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A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES) deve publicar, ainda nesta semana, nota técnica que retira a obrigatoriedade de usar 
máscara ao ar livre. A decisão vale para municípios com pelo menos 75% da população vacinada, a partir dos cinco anos de idade, com início 

na próxima segunda-feira (14). O Diário do Estado foi às ruas ouvir a opinião da população, em Goiânia.  p3
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Nos últimos dias, di-
versos aplicativos 
têm apresentado 

instabilidade, dificultando o 
acesso por parte dos usuá-
rios. Além da plataforma de 
streaming de música Spo-
tify, aplicativos de bancos 
– Itaú, Banco do Brasil e Nu-
bank – também ficaram ins-
táveis. Segundo especialista 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), os problemas 
podem ter sido causados 
por ataques do tipo DDoS 
(negação de serviço).

No caso do Spotify, os 
perfis foram desconectados 
na última terça-feira (8). Ao 
tentar refazer o login, os usu-
ários recebiam a mensagem: 
“Algo deu errado. Recarre-
gue esta página ou tente de 
novo mais tarde. Pode levar 
um tempo até que tudo vol-
te a funcionar normalmen-
te”. Ela voltou a funcionar 
no mesmo dia. A platafor-
ma de mensagens Discord 
também ficou instável, mas 
o serviço foi regularizado. 
Em novembro do ano pas-
sado, ambas já haviam apre-
sentado instabilidade no 
mesmo dia. Horas depois o 
serviço foi normalizado

Na sexta-feira passada (4), 
clientes do Banco do Brasil 
e do Nubank passaram por 
problema parecido. No caso 
dos bancos, o aplicativo tam-
bém impediu o login dos 
usuários, que tiveram ainda 
dificuldade de fazer transa-
ções via Pix. Um dia antes, na 
quinta-feira (3), foi o Banco 
Itaú que enfrentou instabili-
dade na plataforma digital e 
chegou a descartar ataque 

externo. Os clientes tiveram 
problemas ao consultar sal-
do e extrato, bem como fazer 
transferências por Pix.

Celso Camilo, professor 
do Instituto de Informáti-
ca da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), explica que 
as informações divulgadas 
sobre os casos ainda são 
incompletas, mas que as ins-
tabilidades têm característi-
cas de um tipo específico de 

ataque externo.
“Com relação às instabili-

dades dos bancos, elas têm 
características de ataques do 
tipo DDoS (negação de ser-
viço). O mesmo se asseme-
lha com as instabilidades no 
Spotify e Discord. No entan-
to, problemas em aplicações 
acontecem todos os dias em 
frequências diferentes. Algu-
mas podem ser coincidência, 
outras podem ser relaciona-

das”, detalha o especialista.
O professor destaca que 

este tipo de ataque não 
tem intenção de roubar 
dados dos clientes. “Como 
nenhuma das empresas se 
pronunciou sobre ataques, 
ainda deve-se esperar. Lem-
brando que o DDoS não tem 
como alvo a alteração ou 
obtenção de dados, mas sim 
gerar uma indisponibilidade 
do serviço”, conclui.

A Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES) deve 
publicar, ainda nesta sema-
na, nota técnica que retira 
a obrigatoriedade de usar 
máscara ao ar livre. A decisão 
vale para municípios com 
pelo menos 75% da popu-
lação vacinada, a partir dos 
cinco anos de idade, com iní-
cio na próxima segunda-feira 
(14). O Diário do Estado foi às 
ruas ouvir a opinião da popu-
lação, em Goiânia.

Francisco Ferreira, 29 anos, 
acha que já é mesmo a hora 
de retirar a máscara para an-

dar nas ruas, mas, em locais 
fechados, ainda não. “Já tive 
contato com pessoa que ti-
nham Covid-19 e estavam em 
ambientes fechados. Penso 
que se está com a doença 
tem que ficar em casa. Por 
isso, retirar a máscara na rua, 
tudo bem. Em ambiente fe-
chado tem que usar”, opina.

