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Há algumas semanas, 
em plena entressafra 
da cana-de-açúcar, 

os condutores da Grande 
Goiânia foram surpreendi-
dos com uma boa notícia: 
a competitiva retomada do 
etanol frente à gasolina.

Entretanto, a guerra da 
Ucrânia e as variações do dó-
lar mundo afora geraram uma 
instabilidade pouco vista no 
campo petrolífero. Assim, a 
corrente em busca pelo litro 
do etanol tende a pressionar 
o valor do biocombustível 
para cima. Inclusive, o  bio-
combustível foi o mais van-
tajoso até a semana passada 
em apenas quatro estados 
brasileiros: Goiás, São Paulo, 
Mato Grosso e Minas Gerais, 
segundo a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP).

Em Goiânia, diversos 
postos apresentam valores 
iguais e a diferença entre os 
demais é muito pequena.

O etanol mais barato 
da capital custa R$4,09 e 
chega a R$4,99 enquanto 
a gasolina tem preço de 
R$6,29 a R$7,27, segundo o 
aplicativo EON, da Secreta-
ria de Economia de Goiás, 
que informa os preços de 
postos de forma online. O 
município de Aparecida 

de Goiânia tem etanol de 
R$4,41 a R$4,97 e a gasoli-
na de R$6,29 a R$7,27.

O cálculo de vantagem 
do etanol sobre a gasolina 
estabelece uma composição 
de até 70% do valor do deri-
vado do petróleo.

LEVANTAMENTO
No Posto Goianão, no 

setor Alto da Glória. por 
exemplo, sai a R$6,290 o li-
tro e o derivado da cana de 

açúcar, a R$4,180 – diferen-
ça de 66%. Já no Posto Caia-
pó Diesel, na Cidade Jar-
dim, optar pelo etanol seria 
vantajoso porque ele custa 
R$4,19 e gasolina R$6,320  – 
variação igual a anterior.

Na vizinha Aparecida, 
a bomba marca a gasolina 
mais barata a R$6,290 e o 
etanol a R$4,190 no Posto 
RB Combustíveis, na Vila 
Santa (66%).  No Auto Pos-
to Talismã, a gasolina é a 

segunda mais em conta na 
cidade custando R$6,370 e 
o etanol sai das bombas por 
R$4,170 – caindo para 65%.

Em entrevista ao Diário 
do Estado sobre o motivo da 
queda do preço do etanol 
em plena entressafra goia-
na, o presidente do Sindica-
to do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo no Es-
tado de Goiás (Sindiposto), 
Márcio Andrade, explica que 
um dos motivos dessa retra-

ção se dá pela baixa procura 
pelo combustível. 

“Desde 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 ofer-
ta aumentou e as usinas 
precisaram reduzir seus 
preços para desovar o es-
toque. A safra começa ago-
ra no final de março, início 
de abril e elas precisam ter 
espaço para receber a nova 
safra”, explicou frisa.

DENÚNCIA
Na manhã desta terça 

(08), o Procon Goiás realizou 
uma fiscalização após de-
núncia sobre o Escala Auto 
Posto, localizado na avenida 
Goiás, no centro de Goiânia. 
Os funcionários verificaram 
uma série de irregularidades. 
A principal delas foi a presen-
ça de 54% de uma substân-
cia não identificada em uma 
amostra de gasolina comum 
embora a legislação permita 
apenas o acréscimo de 27% 
de etanol. O conteúdo será 
encaminhado para análise 
da ANP e os bicos de duas 
bombas foram lacrados.

Entre os 11 estabeleci-
mentos autuados pelo Pro-
con Goiânia na semana pas-
sada por venda de alimentos 
impróprios para o consu-
mo estão restaurantes e 
lanchonetes tradicionais 
do consumidor goianiense 
que frequenta o Flamboyant 
Shopping Center.

Como todos ainda pos-
suem 20 dias de prazo 
para se defenderem no rito 

processual de autuação, os 
nomes não foram divulga-
dos pelo órgão fiscaliza-
dor, contudo, receberam 
a visita dos fiscais, entre 
outros, os restaurantes Po-
bre Juan, Juá, Vivenda do 
Camarão, Jerivá, Divino Fo-
gão, além das lanchonetes 
QG Pastéis e Burger King.

