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Apesar de surto na China, Apesar de surto na China, 
Bolsonaro diz que Covid está controladaBolsonaro diz que Covid está controlada
No momento em que a China aperta o cerco contra a Covid-19 e que países da Europa monitoram pequenos repiques de casos, o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender a flexibilização de restrições contra a crise sanitária e disse que o Brasil deve voltar à “normalidade” em abril.  
Bolsonaro também repetiu que o plano do ministro da Saúde é rebaixar o status da Covid-19 nas próximas semanas.  p4
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Desde o ano passado, 
a dengue voltou a 
assustar a popula-

ção goiana. Especialistas na 
área já reconhecem que vi-
vemos uma epidemia da do-
ença devido à explosão de 
casos, inclusive com registro 
de óbito. Os números são re-
almente preocupantes. Em 
Goiás, 63,8% dos municípios 
têm risco alto ou modera-
do para dengue, de acordo 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES Goiás).

No painel de indicadores 
da pasta acessado pela repor-
tagem do Diário do Estado 
nesta quarta (16), a quanti-
dade de pessoas com diag-
nóstico de dengue é muito 
superior àquela registradas 
no ano passado em todos 
os cenários. A comparação 
de casos de dengue relacio-
nando a primeira semana de 
fevereiro deste ano com a do 
mesmo período do ano pas-
sado o acréscimo foi de 317%.

O estado já registrou 
neste ano 26% de todos os 
casos de dengue do País, se-
gundo dados do Ministério 

da Saúde. Ao todo, 25 mil 
goianos enfrentaram a do-
ença e venceram, principal-
mente na capital, em Apa-

recida de Goiânia, Senador 
Canedo, Luziânia e Anápolis. 
No entanto, alguns não tive-
ram a mesmo resultado.

Para se ter ideia, recente-
mente, o prefeito de Santa 
Helena de Goiás anunciou 
que a coordenadora da Vi-

gilância Epidemiológica 
da cidade morreu após ser 
internada com a doença. 
Rógia Istela Gomes tinha 43 
anos e foi hospitalizada um 
dia antes de falecer.

Ela pode ser a quinta vítima 
já que a SES confirma somente 
quatro óbitos porque aguarda 
avaliação e parecer do Comitê 
Estadual de Investigação de 
Óbitos por Dengue. As mor-
tes reconhecidas por dengue 
ocorreram em Goiânia, Inhu-
mas, Itaberaí e Itapaci.

A explicação para o atual 
cenário pode ser uma com-
binação de epidemias ex-
plosivas a cada 4 ou 5 anos 
já esperada por especialis-
tas somada à chuva e calor 
intensos no último verão, 
além da falta de cuidado da 
população ligados aos focos 
de reprodução do mosquito 
Aedes Aegypti, como caixas 
d’água, pneus e tampas. A 
pandemia de coronavírus 
também é apontada como 
uma das causas porque cien-
tistas apontam que o esforço 
concentrado no combate ao 
vírus tornou as medidas go-
vernamentais menos efeti-
vas contra a dengue.

O número de animais 
abandonados cresceu sig-
nificativamente, segundo 
informações da Agência 
Municipal do Meio Ambien-
te (AMMA). As denúncias 
de maus-tratos também au-
mentaram nestes últimos 
dois anos, porém o órgão 
não tem números exatos. 
Com isso, abrigos e organi-
zações sem fins lucrativos es-
tão completamente lotados.

“Durante a pandemia a 
galera saiu abandonando 
os cachorros, acreditan-
do que não daria conta de 
mantê-los. Teve muito mais 
abandono mesmo. Outros 

doaram os cachorros. Os 
abrigos estão todos lo-
tados, ninguém está res-
gatando mais”, contou a 
protetora, Wisllaine Maciel 
Silva, de Goiânia.

Vale ressaltar, que aban-
dono e violência contra 
animais são crimes passí-
veis, inclusive, de prisão. 
Anteriormente, o autor era 
conduzido até a delega-
cia, assinava um Termo 
Circunstanciado de Ocor-
rência (TCO) e era libera-
do em seguida. Agora, ele 
permanece preso até uma 
audiência de custódia. Em 
casos de agressão, a multa 
varia de R$ 3 mil a R$ 5 mil 
por animal maltratado.