A queixa de se sentir in-
comodado com a máscara 
é comum. Caso de Luiz Car-
los, ex-jogador de futebol 
profissional, de 54 anos. Ele 
acredita que toda forma de 
prevenir é boa, mas confes-
sa que não se dá muito bem 
com a máscara. “Não vou 

mentir, me sinto sufocado, 
principalmente em lugares 
abafados. Mas sei que aju-
da bastante”, relata. Sobre a 
decisão da SES, que deve co-
meçar a valer a partir da pró-
xima segunda-feira (14), ele 
acredita ser reflexo do com-
portamento e da vontade da 
população. “Muita gente se 
sente incomodada [ao usar a 
máscara]”, comenta.

A técnica em prótese 
dentária, Neuza Apareci-
da Silva, acha que ainda é 
cedo. “Nem todo mundo 
vacinou, tenho exemplo 
disso na minha família: 90% 
vacinaram, 10% são con-

tra a vacina, infelizmente”. 
Aos 62 anos, ela enfrenta 
um problema de saúde no 
pulmão e não vai retirar 
a máscara, mesmo com a 
liberação da SES. “Eu vou 
continuar usando”, pontua.

Sherola Pimentel, mas-
soterapeuta, concorda 
com a retirada da máscara 
ao ar livre. “Acho que vai 
ser bom. Acredito que vai 
melhorar bastante para a 
população”. A também es-
teticista, de 41 anos, diz se 
sentir sufocada com a más-
cara, que a incomoda. “Toda 
hora a gente quer retirar ela 
para respirar”, comenta.

Tem quem fique sem 
máscara, normalmente, 
mas use no ambiente de 
trabalho. Lucas Luiz, ven-
dedor, é um exemplo disto. 
Ele, que ainda não se vaci-
nou, mas diz que pretende 
fazê-lo, demonstra receio 
com a liberação da máscara 
ao ar livre . “Acho que não é 
uma coisa boa. Transporte 
público, por exemplo, tem 
muita gente, uma em cima 
da outra. A região da [rua] 
44 também. Agora, se for 
em uma praça, sem muita 
circulação de gente, acho 
que seria uma boa, para fi-
car mais à vontade”, opina.

Reprodução

As equipes da Federação 
Goiana de Futebol (FGF) 
e da Secretaria Municipal 
de Esporte de Goiânia vão 
se reunir, na manhã desta 
sexta-feira (11), com o in-
tuito de bater o martelo em 
relação à possibilidade de 
liberar a capacidade máxi-
ma dos estádios de Goiânia 
para os próximos jogos do 
Goianão. De acordo com a 
assessoria de imprensa da 
Federação, o horário ainda 
não está confirmado.

O movimento está na 
esteira da ansiedade de ver 
o ginásio lotado para os 
grandes times da capital. O 
Diário do Estado entrou em 
contato com as assessorias 
das três maiores agremia-
ções futebolísticas de Goi-
ânia. Os representantes do 
Goiás disseram apenas que 
aguardam pela definição da 
Prefeitura. Com o Vila Nova, 
o cenário é o mesmo.

No Atlético, por outro 
lado, a diretoria espera que 
a Prefeitura libere em breve 
a volta dos jogos com 100% 
do público. Segundo a as-
sessoria, está sendo feito 
um trabalho conjunto com 
a Federação Goiana de Fu-
tebol (FGF) para isso.

Vale ressaltar, que a ca-
pacidade permitida atual 
em Goiás é de 60%. No 
entanto, as decisões são 
específicas de cada cida-
de e cada estádio possui 
uma capacidade diferente. 
No embate entre CRAC e 
Goiás, na última quarta-
-feira (9), estiveram quase 
4.500 torcedores presentes 
no Estádio Genervino da 
Fonseca, em Catalão. No 
confronto entre Atlético e 
Iporá, pela última rodada 
da primeira fase, pouco 
menos de 2.000 pessoas 
marcaram presença no An-
tônio Accioly, em Goiânia.
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Você já reparou que os 
personagens pobres 
dos filmes americanos 

são para nós, brasileiros, como 
uma espécie de classe média? 
Já teve vontade de falar para a 
televisão: “Ah, pare com isso, 
você não é pobre! Você tem 
até escada em casa…”, ou 
algo do tipo. De modo geral, 
se compararmos as cidades 
brasileiras e latinas com as ci-
dades europeias e da América 
do Norte, a discrepância é visí-
vel: de um lado, calçadas que-
bradas com meio fio que até 
parece pintado com farinha 
de trigo, e do outro, passarelas 
largas com o simples luxo de 
haver espaço para andar.