A principal irregularida-
de foi a venda de produtos 
vencidos e sem data de 
validade. Foram apreendi-
dos mais de 50 quilos de 

carnes, além de farinha de 
trigo, molhos, doces e tem-
peros. Tudo foi inutilizado 
nos próprios estabeleci-
mentos, jogados em sacos 
de lixo com detergente.

Apesar da fiscalização 
ter acontecido na semana 
passada, o Procon Goiânia 
divulgou o resultado da 
operação somente nesta 
segunda-feira, 7.

De acordo com o di-
retor jurídico do Procon 
Goiânia, Nayron Toledo, 

os estabelecimentos te-
rão prazo de 20 dias para 
apresentar defesa. Caso a 
multa seja aplicada, o valor 
pode variar de R$ 700 a R$ 
10 milhões, a depender do 
porte econômico da em-
presa, faturamento, gravi-
dade e se há reincidência.

O Diário do Estado 
tentou contato com os 
estabelecimentos, mas 
até o fechamento des-
ta matéria não recebeu 
retorno. O Flamboyant 

Shopping Center foi no-
vamente procurado pelo 
DE para se manifestar so-
bre o caso, mas enviou a 
mesma nota que a envia-
da na segunda-feira, 7.

“O Flamboyant Sho-
pping Center confirma 
as vistorias feitas pelo 
Procon Goiânia na últi-
ma semana. O shopping 
reitera ainda que segue 
contribuindo com as au-
toridades e incentivando 
as melhores práticas”.

Reprodução

Em 2019, 353 pessoas 
viviam nas ruas de Goiânia, 
segundo levantamento do 
Núcleo de Estudo sobre 
Criminalidade e Violência 
(Necrivi), da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Des-
te total, 19% eram mulheres. 
Segundo a prefeitura, levan-
do em conta pessoas que 
dormem nas ruas e as que 
tiram delas seu sustento – 
fazendo malabarismo no se-
máforo, por exemplo – o nú-
mero total era de 1,2 mil, dos 
quais cerca de 50% dormiam 
na rua há três anos. Segun-
do especialistas, o número 
de pessoas nesta situação 
dobrou durante a pande-
mia. Ainda não há censo que 
apresente números oficiais 
na Capital, mas prefeitura e 
UFG estudam outro levanta-
mento ainda para este ano.

“Tem centenas de situ-
ações que levam alguém à 
rua. A gente encontra mu-
lheres nas ruas porque fu-
giram da violência domés-
tica, crianças que fugiram 
da violência intrafamiliar, 
pessoas desiludidas por 
relacionamentos rompi-
dos, pessoas que ficaram 
desempregadas e endivi-
dadas. O que mais afeta é a 
falta de mercado de traba-
lho. E a maioria tem baixa 
escolarização”.

As mulheres que saem 
de casa para fugir da violên-
cia, acabam se deparando 
com ela também nas ruas. É 
o que relata o educador so-
cial do Consultório na Rua, 
serviço público da Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Goiânia, Eduardo de Matos.

“Se na rua a situação para 
o homem é difícil, para a mu-
lher você pode multiplicar, 
pelo menos, por quatro. A 
mulher precisa de mais con-
dições de higiene pessoal 
para evitar doenças. A mu-
lher tem a questão da vai-
dade também, de querer se 
arrumar, então é mais difícil. 

Ainda vale a pena abastecer o Ainda vale a pena abastecer o 
tanque com etanol na Grande Goiânia?tanque com etanol na Grande Goiânia?

Autuados com alimentos vencidos são Autuados com alimentos vencidos são 
restaurantes e lanchonetes tradicionais no Flamboyantrestaurantes e lanchonetes tradicionais no Flamboyant

Mulheres são Mulheres são 
quase 20% quase 20% 
da população da população 
em situação em situação 
de rua em de rua em 
GoiâniaGoiânia

ROSANA MELO

REDAÇÃO

LETÍCIA BRITO

BRASIL, 9 DE MARÇO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



O Governo de Goiás 
vem fortalecendo e in-
tensificando políticas 

públicas voltadas para aquelas 
que são o esteio das famílias: 
as mulheres. Desde 2019, a ad-
ministração implementa uma 
série de ações, especialmente, 
em áreas fundamentais, como 
Segurança Pública e Saúde.