A protetora acredita que 
os abandonos ocorreram 
porque as pessoas tiveram 
que decidir entre alimen-
tar os animais e alimentar a 
família. Este cenário só não 
foi ainda pior em razão de 
várias pessoas que vivam 
sozinhas, quando começa-
ram os lockdowns, terem 
adotado um animal. Entre-
tanto, com o retorno da ‘vida 
social’ Wisllaine acredita que 
possa haver nova onda de 
abandonos.

“Infelizmente, a grande 
maioria precisou escolher 
entre alimentar o filho e 
o cachorro, e elas esco-
lheram o filho. Mas, muita 
gente adotou pets para 

não ficar sozinhos no ho-
me-office, e agora que es-
tão voltando ao presencial 
e não sabem o que fazer. 
Provavelmente vai ser mais 
uma onda de abandono de 
animais. Eu rezo que não, 
e, para o bicho não ficar 
sozinho, que se adote mais 
um”, explicou a protetora.

AJUDA
Ainda de acordo com 

Wisllaine, muitos abrigos es-
tão precisando de ajuda, já 
que neste período pandêmi-
co, as doações são escassas.

“Muita gente deixou de 
ajudar os abrigos por medo 
de não ter para si próprio e 
eu não falo nem de moradia, 

é de não ter o que comer. 
Tem uma galera que adota 
uma conta X, com três paco-
tes de ração por mês ou algo 
assim, que não está fazendo. 
Tem muito abrigo precisando 
de ajuda”, contou Wisllaine.

Para custear tratamentos 
e a alimentação dos pets, al-
guns abrigos estão realizan-
do ações via internet, para 
arrecadar dinheiro. O Projeto 
Salva, organização de volun-
tários que atuam no resgate 
de animais, realiza uma fei-
joada vegana mensalmente. 
Todo o valor arrecadado é 
destinado aos animais resga-
tados. Outros abrigos traba-
lham com a venda de mate-
riais doados e rifas.

Reprodução

Foi sancionada na tarde 
desta quinta-feira (17) pelo 
Prefeito Rogério Cruz, a Lei 
que revoga a obrigatorie-
dade do uso de máscaras 
de proteção facial, em Goiâ-
nia. Agora, o uso de másca-
ras em ambientes abertos 
da capital é livre. Porém, o 
uso da proteção em locais 
fechados deve ser mantido.

Segundo a prefeitu-
ra, a cobertura vacinal de 
75,3% dos goianienses 
possibilitou a suspensão 
do Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI) em 
locais abertos. Entretanto, 
as pessoas imunossuprimi-
das, com comorbidades de 
alto risco, não vacinadas e 
as que estão com sintomas 
gripais devem continuar 
usando a proteção.

LOCAIS PERMITIDOS
Segundo a nota técnica 

da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), a população 
pode circular sem proteção 
pelos seguintes locais: ruas, 
estádios, calçadas, praças, 
áreas de lazer, quadras es-
portivas e feiras.

LOCAIS 
NÃO PERMITIDOS
Porém, a população 

deve seguir usando a pro-
teção em locais como: 
templos religiosos, esta-
belecimentos comerciais, 
repartições públicas, unida-
des de saúde e educação, 
transporte coletivo público 
e privado e táxis e carros de 
transporte por aplicativo.

Quase 64% dos municípios goianos têm Quase 64% dos municípios goianos têm 
risco alto ou moderado para denguerisco alto ou moderado para dengue

Pandemia deixa abrigos de animais lotados e sem recursosPandemia deixa abrigos de animais lotados e sem recursos

Goiânia de-Goiânia de-
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O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) 
estará em Anápolis 

na manhã desta quinta-feira 
(17/3) fazendo a entrega de 
800 cartões do Aluguel Social 
para famílias da cidade.

O benefício no valor de R$ 
350 tem duração de 18 meses 
e é destinado para famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social. A entrega do cartão 
acontece às 10h no Ginásio 
Municipal Carlos de Pina.