De um lado, ruas que pa-
recem nunca ter visto IPTU 
ou IPVA, e do outro, bem… 
simplesmente parecem tran-
sitáveis. E a tendência segue, 
podendo ser aplicada ao es-
tilo das moradias, à limpeza 
das ruas e a toda aparência 
urbana. Nem comecemos a 
falar do poder de compra! No 
Brasil, trabalha-se muito (sim, 

o povo batalha…) e pouco se 
consegue adquirir, mal co-
brindo despesas básicas de 
alimentação e moradia.

E você já reparou que nos 
acostumamos a viver assim 
por não conhecer outra reali-
dade? Que parece tudo nor-
mal? Que, de tanto apanhar, 
às vezes nos esquecemos da 

pancada? Do pé pesado que 
paira sobre nossas cabeças? 
“É como as coisas são”, lamen-
ta o brasileiro. Eu, por exem-
plo, estou tendo problemas 
insuportáveis com meu plano 
de telefone móvel. O preço 
não é baixo, a qualidade do 
serviço não é satisfatória e a 
burocracia colocada no aten-

dimento faz com que qual-
quer um de nós, pessoas ocu-
padas, desistamos de tentar 
resolver a coisa toda. Ou não? 
Estou conversando demais? 
Pois acho que não.

E qual a nossa alterna-
tiva? Quatro grandes em-
presas de comunicação são 
responsáveis por cerca de 
98% de todos os planos de 
celulares. Para onde correr? 
Quais opções o consumidor 
têm? Onde está a concorrên-
cia, que obriga as empresas a 
melhorarem a qualidade dos 
serviços? Engolida nos gran-
des monopólios. E a culpa 
disso tudo é do grande siste-
ma legalista e burocrata em 
que estamos inseridos: ele é 
tão grande e inchado que nos 
cansamos com a mera ideia 
de enfrentá-lo. Na mentalida-
de brasileira, tudo é assunto 
do Estado. Tudo é resolvido 
por lei e tudo depende de pi-
lhas e pilhas de papéis, assina-
turas e carimbos. São milha-
res de órgãos especializados, 
siglas, cargos, funcionários 
públicos, departamentos… 
que dor de cabeça!

O novo tesoureiro nacio-
nal do Partido Republicano 
da Ordem Social (PROS)  e 
atual secretário de Saúde de 
Anicuns, Thiago Moura par-
ticipa na próxima semana 
de reunião em Brasília para 
definir com a nova direção 
nacional do partido uma for-
ma de melhor administrar os 
recursos da legenda.

O objetivo central da nova 
direção, segundo ele, é oxi-
genar o PROS, fazê-lo crescer, 
tendo maior representativida-
de e diversidade. “Não pode fi-
car preso a caciques. É preciso 
representar a sociedade. Preci-
samos de mulheres e diversi-
dade de todas as formas”.

Na noite de quarta-feira, 
9, foi veiculada Propaganda 
Eleitoral Gratuita na TV com a 

direção antiga do PROS. No dia 
8, decisão da 8ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal destituiu o então pre-
sidente do partido, Eurípedes 
Júnior, que apareceu na propa-
ganda, e toda a equipe de co-
mando. “Como a decisão saiu 
no dia 8 e a nossa homologa-
ção só sairá na segunda-feira, 
não tivemos como fazer nada. 
A propaganda já estava grava-

da”, contou Thiago Moura.
Para ele, com a nova dire-

ção do partido, que tem ago-
ra como presidente Marcus 
Vinícius de Holanda, o PROS 
será um partido mais trans-
parente e com mais ações. 
Segundo Thiago Moura, que 
mora em Senador Canedo, 
onde também já foi secretá-
rio de Saúde, a administração 
anterior ficou estagnada.