“É para sermos referência 
nacional. A mulher goiana vai 
saber que estamos avançan-
do, mas que queremos o pa-
tamar de excelência: taxa zero 
de agressão e violência”, afirma 

o governador Ronaldo Caiado, 
com aval da primeira-dama 
Gracinha Caiado. “O Governo 
não dialoga com agressores. 
Fazemos política para prote-
ger as mulheres, que têm em 
Goiás e no governador aliados 
no que for preciso”, comple-
mentou Gracinha.

Um dos destaques foi a 
criação, em novembro de 
2019, do “Todos Por Elas – 
Pacto Goiano pelo Fim da 
Violência Contra a Mulher”, 
que envolveu ações de pro-
teção às vítimas de violência 

doméstica e familiar. Desde 
o lançamento, são 81 muni-
cípios instruídos diretamente 
sobre implementação e cerca 
de 70% dos 246 municípios 
desenvolvendo ações. Entre 
elas, a criação de aplicativos 
para segurança feminina e 
denúncias, investimentos em 
infraestrutura e capacitação 
de servidores e agentes da 
sociedade civil, assim como o 
Protocolo Sinal Vermelho, que 
se tornou lei, e o Dia Laranja, 
em adesão à ONU Mulheres.

Houve ainda a implantação 

da Sala Lilás, na sede da Polícia 
Técnico-Científica, em Goiâ-
nia, que também representou 
um avanço no acolhimento 
às vítimas de violência duran-
te a realização de exames de 
corpo de delito. A integração 
dos serviços pretende ajudar 
as vítimas a se sentirem mais 
à vontade para relatar e falar 
sobre a violência sofrida.

A nova gestão também 
criou o Batalhão Maria da Pe-
nha, com atuação em todo o 
Estado, e abriu Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento 
à Mulher (Deam). Outros ser-
viços de destaques são: o Cen-
tro de Referência Estadual da 
Igualdade (Crei); implantação 
de um sistema de abrigamen-
to gratuito na rede de hotéis 
Ibis, em parceria com o institu-
to Avon; e da Casa da Mulher 
Brasileira, em etapa de licita-
ção para construção na capital 
e mais quatro municípios.

Ainda foi criada a plata-
forma “Educação em Gênero”  
com realização de diversos 
cursos de capacitação da Su-
perintendência da Mulher e 
da Igualdade Racial de Goiás, 
em parceria com o Tribunal 
de Justiça de Goiás e o Minis-
tério Público.

A correção inflacionária da 
data-base para o funcionalis-
mo público estadual será apli-
cada na folha de pagamento 
deste mês de março.

O índice de 10,16% ofe-
recido pelo governo esta-
dual foi acatado pelo Fórum 
em Defesa dos Servidores e 
Serviços Públicos do Estado 

de Goiás em uma assem-
bleia das categorias repre-
sentativas realizada nesta 
terça (08) pela manhã.

Com a anuência dos ser-
vidores após votação em as-
sembleia, o documento ofi-
cializando o recebimento da 
proposta já foi encaminhado 
para o Palácio das Esmeraldas.

A recomposição ficou 
bem abaixo dos 25,5% soli-

citados pelas entidades, mas 
corresponde ao mínimo rela-
tivo à inflação de 2021. A por-
centagem equivalente aos 
anos de 2019, 2020 e a deste 
ano devem ser reclamadas 
no ano que vem.

O presidente do Fórum 
e também do Sindicato dos 
Funcionários do Fisco do Esta-
do de Goiás (Sindifisco), Paulo 
Sérgio Carmo, destaca que 

continuará lutando pela cor-
reção real porque o montante 
oferecido pela gestão esta-
dual contempla apenas parte 
das reclamações. Na semana 
passada, ele havia rejeitado a 
aplicação de somente 5,5%.

O governador Ronaldo 
Caiado afirma que não é pos-
sível subir o teto da data base 
por conta do compromisso 
com a recuperação fiscal.

