
gação de implantação de 
garagem – uma opção para 
quem não tem ou não quer 
ter veículo de passeio.
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O policial federal goia-
no Lucas Soares 
Dantas Valença, de 

36 anos, que ficou conheci-
do como “hipster da Federal”, 
teria gritado que mataria to-
dos da residência antes de 
invadir o local, segundo o 
delegado Adriano Jaime. Ele 
morreu em uma chácara de 
Buritinópolis, região Central 

de Goiás, após receber um 
tiro na barriga, na madruga-
da desta quinta-feira (3).

De acordo com o dele-
gado, Marcony Pereira dos 
Anjos estava no interior da 
residência junto com a espo-
sa e a filha de 3 anos, quando 
ouviu barulhos em volta de 
sua casa e em seguida gritos.

“Segundo relatos do au-
tor, a vítima dizia: ‘Saiam 
todos ai da casa, se não vou 

entrar e matar!” , relatou o 
delegado. Ainda de acordo 
com o delegado, o morador 
contou que, nesta ocasião, 
temendo o pior para ele e 
a família, pegou uma arma. 
Neste instante, o policial des-
ligou o disjuntor de energia 
que fica fora da casa e arrom-
bou a porta da sala.

Diante do ocorrido, Mar-
cony atirou contra a vítima, 
que gritou avisando que 

era policial. “Ele pegou sua 
arma de pressão, modifica-
da para calibre 22. A vítima 
então desligou o padrão de 
energia e arrebentou a por-
ta da casa do autor. Neste 
momento, o autor disse: 
‘Não entre, estou armado’, 
mesmo assim a vítima en-
trou e foi para cima do autor 
que desferiu um único tiro. 
Após o disparo, a vítima co-
meçou a gritar que era poli-
cial”, contou o delegado.

De posse desta informa-
ção, o morador ligou para 
a Polícia Militar (PM) soli-
citando uma ambulância. 
Mas quando a ambulância 
chegou, o policial já estava 
morto. Familiares e amigos 
relataram para a PM que o 
policial se encontrava em sur-
to psicótico um dia antes do 
ocorrido. Ele ficou conhecido 
nacionalmente por escoltar o 
político Eduardo Cunha.

O autor dos disparos foi 
preso em flagrante por pos-
se ilegal de armas. Ele pagou 
fiança e foi liberado em segui-
da. O homicídio será apurado 
por meio de inquérito policial. 
Já que pelas circunstâncias do 
fato seria legítima defesa.

A flexibilização do uso de 
máscaras em locais abertos 
só será discutida em Goiás 
daqui a duas semanas. A Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-GO) informou ao jornal 
A Redação nesta quinta-feira 
(3/3) que a exigência do item 
de proteção individual “está 
mantida” e que duas sema-
nas após o feriado de Carna-
val avaliará se as folias oca-

sionaram novo crescimento 
dos casos da covid-19.

 “Até lá, a SES reforça a ne-
cessidade do uso de máscaras 
e o cuidado redobrado du-
rante o feriado para que não 
haja um novo recrudescimen-
to da pandemia no Estado”, 
diz trecho de nota divulgada 
pela pasta. A orientação é de 
que, independentemente do 
local frequentado, “todas as 

pessoas utilizem máscaras de 
proteção respiratória”.

Além das máscaras, a 
SES-GO também reforça a 
importância da vacinação 
para o combate à covid-19. 
“Apesar de a vacinação ainda 
ser a melhor estratégia para 
se proteger neste momen-
to de circulação da variante 
Ômicron, que possui maior 
potencial de transmissibili-

dade, as demais medidas de 
prevenção da covid-19 não 
devem ser menosprezadas.”

 O Distrito Federal foi uma 
das unidades federativas que 
anunciaram a flexibilização 
do uso de máscaras. Pelas 
redes sociais, o governador 
Ibaneis Rocha declarou que 
o relaxamento das medidas 
será iniciado a partir da pró-
xima segunda-feira (7/3). 