Reprodução
Reprodução

Político experiente, 
presidente do Podemos 
em Goiás e vice-prefeito 
de Aparecida de Goiâ-
nia, o ex-vereador Vilmar 
Mariano da Silva, de 55 
anos, conhecido como 
Vilmarzinho, assume a 
prefeitura da segunda 
maior cidade do Estado 
de Goiás, com mais de 
601 mil habitantes, e o 
terceiro maior PIB, per-
dendo apenas para a ca-
pital, Goiânia, e Anápolis.

Natural de Aragoiâ-
nia, cresceu na área rural 
do antigo Acampamen-
to Boa Esperança, em 
Aparecida de Goiânia, 
onde foi fundado o Jar-
dim Alto Paraíso, local 
em que se tornou lide-
rança política em 1998, 
quando foi eleito vice-
-presidente da Associa-
ção de Moradores do 
Jardim Alto Paraíso.

Vilmar Mariano foi 
eleito vereador por três 
mandatos consecuti-
vos: 2001 a 2004, 2005 a 
2008, quando conheceu 
Gustavo Mendanha, e 
de 2009 a 2012. De 2013 
a 2016, Vilmar compôs a 
equipe do então prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 

Maguito Vilela, como 
secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude. Foi 
escolhido vice na chapa 
de Mendanha e a par-
tir do dia 31 de março 
torna-se prefeito. “Estou 
com Gustavo Mendanha 
desde 2008. São 13 anos 
de parceria e de muito 
trabalho”, afirma.

Ao ser questionado se 
vai seguir o cronograma 
de trabalho de Menda-
nha ou se vai imprimir 
um ritmo e marca pró-
prios na administração 
da cidade, Vilmar Ma-
riano foi categórico: 
“Minha marca é a marca 
do Gustavo”. Ele vai prio-
rizar as áreas de infraes-
trutura, saúde, educação 
e meio ambiente, mas 
disse que todas as pastas 
terão a mesma atenção 
em sua gestão, como 
acontece atualmente.

Além de seguir o 
cronograma de traba-
lho de Mendanha, o 
futuro prefeito de Apa-
recida disse que não 
terá qualquer alteração 
na equipe. “A cidade é 
muito bem administra-
da. Todo o secretariado 
é muito competente. 
Vamos dar continuida-
de aos trabalhos”.
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A Petrobras anunciou 
mais um aumento no 
preço da gasolina e do 

diesel, nesta quinta-feira (10), 
após 57 dias sem reajuste. 
Para a primeira, a alta será de 
18%, enquanto para o outro, 
chega a  quase 25%. Os novos 
valores começam a ser cobra-
dos nesta sexta-feira (11).

“Após serem observados 
preços em patamares consis-
tentemente elevados, tornou-
-se necessário que a Petrobras 
promova ajustes nos seus pre-
ços de venda às distribuidoras 
para que o mercado brasileiro 
continue sendo suprido, sem 
riscos de desabastecimento”, 
disse a empresa em nota.

No mercado internacional, 
o preço do petróleo já vinha 
em alta e a situação se agra-
vou nos últimos 15 dias devi-
do ao conflito entre a Ucrânia 
e Rússia, que é um importan-
te produtor de petróleo e gás 
natural. Nesta semana, a situ-
ação se agravou mais ainda 
após a decisão dos Estados 
Unidos de proibir a importa-

ção da commodity. O aumen-
to influencia os preços do 
Brasil, já que a Petrobras se-
gue a paridade internacional.

Com isso, o preço médio da 
gasolina pela Petrobras as dis-
tribuidoras passará de R$ 3,25 
para R$ 3,86 por litro. “Conside-
rando a mistura obrigatória de 

27% de etanol anidro e 73% 
de gasolina A para a compo-
sição da gasolina comerciali-
zada nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço ao consu-
midor passará de R$ 2,37, em 
média, para R$ 2,81 a cada litro 
vendido na bomba. Uma varia-
ção de R$ 0,54 por litro”, diz.