Reprodução

Reprodução

Com a abertura da 
janela partidária neste 
mês de março, alguns 
movimentos previsíveis 
ajudam a delinear o 
cenário da eleição ma-
joritária em Goiás. Um 
exemplo é o deputado 
estadual Virmondes Cru-
vinel, que deve deixar o 
Cidadania para disputar 
a reeleição em outubro.

Apesar das boas re-
lações com o comando 
nacional do Cidadania, 
Virmondes sonda e é 
sondado por outros 
partidos por uma ra-
zão muito pragmática: 
dificilmente a legenda 
conseguirá montar uma 
chapa competitiva à As-
sembleia Legislativa.

Como Virmondes, 
mesmo com mandato, 
não é a prioridade do 
partido em Goiás, sua sa-
ída é procurar uma sigla 
que consolide suas boas 
chances de reeleição.

Outro empecilho 
para a permanência no 
Cidadania diz respeito 
ao cenário da disputa 
majoritária. Durante a 
pandemia de Covid-19, 
Virmondes decidiu 
retornar à base do 
governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil).

Ele, que estava rom-
pido com a base em fun-
ção de divergências em 
uma votação sobre di-
reitos do funcionalismo, 
ainda em 2019, justificou 
seu retorno de forma 
muito categórica.

Primeiro, Virmondes 
reconhece que Caiado 
tomou decisões acerta-
das no enfrentamento da 
pandemia. E, segundo, 
ele acredita que a crise 
desencadeada pelo vírus 
exige a união de todas as 
forças políticas para que 
Goiás possa se recuperar 
da grave crise econômica 
e social – especialmente 
na área educacional.

Como o Cidadania na-
cional já oficializou o inte-
resse de criar uma federa-
ção partidária com o PSDB, 
essa escolha de Virmondes 
por Caiado o deixaria mais 
isolado dentro das possí-
veis articulações locais da 
sigla. Nessa situação, Vir-
mondes passou a ser co-
biçado por três legendas 
grandes – União Brasil (a 
fusão de DEM e PSL), PSD 
e MDB. Essa procura tem 
um motivo simples:

Além de votos, Vir-
mondes é um dos depu-
tados mais qualitativos 
da atual legislatura. Seus 
projetos de leis costu-
mam ser efetivos. 
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A saúde dos pets exige 
muita atenção. O es-
paço e a representati-

vidade dos animais nos lares 
brasileiros vêm chamando 
a atenção do mercado, que 
passa a oferecer uma infinida-
de de serviços especializados. 
Uma das grandes novidades 
está na oferta de planos e se-
guros de saúde veterinários. 
Mas, será que compensa?

A promessa é interessante: 
economia financeira, confor-
to e praticidade. No entanto, 
antes de se decidir pela con-
tratação, o primeiro passo 
é saber a diferença entre 
seguro e plano de saúde 
para os animais. O principal 
critério a ser pesado pelo 
dono deve ser a disponibili-
dade para levar o pet a um 
estabelecimento veterinário 
e, em seguida, o tipo de co-
bertura desejada.

De acordo com o médico 
veterinário Cesmar Sotkevi-
ciene, proprietário da Ate-

mdo Pet, o plano de assistên-
cia pode oferecer consulta 
em domicílio, um benefício 
interessante, já que muitos 
donos têm dificuldade em le-
var os pets até a clínica. Mas, 
a comodidade e o conforto 

para tutor e animal são ape-
nas uma vertente positiva.

“O seguro de saúde costu-
ma ser oferecido pela clínica 
veterinária e inclui cirurgias, 
internações, banhos e tosas, 
enquanto o plano cobre a 

consulta, o deslocamento e 
alguns serviços oferecidos 
em domicílio”, explica. Ele res-
salta que o custo, de maneira 
geral, impacta muito na esco-
lha dos clientes, especialmen-
te em relação aos atendimen-

tos preventivos. Entretanto, 
diante das opções, considera 
o primeiro o mais completo.