Reprodução
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O Governo Federal, 
renovou o Certificado 
de Regularidade Pre-
videnciária (CRP) do 
Estado de Goiás. O re-
sultado da análise saiu 
nesta quarta-feira (2), 
após a comprovação da 
conformidade dos 30 
critérios que atestam a 
regularidade do regime 
adotado pela gestão 
previdenciária estadual, 
junto ao Sistema de In-
formações dos Regimes 
Públicos de Previdência 
Social (Cadprev). A apro-
vação publicada tem va-
lidade de 180 dias e as-
segura as transferências 
da União ao Estado.

O CRP é um docu-
mento fornecido pela 
Secretaria de Previdên-
cia do MTP que atesta o 
cumprimento dos crité-
rios e exigências estabe-
lecidos pela Lei Federal 
nº 9.717, de 27 de no-
vembro de 1998. Ele tem 
finalidade de garantir 
que o federativo cum-
pra todos os requisitos 
legais para a boa gestão, 
de forma a assegurar o 
pagamento dos benefí-
cios previdenciários aos 
seus segurados, a reali-
zação de transferência 

voluntárias de recursos 
pela união, a celebração 
de acordos, contratos, 
convênios, empréstimos 
e financiamentos da ad-
ministração direta e indi-
reta da união.

De acordo com o pre-
sidente da Goiás Previ-
dência (Goiasprev), Gilvan 
Cândido da Silva, o CPR é 
um dos principais docu-
mentos do órgão regula-
dor, considerando que a 
sua emissão é realizada 
em nome do Ente Fede-
rativo e válido para to-
dos os órgãos e entida-
des do Estado, além de 
ser o passaporte para o 
pagamento dos valores 
referentes à compensa-
ção previdenciária devido 
ao Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS).

“Nossa missão é aten-
der todas as normas de 
gestão, conforme as 
leis e de acordo com 
o propósito do gover-
nador Ronaldo Caiado 
em oferecer um traba-
lho transparente e com 
foco no cidadão”, afirma 
Gilvan, que também res-
saltou que, desde 2019, 
a regularidade previ-
denciária do Estado foi 
aprovada pela 7ª vez.

‘Hispter da Federal’ diz que iria ‘Hispter da Federal’ diz que iria 
matar todos e é morto durante surtomatar todos e é morto durante surto
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Aula de natação, soneca 
com música relaxante, 
exercícios para contro-

le de ansiedade e festas, inclu-
sive de formatura. Esses são al-
guns dos atrativos das creches 
para cachorros, que têm atraí-
do “pais de pet” na pandemia 
por oferecer atividades que 
ajudam os cãezinhos a espai-
recer e interagir com outros 
animais. O Pastor de Shetland, 
Zeca, de 11 meses, é um dos 
que aproveitam as mordo-
mias da escola que frequenta 
duas vezes na semana, em São 
Paulo, e viralizou nas redes so-
ciais após seu tutor relatar sua 
obediência no local. Em casa, a 
situação é diferente… É como 
se ele estivesse ligado o tem-
po todo no 220 volts.

Na foto que movimentou a 
internet com mais de 170 mil 
curtidas, aparece Zeca atento à 
brincadeira que seria realizada 
em um tapete, junto aos “aumi-
gos”. De acordo com o médico 
Guilherme Porceban, “pai” do 
filhote, ele frequenta a escola 

desde os 6 meses de idade. A 
decisão de matriculá-lo na cre-
che surgiu por conta da rotina 
frenética de Guilherme e sua 
noiva, que também é médica. 
Além disso, por ter a caracte-
rística de ser um cachorrinho 

muito sociável, os tutores de 
Zeca pensaram que seria im-
portante que ele tivesse conta-
to com outros cachorros.

Além da questão da roti-
na, optamos pela creche para 
que desde pequeno ele já 

fosse estimulado a interagir 
com outros animais, o que é 
benéfico para o próprio de-
senvolvimento dele. O Zeca 
é extremamente dócil, adora 
interagir com outras pessoas, 
crianças e outros cães, sem-

pre acha que todos são ami-
gos dele — conta Guilherme.