Já o diesel terá um aumen-
to no preço médio de R$ 3,61 
para R$ 4,51 por litro. “Con-
siderando a mistura obriga-
tória de 10% de biodiesel e 
90% de diesel A para a com-
posição do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela da 
Petrobras no preço ao consu-

midor passará de R$ 3,25, em 
média, para R$ 4,06 a cada 
litro vendido na bomba. Uma 
variação de R$ 0,81 por litro”.

GLP REAJUSTADO
Após 152 dias sem reajuste, 

o valor da GLP (gás liquefeito 
de petróleo), conhecido como 

gás de cozinha, também sobe 
nesta sexta-feira. O preço mé-
dio da venda passará de R$ 
3,86 para R$ 4,48 por kg, O 
preço equivale a R$ 58,21 por 
13kg, refletindo o ajuste mé-
dio de R$ 0,62 por kg.

“Esses valores refletem 
parte da elevação dos pata-
mares internacionais de pre-
ços de petróleo, impactados 
pela oferta limitada frente a 
demanda mundial por ener-
gia”, diz a nota da Petrobras.

POLÍTICA DE PREÇOS
O mercado segue de olho 

em medidas do governo para 
conter a alta dos preços dos 
combustíveis para os consu-
midores. Sem consenso para 
a análise, o Senado adiou na 
quarta-feira (9), pela terceira 
vez, a votação de dois proje-
tos com o objetivo de conter 
a alta de preços dos combus-
tíveis. Desde 2016, a Petrobras 
passou a adotar para suas 
refinarias uma política de 
preços que se orienta pelas 
flutuações do preço do barril 
de petróleo no mercado in-
ternacional e pelo câmbio.

Divulgação

Os senadores aprovaram 
nesta quinta (10) um projeto 
de lei que concede auxílio-
-gasolina de R$300 para os 
motoristas e motociclistas de 
transporte individual, taxistas 
e condutores ou pilotos de 
pequenas embarcações in-
cluídos no Auxílio-Brasil. Ain-
da não há detalhes de como 

requerer o dinheiro nem 
quantos serão contemplados, 
mas o projeto de lei estabe-
lece um teto de R$3 bilhões 
para custear a despesa. 

A medida é uma resposta 
ao terceiro reajuste de com-
bustíveis neste ano anuncia-
do pela Petrobras, que será 
aplicado a partir de amanhã, 
sexta (11). Os parlamentares 
também decidiram aplicar 

um sistema de estabilização 
de preços do diesel, gasolina 
e gás de cozinha e uma conta 
para esse financiamento. 

A ideia de limitar a va-
riação de preços por faixa 
máxima e mínima é uma es-
tratégia para fugir da atual 
vinculação às oscilações da 
cotação do petróleo, nego-
ciado em dólar. Com o novo 
sistema de banda de preços, 

quando o valor estiver abai-
xo do limite mínimo, a di-
ferença fica acumulada  em 
uma conta federal. Esse mon-
tante começará ser utilizado 
quando o mercado estipular 
valores acima da faixa máxi-
ma, o que manterá o custo 
dos combustíveis mais está-
veis ao consumidor.

A matéria ainda depende 
de aprovação da Câmara dos 

Deputados, mas a vigência 
ainda é uma dúvida. Alguns 
membros do Congresso Na-
cional ainda divergem sobre 
a aplicabilidade da medida 
antes das eleições por impe-
dimentos legais, dessa forma, 
o auxílio-gasolina e a regu-
lação dos preços valeria so-
mente a partir de novembro.

No ano passado, os re-
ajustes dos combustíveis 

provocaram uma reação do 
governo federal. O presiden-
te Bolsonaro zerou o tributo 
federal que compõe o preço 
cobrado pela Petrobras e co-
brou ações de governadores 
para baixar o ICMS integran-
te do cálculo. Nesta sexta, 
a gasolina e o diesel ficarão 
ainda mais caros com 18% e 
quase 25% de aumento, res-
pectivamente.