Sotkeviciene dá um exem-
plo do quanto o dono do 
pet economizaria em uma 
consulta dentro e fora de 
um desses serviços. Normal-
mente, ela custa R$ 300 na 
modalidade domicílio e de 
R$ 120 a R$ 150 em uma clí-
nica veterinária. Porém, com 
um plano, ela pode custar 
R$ 100, em média. O serviço 
pode ser contratado por três 
meses, ao custo de R$ 500. 
Há também a opção anual, 
que sai a R$ 1,3 mil. Ou ain-
da, a melhor delas, que cus-
ta R$ 600 por seis meses.

Além disso, a cobertura 
geralmente engloba todos 
os animais da casa, indepen-
dente do porte e da raça. Os 
locais de cobertura ainda não 
são tão abrangentes, mas 
Cesmar garante que atende 
Anápolis, Nazário, Pirenópolis 
e Senador Canedo. “Caso con-
trate por seis meses, durante 
esse tempo ele terá uma con-

sulta por mês. Se fosse pagar 
a consulta por mês, no final 
sairia a R$ 1,8 mil”, afirma.

No entanto, algumas in-
tervenções passam a integrar 
a lista de eventos incluídos 
nos pacotes somente após 
período de carência. O acom-
panhamento de parto fora do 
plano é o serviço mais caro, 
mas dentro do contrato pas-
sa a ser oferecido somente a 
partir de seis meses.

Leandro Oliveira comer-
cializa seguros e afirma ter 
ele mesmo contratado um 
para cuidar de seus três cães. 
Segundo ele, trata-se de um 
seguro de vida para acidentes 
pessoais com assistência pet 
gratuita com duas consultas 
veterinárias ao ano para o ani-
mal e alguns exames básicos.

“Eu tenho porque o custo 
da consulta fica entre R$100 
e R$200, ou seja, duas con-
sultas custariam R$300, em 
média. Meus cachorros fa-
zem consulta de rotina ou 
quando precisam, então 
economizo na consulta”, diz.

Divulgação

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou um projeto de 
lei que muda as regras para o 
afastamento da empregada 
gestante, inclusive a doméstica, 
das atividades laborais durante 
o período de pandemia. O tex-
to determina o retorno presen-
cial de trabalhadoras grávidas 
após a conclusão do esquema 
vacinal contra a covid-19, com 
duas doses ou dose única (no 
caso da vacina da Janssen).

A medida foi aprovada de 
forma definitiva pelo Con-
gresso Nacional em feverei-
ro, modificando uma lei que 
estava em vigor desde o ano 
passado, e que garantia às 
mulheres grávidas o afasta-
mento do trabalho presencial 
sem prejuízo do salário.   

A nova lei, que será pu-
blicada no Diário Oficial de 
quinta-feira (10), estabelece 
as hipóteses em que o retorno 

ao regime presencial é obriga-
tório para mulheres grávidas: 
encerramento do estado de 
emergência; após a vacinação 
(a partir do dia em que o Mi-
nistério da Saúde considerar 
completa a imunização); se ela 
se recusar a se vacinar contra 
o novo coronavírus, com ter-
mo de responsabilidade; ou 
se houver aborto espontâneo 
com recebimento do salário-
-maternidade nas duas sema-

nas de afastamento garanti-
das pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

O afastamento do trabalho 
presencial só continua man-
tido para a mulher que ainda 
não tenha completado o ciclo 
vacinal. O texto considera que 
a opção por não se vacinar 
é uma “expressão do direito 
fundamental da liberdade de 
autodeterminação individu-
al”. Segundo a medida, caso 

decida por não se imunizar, a 
gestante deve assinar um ter-
mo de responsabilidade e livre 
consentimento para o exercí-
cio do trabalho presencial.

Para os casos em que as 
atividades presenciais da traba-
lhadora não possam ser exerci-
das remotamente, ainda que se 
altere suas funções, respeitadas 
suas competências e condições 
pessoais, a situação deve ser 
considerada como gravidez de 

risco até a gestante completar a 
imunização e poder retornar ao 
trabalho presencial.

Durante esse período, ela 
deve receber o salário-materni-
dade desde o início do afasta-
mento até 120 dias após o par-
to ou, se a empresa fizer parte 
do programa Empresa Cidadã 
de extensão da licença, por 
180 dias. Entretanto, não pode-
rá haver pagamento retroativo 
à data de publicação da lei.
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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 
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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
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A denúncia foi feita por 
Oleg Nikolenko, por-
ta-voz da chancelaria 

ucraniana, em publicação 
no Twitter. Segundo ele, “for-
ças russas estão atacando” o 
comboio de oito caminhões 
e mais de 30 ônibus que le-
vavam ajuda humanitária à 
cidade e retiravam civis para 
a região de Zaporizhzhia.