Em um vídeo enviado ao 
EXTRA pelo médico, Zeca apa-
rece deitado junto a outros 
animais em uma sala com luz 
azul, que ajuda a regular o ci-
clo natural do sono. Ao fundo, 
a música relaxante contribui 
para o momento da soneca 
das dezenas de cães da turma 
do Pastor de Shetland.

O Golden Retriever Joca 
chegou na família do arqui-
teto Beto Souza durante a 
pandemia, e com um ano 
de idade também passou a 
ir para a creche duas vezes 
por semana. Considerado 
o leão da escola e um óti-
mo aluno, Joca foi aprova-
do com nota 10 no final do 
ano passado e teve direito 
a uma festa de formatura. 
Além de amar tirar fotos 
nos eventos, a atividade fa-
vorita dele é a natação.

O Joca é muito bobão, é 
amigo dos cachorros e con-
quista todos. Notei que ele 

ficou muito esperto indo 
para a creche, ele sabe li-
dar melhor com os outros 
animais e com as pessoas. É 
igual a uma criança mesmo. 
A natação é o esporte favori-
to, ele coloca o colete e fica 
nadando na piscina — rela-
tou Beto, que paga R$ 500 
mensais pelos serviços.

Em semanas com muito 
trabalho, Beto leva Joca a 
semana inteira para a cre-
che. Quando não consegue 
buscá-lo, o serviço de táxi 
deixa ele em casa, como se 
fosse uma van escolar.

Entre os serviços ofereci-
dos pelas creches tem ainda 
a comemoração de aniversá-
rio dos pets. No último dia 
22, uma internauta de Belo 
Horizonte compartilhou em 
sua rede social a festa de 
aniversário produzida para 
o seu cachorro. Combinando 
com a folia do mês de feve-
reiro, o tema foi carnaval, 
com direito a bolo e briga-
deiro próprios para animais.

Divulgação

A Operação Carnaval da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) se encerrou na meia-
-noite desta quarta-feira (2). O 
número de pessoas flagradas 
dirigindo após ingerir bebidas 
alcoólicas saltou de 45, no fe-
riado de 2021, para 264 neste 
ano, aumento de quase 600%. 
A situação não foi diferente 
em relação ao uso do celular 

ao volante. Esta infração su-
biu de 12 para 142, quase 12 
vezes mais neste carnaval em 
relação ao de 2021

“Estas duas infrações nos 
deixaram preocupados. A de al-
coolemia cresceu quase 600% 
e a do uso de celular na direção 
cresceu mais de 10 vezes. Da-
qui a pouco já vamos nos reu-
nir para programar a a próxima 
Operação, que é da Semana 
Santa”, comenta o inspetor da 

PRF GO, Newton Moraes.
No carnaval de 2022, fo-

ram registrados 37 acidentes, 
que deixaram 28 pessoas feri-
das e cinco mortas nas rodo-
vias federais que passam por 
Goiás. No mesmo período 
de 2021, houve uma morte a 
menos, 4 no total, causadas 
por 44 acidentes e registros 
de 47 pessoas feridas.

“Ano passado a gente não 
teve Carnaval, o movimento foi 

fraco. Mesmo assim, tivemos 
números maiores de acidentes 
e feridos. Neste ano, os núme-
ros foram menores. Houve um 
rigor, uma programação bem 
detalhada para tentarmos coi-
bir”, disse o inspetor da PRF de 
Goiás ao Diário do Estado.

Além das infrações de 
dirigir depois de beber e 
usar o celular na direção, 
a PRF aplicou 278 autos de 
infração por falta do uso de 

segurança e outras 1.028 
por ultrapassagem em lo-
cal proibido, totalizando 
4.983 infrações registradas 
no período do carnaval. 
Ano passado foram 5.062.

CRIMES
Nas rodovias federais 

de Goiás, 41 pessoas foram 
detidas por crimes diver-
sos, o dobro do ano pas-
sado, em que 20 pessoas 

foram encaminhadas às 
delegacias de Polícia Civil.