O Programa ‘Pra Ter Onde 
Morar’, é de cunho social e re-
alizado pelo Governo de Goiás 
através da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab). O Alu-
guel Social já está presente 
em pelo menos 40 municípios.

Quem fez o cadastro e teve 
o nome divulgado na lista de 
contemplados deve compa-
recer no evento do Ginásio 
Carlos de Pina para receber o 
cartão. Com o cartão em mãos 
o beneficiado deve ficar aten-
to aos procedimentos já que o 
auxílio só pode ser transferido 
para conta do locador.

E os anapolinos ainda po-
dem continuar fazendo as 

inscrições para participar da 
iniciativa que terá entregas 
futuras. O site para maiores 
informações e cadastramento 
é o  www.agehag.go.gov.br .

Em todo Estado está pre-
visto a distribuição de pelo 
menos 30 mil cartões do Alu-
guel Social. De acordo com o 
presidente da Agehab, Pedro 
Sales, o objetivo da iniciati-
va é auxiliar aqueles que, no 
momento, não tem condi-
ções de pagar o aluguel.

Quem já se inscreveu no 

programa Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social e teve nome 
divulgado na lista de convo-
cação publicada no site da 
Agehab nesta semana, deve 
comparecer ao evento desta 
quinta-feira em Anápolis para 
receber o cartão. Depois que 
tiver o cartão em mãos, o be-
neficiário deve baixar o apli-
cativo para receber o auxílio, 
que só pode ser transferido 
para a conta do locador.

O Aluguel Social é um be-
nefício mensal de R$ 350, con-

cedido pelo período de 18 me-
ses. Entre os requisitos para a 
aprovação no processo estão: 
habitar moradia improvisada 
ou, ainda, ter mais de 50% da 
renda familiar comprometida 
com aluguel. Também é pre-
ciso estar inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚni-
co) do município onde o be-
nefício será concedido. Todos 
os critérios para participar 
estão disponíveis no edital pu-
blicado no site da Agehab.

O deputado federal major 
Vitor Hugo (PL), publicou um 
vídeo em suas redes sociais 
desmentindo qualquer possi-
bilidade de candidatura ao Se-
nado na chapa do governador 
Ronaldo Caiado (União Brasil).

Segundo o político, o seu 

posicionamento continua o 
mesmo. O objetivo é ser can-
didato ao Governo do Estado 
fazendo palanque ao projeto 
de reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), em Goiás.

“Eu sou pré-candidato 
ao Governo de Goiás e vou 
manter essa posição. Estamos 
consolidando muitos apoios 

no agro, no serviço público, 
entre os militares e iniciati-
va privada. Vamos seguir em 
frente para apoiar a eleição 
de Bolsonaro e melhorar o 
nosso Estado de Goiás”, falou.

Vitor Hugo continuou 
afirmando que também não 
abre mão da sua pré-candida-
tura ao Governo de Goiás por 

conta do projeto de ser o pró-
ximo presidente da Comissão 
de Justiça e Redação (CJR) da 
Câmara Federal.

Segundo ele “uma coisa 
não tem nada a ver com a ou-
tra. O acordo será cumprido e, 
se Deus quiser, serei o presi-
dente da CCJ e pré-candidato 
ao Governo de Goiás”, reforçou.

Reprodução

Caiado entrega 800 cartões do Aluguel Caiado entrega 800 cartões do Aluguel 
Social para famílias de AnápolisSocial para famílias de Anápolis

Major Vitor Hugo desmente qualquer Major Vitor Hugo desmente qualquer 
possibilidade de aliança em chapa com Ronaldo Caiadopossibilidade de aliança em chapa com Ronaldo Caiado
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Desobrigar o uso de másca-
ras em todo o Estado. Esse 
é o objetivo de um projeto 
apresentado pelo depu-
tado estadual Humberto 
Teófilo (sem partido), na As-
sembleia Legislativa de Goi-
ás nesta quarta-feira (16/3).
Na proposta, o parlamen-
tar cita a desobrigato-
riedade do acessório em 
ambientes abertos e fe-
chados, deixa a decisão do 
uso a critério individual e 
isenta a cobrança de pena-
lidade ou restrição do po-
der público para a pessoa 

que não utilizar a máscara.
Na justificativa do proje-
to o deputado conside-
rou os números do Painel 
da Covid-19 da Secre-
taria Estadual de Saúde 
que apontam queda na 
taxa de contágio e de 
mortes no Estado em de-
corrência da doença.
Humberto Teófilo citou 
ainda que São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília e San-
ta Catarina já aboliram o 
uso da máscara em todos 
os locais, sejam públicos 
ou privados.