A fala foi reforçada por Iry-
na Vereshchuk, ministra ucra-
niana para Reintegração de 
Territórios Temporariamente 
Ocupados, que afirmou que 
“há sinais de que a Rússia está 
atacando na direção do com-
boio humanitário”.

Os corredores humanitá-
rios foram abertos em cinco 
cidades da Ucrânia na manhã 
desta terça, incluindo a capital, 
Kiev, e a segunda maior cida-
de do país, Kharkiv. Segundo o 
governo de Vladimir Putin, as 
forças russas entraram em um 
“regime silencioso” e cessaram 
fogo nessas regiões.

“Às 9h30 (4h30 de Brasília), 
mais de 150 pessoas foram 
retiradas e as evacuações 
continuam acontecendo”, 

disse Oleksiy Kuleba, gover-
nador da região de Kiev. Os 
comboios para retiradas são 
compostos por ônibus e veí-
culos particulares. 

Os destinos dos refugia-
dos, motivo que adiou a me-
dida nos últimos dias, não 
foram informados. A medida 
foi firmada durante a terceira 
rodada de negociações entre 
Rússia e Ucrânia, que ocorreu 
na segunda-feira 7.

Após dois encontros na se-
mana passada que renderam 
entendimentos escassos para 
proteção de civis, a terceira ro-
dada de conversas terminou 
com “pequenos desenvolvi-
mentos positivos”, segundo 
um representante ucraniano. 
Apesar do tom mais positivo, 
a implementação de corre-
dores humanitários, que têm 
objetivo de facilitar a retirada 
de civis e a entrada de itens 

básicos como remédios, tem 
se mostrado difícil em cida-
des afetadas pela guerra.

Durante o fim de semana, 
duas tentativas de retirada de 
civis fracassaram. Grupos se-
paratistas pró-Rússia e a Guar-
da Nacional da Ucrânia troca-
ram acusações de violações 
à ordem de interromper mo-
mentaneamente o conflito.

A Rússia acusa nacionalis-
tas ucranianos de impedir a 

saída de civis da região, usan-
do a população como ‘escudo 
humano’. “Devido à falta de 
vontade do lado ucraniano 
de influenciar os nacionalistas 
ou de estender o cessar-fogo, 
as operações ofensivas foram 
retomadas”, disse o major-ge-
neral Igor Konashenkov.

As autoridades da cidade 
de Mariupol, por sua vez, dis-
seram que a retirada de civis 
foi adiada porque militares 

russos não estariam respei-
tando a trégua. As prefeituras 
de Mariupol e Volnovakha 
disseram que as cidades são 
alvos de bloqueios e ataques 
russos, impedindo a saída se-
gura dos civis. Mesmo após o 
acordo, a Ucrânia vinha ale-
gando desrespeito dos rus-
sos ao acordo com as regiões 
sendo alvos de constantes 
ataques. As duas cidades fo-
ram as únicas autorizadas a 
funcionar como um corredor 
de fuga para os civis.

Mais de 2.000 civis fo-
ram mortos desde o início 
da invasão russa à Ucrânia, 
segundo Kiev, e centenas 
de estruturas, como insta-
lações de transporte, hos-
pitais, jardins de infância e 
prédios residenciais foram 
destruídos, relatou o servi-
ço de emergência ucrania-
no na quarta-feira. Nesta se-
gunda-feira, a Organização 
das Nações Unidas relatou 
que há mais de 1.200 pes-
soas afetadas, sejam mortas 
ou feridas, desde o início da 
guerra na Ucrânia. Ao todo, 
406 pessoas teriam morri-
do, segundo levantamento 
da organização.