Durante o Carnaval des-
te ano, houve ainda 50 
ocorrências policiais e 201 
kg de cocaína foram apre-
endidos. Já no ano passa-
do, foram 29 ocorrências e 
66 kg de drogas recolhidos, 
entre entre maconha, skunk 
e cocaína. O crescimento do 
tráfico também impressio-
nou, passando dos 300%.

Procura por creches para pets cresce Procura por creches para pets cresce 
na pandemia e viraliza na internetna pandemia e viraliza na internet
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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 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 
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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 + 
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

Veículos
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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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 

F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
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A Rússia e a Ucrânia 
concordaram sobre 
a necessidade de um 

corredor humanitário para a 
saída de civis das cidades em 
guerra, segundo afirmaram 
os negociadores de ambos 
países após o encontro diplo-
mático desta quinta-feira (3). 
O acordo envolve um pos-
sível cessar-fogo durante as 
operações de retirada.

O encontro foi o segundo re-
alizado entre os dois países para 
discutir a invasão russa na Ucrâ-
nia. Os resultados obtidos não 
eram os esperados pela Ucrânia 
– que exige o cessar-fogo ime-
diato e a retirada das tropas -, 
mas foram mais substanciais que 
o encontro de segunda-feira. Os 
dois países concordaram numa 
terceira rodada de negociações, 
afirmam os negociadores.

Do lado da Rússia, um dos 
negociadores afirmou que o 
país está de acordo com os 
corredores humanitários para 
civis com o possível cessar-
-fogo em torno destes locais. 
“Avaliamos que isso é um 
progresso substancial”, disse 
após a reunião, segundo rela-

tado pela Reuters. A reunião 
entre os dois países tratou de 
temas militares e humanitá-
rios. Segundo a Rússia, uma 
futura regulação política do 
conflito também foi debatida.

A segunda rodada de ne-

gociações entre a Rússia e a 
Ucrânia aconteceu em Belo-
vezhskaya Pushcha, na região 
de Brest, em Belarus e perto 
da fronteira com a Polônia.

As novas conversas, realiza-
das no oitavo dia da guerra, de-

veriam ter começado por volta 
das 12h GMT (9h de Brasília), 
segundo o chefe da delegação 
russa, Vladimir Medinski, que se 
referiu à “complexidade da lo-
gística do lado ucraniano, que 
se reúne na Polônia e depois 

vem para a região de Brest”.
Medinski disse na quarta-fei-

ra que na primeira reunião das 
delegações, em 28 de fevereiro, 
“algumas propostas russas” rela-
cionadas com um “cessar-fogo 
imediato” foram discutidas.

Ele afirmou que em alguns 
deles, “em geral, houve um 
entendimento na mesa de 
negociações”, mas em outros, 
“como era de se esperar, o 
lado ucraniano levou algum 
tempo para reflexões e con-
sultas em Kiev”.

A Rússia exige “desmili-
tarização e desnazificação” 
da Ucrânia, assim como o re-
conhecimento da soberania 
russa sobre a península da 
Crimeia, anexada em 2014, e 
da independência das auto-
proclamadas repúblicas po-
pulares de Donetsk e Luhansk, 
assim como o status neutro 
ucraniano em relação à Otan.

Ainda nesta quinta-feira, 
mais cedo, o presidente ucra-
niano, Volodmir Zelenski, disse 
que queria negociar direta-
mente com seu colega russo, 
Vladimir Putin, dizendo que é “a 
única maneira de parar a guer-
ra” entre a Rússia e a Ucrânia.

“Tenho de falar com Putin 
porque essa é a única manei-
ra de parar esta guerra”, disse 
Zelenski em entrevista cole-
tiva, declarando-se “aberto” e 
“disposto a abordar todos os 
problemas” com Putin. (com 
agências internacionais)
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A F1 anunciou nesta quin-
ta-feira (3) o rompimento do 
contrato com a Rússia para a 
realização de GPs no país. O GP 
de Sochi havia sido suspenso 
do circuito em razão da guerra 
com a Ucrânia, mas a organi-
zação da categoria resolveu 
encerrar definitivamente o vín-
culo contratual com os russos.