Petrobras anuncia reajusta Petrobras anuncia reajusta 
preços da gasolina, diesel e gás de cozinhapreços da gasolina, diesel e gás de cozinha
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

HONDA CIVIC 03/03 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
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A Casa Branca proibiu 
as importações norte-
-americanas de petró-

leo da Rússia como punição 
pela invasão da Ucrânia. A 
decisão foi comunicada pelo 
presidente Joe Biden em pro-
nunciamento transmitido ao 
vivo, direto de Washington.

“Os Estados Unidos pro-
duzem mais petróleo do que 
todos os países da Europa jun-
tos. Nossas equipes estão dis-
cutindo como isso [proibição] 
irá acontecer. Nossa ideia é 
continuar causando prejuízos 
ao presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin. A defesa da liberda-
de tem um custo. E um custo 
para nós americanos”, frisou.

Biden disse que os ameri-
canos estão enviando ajuda 
à Ucrânia e que o apoio não 
se restringe à aplicação de 
sanções econômicas, mas 
também envio de dinheiro e 
equipamentos militares. “Na 
última semana, conversei 
com o presidente Zelensky 
para saber como ajudar o 
povo ucraniano”, salientou.

O presidente americano 
disse que o preço dos com-
bustíveis vai subir nos Estados 
Unidos e no mundo. “Enten-

demos que a guerra de Putin 
está elevando os preços, mas 
isso não é desculpa para que 
as empresas elevem sobre-
maneira os preços”, concluiu.

A Rússia é o maior expor-
tador mundial de petróleo e 
gás natural. O país foi sub-

metido a sanções financeiras 
globais por causa da guerra 
na Ucrânia, mas até agora 
suas exportações de energia 
estavam isentas.

O impacto econômico de 
um conflito envolvendo o 
maior exportador de petró-

leo e gás do mundo e dois de 
seus maiores produtores de 
grãos e metais também se 
intensificou nesta terça-feira 
(8), alimentando preocupa-
ções de que isso possa atra-
palhar a recuperação global 
da pandemia de coronavírus.

AUMENTO DE PREÇOS
No domingo (6), após a 

declaração do secretário de 
Estado americano, Anthony 
Blinken, de que os EUA já 
discutiam com a União Euro-
peia a possibilidade de proi-
bir importações de petróleo 

russo, as cotações do petró-
leo já haviam disparado.

O barril do petróleo tipo 
Brent chegou a bater a má-
xima de US$ 139,13 (R$ 
706,11) na noite do domingo, 
refletindo o temor de investi-
dores pelos potenciais impac-
tos econômicos da guerra.

O preço do petróleo já 
teve uma disparada de mais 
de 20% somente durante a 
semana passada, por causa 
dos conflitos no Leste Euro-
peu, que reduziram a oferta 
proveniente da Rússia, uma 
das principais produtoras glo-
bais da matéria-prima.

Embora estivesse sob pres-
são do Congresso dos EUA 
para proibir as importações 
do produto russo, Biden tam-
bém se preocupava com os 
impactos da medida nos pre-
ços internos de combustíveis.

Nesta terça, os preços da 
gasolina nos EUA atingiram 
um recorde, o comércio de 
níquel industrial em Londres 
teve que ser suspenso depois 
que os preços mais que do-
braram em questão de horas. 
A Shell britânica disse que es-
tava interrompendo todas as 
compras de petróleo russo.

Reprodução

EUA proíbem importação de petróleo EUA proíbem importação de petróleo 
da Rússia como sanção à guerra na Ucrâniada Rússia como sanção à guerra na Ucrânia
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A atriz Juliana Paes publi-
cou uma foto nesta quarta-
-feira (9) em sua rede social 
para anunciar que não faz 
mais parte do elenco fixo 
da TV Globo. a atriz de 42 
anos de idade, uma das es-
trelas de Pantanal, novela 
que estreia no final de mar-
ço, posou segurando seu 
crachá da emissora.

“21 anos. Tornou-se plena 
a maioridade do tempo que 
passei nesta casa tão mater-
nal, o que a Globo sempre 
foi pra mim. Sigo de uma 
nova maneira, não mais 
com contratos fixos, mas por 
obra. Minha decisão vem 
sendo conversada há um 
tempo e foi aceita com mui-

to respeito e carinho pela di-
reção”, escreveu ela.