Reprodução
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Novos dados a respeito da 
morte de Paulinha Abelha fo-
ram revelados. O exame toxico-
lógico da vocalista do Calcinha 
Preta apontou a presença de 
anfetaminas e barbitúricos, o 
que pode ter agravado a situa-
ção do fígado da cantora. Ape-
sar disso, os testes para revelar 
a presença de outras drogas no 
organismo deram negativo.

ENTENDA O CASO
Oficialmente, foram qua-

tro causas da morte de Pau-
linha Abelha: meningoence-
falite, hipertensão craniana, 
insuficiência renal aguda e 
hepatite. O que pode ter pio-
rado a situação da cantora foi 
o mix de medicamentos utili-
zado para despertar, dormir, 

definir o corpo e emagrecer.
As anfetaminas agem no 

cérebro aumentando o esta-
do de alerta, e também aca-
bam afetando o apetite. Já os 
barbitúricos são sedativos e 
calmantes, e ambos os medi-
camentos estavam no exame 
toxicológico da vocalista, que 
foi feito no dia 21 de fevereiro.

Ainda assim, a mistura de 
remédios sobrecarregou o fí-
gado, responsável justamen-
te por eliminar substâncias 
tóxicas do corpo. Na biópsia 
de Paulinha Abelha, havia 
lesão hepática com necrose, 
impossibilitando o órgão 
de trabalhar devidamente. 
Na receita constavam 18 
substâncias com diferentes 
funções, desde a inibição na 
absorção de carboidratos ao 
ganho de massa muscular.

O Golpista do Tinder 
é um dos grandes 
títulos de momen-

to da Netflix. O documen-
tário conta a história verí-
dica de Simon Leviev, cujo 
nome verdadeiro é Shimon 
Hayut. O israelense apli-
cou golpes em dezenas de 
mulheres ao redor do mun-
do. Depois de conhecê-las 
pelo aplicativo de relacio-
namentos, formar um vín-
culo e posteriormente pe-
dir empréstimos de valores 
consideráveis, ele as enchia 
de promessas e jamais paga-
va de volta. O que dizer so-
bre esse documentário?

HISTÓRIA
Nos primeiros minutos, o 

filme parece um conto de fa-
das. Simon Leviev soa como 
o parceiro dos sonhos. Filho 
do dono de uma empresa 
de diamantes. Bilionário e 
encantador. Gentil, atencio-
so e romântico. Ele é o tipo 
de homem capaz de pegar 
um jato particular para visi-
tar uma namorada ou ami-
ga, apenas para ajudá-la a 
se sentir melhor. Quer viajar 

para Praga? Ele leva. Deseja 
dar um pulo em Paris? Sem 
problemas. O cenário assim 
permanece por semanas a 
fio, até que a situação se al-
tera drasticamente.

De repente, o documen-
tário muda totalmente de 
ares. O romance dá lugar à 
frieza. A gentileza é substi-
tuída pela desconfiança. À 
medida que acontece o de-
senrolar do golpe de Leviev, 
o filme vai ficando cada vez 
mais frenético. Os depoi-
mentos das vítimas ajudam 

a conceder rostos aos cri-
mes, fazendo com que os 
espectadores se sintam mais 
chocados com tamanha 
conspiração. A cada minuto, 
a trama vai ficando cada vez 
mais mirabolante. E o mais 
incrível de tudo é que se tra-
ta de uma história verídica. 
Isso impulsiona o enredo, 
criando uma grande cone-
xão entre a obra e quem a 
está assistindo.

O Golpista do Tinder so-
fre com alguns problemas 
de ritmo. Quando ele pare-

ce estar se encaminhando 
para o fim, há uma nova 
apresentação de persona-
gem que quebra totalmen-
te a sensação de que a nar-
rativa está se completando. 
Quando o documentário 
chega em seus últimos atos, 
fica uma sensação de cansa-
ço, até porque a própria te-
mática exige bastante com-
prometimento emocional. O 
fato de Simon Leviev conti-
nua impune por seus cri-
mes é o que torna o resul-
tado ainda mais assolador.

“O Golpista do Tinder” expõe a “O Golpista do Tinder” expõe a 
profundidade da masculinidade tóxicaprofundidade da masculinidade tóxica

Saiba o que pode ter levado Saiba o que pode ter levado 
a morte a Paulinha Abelhaa morte a Paulinha Abelha
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