“A F1 pode confirmar 
que encerrou seu contrato 
com o promotor do Grande 
Prêmio da Rússia, o que sig-
nifica que a Rússia não con-
tará com nenhuma prova no 
futuro”, afirmou a entidade.

A prova em Sochi estava 
prevista para setembro des-
te ano. A partir da próxima 
temporada, o GP da Rússia 

seria transferido para São 
Petersburgo.

A FIA (Federação Inter-
nacional de Automobilismo) 
decidiu autorizar a partici-
pação de pilotos russos e 
belarussos em competições 
regulamentadas pelo órgão, 
desde que eles compitam 
sob bandeira neutra. Nenhu-
ma prova de nenhuma outra 
categoria, porém, acontece-
rá na Rússia ou na Belarus.

Ainda há incerteza com re-
lação ao futuro do piloto rus-
so Nikita Mazepin, da F1. Sua 
continuidade está atrelada ao 
patrocínio da Uralkali, princi-
pal parceira da escuderia. A 
empresa russa de fertilizantes 
tem como dono o seu pai.

O filme Doutor Gama 
percorre a história 
de Luiz Gonzaga 

Pinto da Gama, personagem 
essencial no movimento 
abolicionista brasileiro. O 
longa-metragem brasilei-
ro, que estreou no início de 
agosto e segue em exibição 
nos cinemas, busca dar visi-
bilidade a vida do poeta, jor-
nalista, advogado e ativista.

“No início me veio à men-
te: ‘mas ninguém tinha feito 
um filme sobre ele?’. Tem 
diversos filmes sobre Tira-
dentes, até sobre indepen-
dência ou morte, e nenhum 
sobre Gama. Então ele surge 
dessa vontade de conectar 
as pessoas em uma ponte 
com a pesquisa histórica de 
sua vida”, conta Jeferson De, 
diretor da obra.

Apesar de ter nascido 
livre, aos 10 anos Gama foi 
vendido como escravo pelo 
próprio pai português como 
pagamento de dívidas de 
jogo. Mais velho e com a 
ajuda de um estudante de 
Direito, ele se alfabetizou. O 
interesse pelas letras fez com 
que ele continuasse estudan-
do. Gama, então, conquistou 
sua liberdade e se tornou um 
advogado respeitado, conhe-

cido ainda como um impor-
tante abolicionista.

História de Luiz Gama 
Luiz Gama é interpretado 
por Pedro Guilherme, Ange-
lo Fernandes e César Mello 
em três fases diferentes da 
vida. “Seria impossível fazer 
Gama e não explorar a con-
tribuição intelectual deste 
homem negro que sim-
boliza a junção de muitos 
homens negros brasileiros. 
Eu gosto muito dele no ci-

nema porque ele reconstrói, 
de alguma forma, o que nós 
nos acostumamos a ver nos 
últimos anos no audiovisual. 
Porque, de cara, não dá para 
descrevê-lo com um único 
adjetivo”, afirma César.

Para o ator, o apagamen-
to histórico que o ativista 
sofreu é visível em diversas 
esferas da sociedade. “Luiz 
Gama é um advogado, mas 
também é jornalista e po-
eta – eu sou formado em 

letras e nunca ouvi falar do 
poeta Luiz Gama na minha 
universidade, o que tam-
bém é um problema. Ele foi 
o primeiro a escrever sobre 
a mulher preta. Como poe-
ta, ele tem uma importân-
cia que também foi apa-
gada. Quando se entende 
esse homem, que está na 
tela do cinema, se entende 
que ele capitaliza para si 
essa imagem múltipla do 
homem negro”, explica.

“Doutor Gama” conta história apagada “Doutor Gama” conta história apagada 
de um abolicionista brasileirode um abolicionista brasileiro
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