DEPUTADO ESTADUAL QUER DEPUTADO ESTADUAL QUER 
DESOBRIGAR USO DE MÁSCARAS DESOBRIGAR USO DE MÁSCARAS 
EM TODO O ESTADO DE GOIÁSEM TODO O ESTADO DE GOIÁS

De olho nas eleições em 
outubro de 2022, o ex-
-governador Marconi 
Perillo (PSDB), continua 
movimentando seu grupo 
político em Goiás.
Políticos do partido e sim-
patizantes de Perillo estão 
organizando encontros, 
chamados de ‘Desperta 
Goiás’, para debater o pro-
cesso eleitoral no Estado 
e, é claro, com foco no 
fortalecimento do PSDB e 
atração de aliados.
A 1ª edição do projeto 
aconteceu na região noro-
este de Goiânia no dia 11 
de março. Na próxima sex-
ta-feira, o grupo de Mar-
coni anunciou o Desperta 
Goiás para às 10h no Setor 
Sul, também em Goiânia.
Já no dia 26 de março o 
projeto está marcado para 

9h30 em Hidrolândia. Em 
suas redes sociais o tucano 
postou que o objetivo é fa-
zer com que Goiás “retorne 
aos trilhos do desenvolvi-
mento, com obras, progra-
mas e justiça social”.

GRUPO DE MARCONI PERILLO SE GRUPO DE MARCONI PERILLO SE 
MOVIMENTA E REALIZA EVENTOS MOVIMENTA E REALIZA EVENTOS 
EM GOIÂNIA E HIDROLÂNDIAEM GOIÂNIA E HIDROLÂNDIA
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FERNANDA MORAIS
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No momento em que a 
China aperta o cerco 
contra a Covid-19 e 

que países da Europa moni-
toram pequenos repiques de 
casos, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) voltou a defender 
a flexibilização de restrições 
contra a crise sanitária e dis-
se que o Brasil deve voltar à 
“normalidade” em abril.

Em entrevista à TV Ponta 
Negra, do Rio Grande do Nor-
te, divulgada nesta quarta-
-feira (16), Bolsonaro também 
repetiu que o plano do minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, é rebaixar o status da Co-
vid-19 nas próximas semanas.

“Deve acontecer até o fim 
deste mês. Não se justificam 
mais todos estes cuidados no 
tocante aí ao vírus. Todo mun-
do vê que praticamente aca-
bou isso aí”, declarou o pre-
sidente. “O povo abandonou 
praticamente as máscaras e 
outros cuidados”, disse ainda.

As declarações de Bolso-
naro ocorrem no momento 
em que o governo monitora 
casos suspeitos da  deltacron, 
uma recombinação das va-

riantes delta e ômicron da Co-
vid. Além disso, há preocupa-
ção na pasta por novo surto 
de casos da doença na China.

O ministro Queiroga tem 
dito que irá declarar o fim da 
pandemia, o que cabe à OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), e rotular como ende-
mia a doença no Brasil.

Segundo auxiliares do mi-
nistro, a ideia é apontar que o 
governo venceu a crise sani-
tária e desestimular as restri-
ções contra o vírus, como uso 
de máscaras. De forma geral, 
a mudança de pandemia para 
endemia ocorre quando a do-
ença deixa de ser uma situa-
ção de emergência sanitária 

global e passa a apresentar 
número estável, mesmo que 
alto, de casos e morte em um 
local determinado.

“Acreditamos que a ques-
tão do vírus, Covid, está con-
trolada. Ou seja, grande parte 
da população está imunizada”, 
disse o presidente, que não se 
vacinou e distorce dados de 

segurança e eficácia das doses.
“Devemos, a partir do iní-

cio do mês que vem, com a 
decisão do ministro da Saúde 
de colocar fim à pandemia, 
voltarmos à normalidade no 
Brasil”, disse Bolsonaro.