“Não farei desta mensa-
gem uma despedida, pois 
ainda estarei nas telas da 
emissora em Pantanal até o 
meio do ano; com um novo 
projeto que começaremos a 
gravar este mês e depois em 
projetos futuros com novos 
estilos de contrato. Assim 
seguiremos”, continuou.

“Aproveito o ensejo pra 
dizer que tenho um orgulho 
danado dessa casa e que 
cada vez em que ponho os 
pés ali, seja nos estúdios ou 
nas externas, eu me sinto 
feliz, feliz com meus cole-
gas, feliz com minhas equi-
pes, feliz por estar numa 
empresa que considera 
tanto o meu ofício. Feliz!!! 

O que você faria se 
pudesse voltar no 
tempo e encontrar 

sua versão mais jovem? Bom, 
Ryan Reynolds, que interpre-
ta o protagonista Adam em 
um novo filme de ficção cien-
tífica da Netflix, descobre que 
lidar consigo mesmo pode 
ser muito mais complexo do 
que salvar o mundo.

Projeto Adam é o novo 
longa sobre viagem no tem-
po que estreia nesta sexta-
-feira (11/3) no serviço de 
streaming. No longa, o per-
sonagem precisa salvar o 
futuro e entender o passado. 
Então, ele volta diretamente 
do ano de 2050 para 2022 e 
encara o seu eu de 12 anos 
de idade, interpretado por 
Walker Scobell.

Diferentemente de ou-
tros filmes de viagem no 
tempo, nesta produção, os 
personagens do passado e 
futuro interagem entre si e 
Adam precisa lidar com sua 
relação mal resolvida com o 
pai Louis (Mark Ruffalo) que, 
no futuro, já morreu.

Em entrevista ao Estadão, 
o diretor de Projeto Adam, 
Shawn Levy, explicou que 
desejava, de fato, criar um 
filme de ficção científica que 

fosse mais pessoal. “A maio-
ria dos filmes de viagem no 
tempo são sobre coisas gran-
des como salve o mundo. Eu 
queria fazer um filme sobre 
um homem que precisa sal-
var a si mesmo”, explicou.

ADAM E SEUS PAIS
Na trama, Adam de 12 

anos é um jovem distante e 
não muito afetuoso com sua 
mãe, Ellie, interpretada por 
Jennifer Garner, porém car-
rega muita admiração pelo 
pai. Essa perspectiva é inver-
tida após a morte de Louis. Já 
adulto, o protagonista carre-

ga revolta em relação ao pai e 
se arrepende de não ter sido 
mais carinhoso com a mãe.

Tudo isso muda quando 
ele tem a oportunidade de 
rever ambas relações e, para 
Jennifer, essa ressignificação 
dos laços familiares é a gran-
de mensagem da trama. “Há 
realmente um desejo no fil-
me de falar com as pessoas 
para verem seus pais como 
se fossem seus ‘eus’ mais jo-
vens. O filme faz um ótimo 
trabalho ao conectar essas 
relações e isso é a coisa que 
mais amamos sobre essa his-
tória”, afirmou a atriz.

Adam e a viagem até sua 
criança interior Essa mudança 
de olhar do personagem só 
acontece depois que Adam 
adulto é confrontado por sua 
versão mais jovem sobre o 
motivo pelo qual ele sente 
tanta revolta com seu pai.

A jornada do persona-
gem com sua criança interior 
acontece quando, no filme, 
o personagem de 12 anos 
aponta: “Você só sente raiva 
porque é mais fácil. É mais fá-
cil sentir raiva do que se sen-
tir triste e com saudade”, diz 
o personagem de Walker no 
filme, sobre a perda do pai. 

Projeto Adam: viagem no tempo do Projeto Adam: viagem no tempo do 
homem que precisa salvar a si mesmohomem que precisa salvar a si mesmo

A atriz Juliana Paes encerra A atriz Juliana Paes encerra 
contrato com a TV Globocontrato com a TV Globo
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