Desde a volta do Carnaval 
a equipe de Queiroga tenta 
decifrar e colocar no papel a 

vontade do ministro. Assesso-
res do ministro avaliam que é 
um erro afirmar que a pande-
mia será encerrada, pois quem 
toma esta decisão é a OMS.

Queiroga tem poder apenas 
de acabar com a Espin (Emer-
gência em Saúde Pública de 
Importância Nacional), que foi 
reconhecida por portaria publi-
cada em fevereiro de 2020. Este 
movimento seria o principal 
caminho para esvaziar as res-
trições contra a Covid, avaliam 
auxiliares de Queiroga.

Mas encerrar a emergên-
cia nacional também levanta 
preocupações dentro do Mi-
nistério da Saúde. Isso porque 
é este status que dá lastro ao 
aval para uso emergencial de 
vacinas, compras sem licita-
ção, restrições de importação 
de insumos de saúde e outras 
regras ligadas à pandemia.

Além disso, a Espin deve 
ser mantida enquanto há 
risco de surtos e epidemias 
de disseminação nacional, 
com gravidade elevada ou 
que podem superar a capa-
cidade de resposta do SUS, 
segundo as regras atuais.

Divulgação

A demanda pelo green 
card, que é a permissão para 
morar e trabalhar nos Esta-
dos Unidos, aumentou 36% 
no fechamento do ano-fiscal 
de 2020 (entre setembro de 
2019 e setembro de 2020). 
Em números absolutos, o 
aumento foi de 1.389 para 
1.899, e deve aumentar ainda 
mais. Em fevereiro deste ano, 

o Serviço de Imigração e Ci-
dadania dos EUA – o USCIS – 
anunciou que “há um número 
excepcional de vistos basea-
dos em trabalho disponíveis 
para este ano fiscal (outubro 
de 2021 a outubro de 2022)”. 

Especialista em imigra-
ção para os Estados Unidos 
da América (EUA), Ana Luiza 
Sartes de Sá, certificada pelo 

Instituto de Washington, 
está convicta de que a razão 
da grande onda migratória, 
além da flexibilização das leis 
norte-americanas, é o desejo 
de mudança dos brasileiros, 
em especial após a pande-
mia. “Muitos empresários e 
profissionais da saúde decidi-
ram pela mudança de país em 
razão das dificuldades econô-

micas, do atraso do governo 
brasileiro em iniciar a vaci-
nação da população e forte 
exaustão na linha de frente 
da pandemia”, destaca.

A especialista afirma, ain-
da, que a grande aceitação 
do governo americano tem 
o foco em profissionais qua-
lificados e com histórico de 
atuação profissional no Brasil 

de pelo menos cinco anos. 
“Todas as áreas são de gran-
de interesse para o governo 
norte-americano, já que o país 
vem enfrentando um déficit de 
profissionais sem precedentes”.

A categoria EB2NW, de 
acordo com a especialista, 
tem tido grande receptividade 
pelo governo americano. “Essa 
categoria é destinada para 

profissionais acima da média 
ou profissionais com habili-
dades excepcionais, sem que 
esses profissionais precisem 
de algum empregador nos 
EUA disposto a contrata-lo”. “A 
aprovação atual está em uma 
forte alta, como nunca vista 
antes. Esse é o momento para 
aqueles que desejam fixar re-
sidência nos EUA”, arremata. 

Apesar de surto na China, Presidente Jair Apesar de surto na China, Presidente Jair 
Bolsonaro diz que Covid-19 está controladaBolsonaro diz que Covid-19 está controlada

Cresce liberação de green cards a brasileiros com qualificação profissionalCresce liberação de green cards a brasileiros com qualificação profissional
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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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automá-
tiR$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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,cozin
ha,sala,varanda,barracão 
com 2/4, sala e cozinha 
com entraliada,portão 
eletrô nico,e cerca elé-
trica. tratar (62) 8130-
4240/9490-2310 What-
sapp 8487-3063 Cre ci 
22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

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)
-------------------------------

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

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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
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Desde a tarde de 
segunda-feira (14), 
habitantes de várias 

regiões da Europa podem ob-
servar um fenômeno curioso 
que tem causado alterações 
na paisagem dos céus, princi-
palmente de Portugal e da Es-
panha, na Península Ibérica.

Uma nuvem de poeira do 
Saara, no continente africano, 
está se deslocando para regi-
ões mais a norte e, de acordo 
com os órgãos oficiais, é um 
evento com uma intensidade 
que não acontecia há décadas.

A previsão, segundo o 
Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera é de que 
as poeiras devem persistir 
pelo menos até o fim do 
dia 17, quinta-feira.

Já nas projeções da AE-
MET, Agência Estatal de 
Meteorologia da Espanha, 
a onda de poeira deve co-
meçar a se dissipar a partir 
de quarta-feira (16) com 
a chegada de ar úmido do 
mar Mediterrâneo, que 
pode causar, inclusive, for-
tes precipitações na região 
mediterrânica peninsular 

do país e nas ilhas Baleares.
Imagens de satélite 

também mostram como 
a tempestade Celia movi-
mentou a nuvem de areia 
originada no deserto afri-
cano. O fenômeno se des-
locou para o norte, em di-
reção à Península Ibérica, 
e depois para leste, che-
gando a algumas regiões 
da França e da Suíça.

ALERTAS DE SAÚDE
O Metsul, portal de infor-

mação meteorológica, alerta 
para a piora da qualidade do 
ar devido às partículas em 
suspensão. Em princípio, a 
poeira não é tóxica, mas o 
acúmulo de grandes quan-
tidades no sistema respira-
tório pode agravar o estado 
de saúde de pessoas que já 
têm ou são predispostas a 

problemas respiratórios.
A prefeitura de Madrid, por 

exemplo, aconselha pessoas 
com esse tipo de doenças a 
não praticarem exercícios físi-
cos ao ar livre. Também acon-
selham a população a usar 
transporte público para redu-
zir a quantidade simultânea 
de partículas nocivas no ar.

Outras autoridades de 
saúde recomendam manter 

as portas e janelas fecha-
das, e o uso de máscaras de 
proteção. Outra sugestão é 
a ingestão de uma grande 
quantidade de líquidos para 
evitar a desidratação.

CAUSAS 
DO FENÔMENO
Também de acordo com 

os especialistas do Metsul, a 
chegada da poeira à Europa 

é a consequência da tem-
pestade de areia que afetou 
o Marrocos nos últimos dias.

A “calima”, nome do fenô-
meno, é bastante comum no 
país, que tem um clima de-
sértico, e às vezes acaba se 
estendo ao continente euro-
peu por correntes de vento, 
sobretudo quando são pro-
venientes do quadrante Sul.

Em fevereiro de 2021, 
um grande evento de calima 
também chegou até a Fran-
ça. Os efeitos mais visíveis 
são a alteração da cor do 
céu, visto que as poeiras es-
tão normalmente acima da 
superfície, embora depen-
dendo da sua concentração 
possam atingir níveis mais 
baixos com implicações na 
qualidade do ar e possíveis 
impactos na saúde

O QUE É “CALIMA”:
“A calima é um fenômeno 

meteorológico que ocorre 
na atmosfera. Sua principal 
característica é que possui 
um grande número de partí-
culas de poeira e areia.

Desta forma, também re-
duz a visibilidade. Quando cai 
com a chuva, traz “chuva de 
barro” ou “chuva de sangue”.
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O personal trainer que 
flagrou a esposa tendo rela-
ções sexuais com um mora-
dor de rua dentro do carro 
da família no Distrito Federal 
(DF), voltou a gerar repercus-
são após se pronunciar pela 
primeira vez sobre o ocorri-
do nesta quarta-feira (16).

Eduardo Alves, de 31 
anos, que foi filmado agre-
dindo o sem-teto, disse 
estar preocupado com a 
saúde da mulher e pediu 
que as pessoas parem de 
compartilhar a traição.

“Vejo que os fatos têm sido 
transmitidos de maneira errô-
nea, sendo que, no momento, 
a preocupação deveria ser a 
saúde dela, até porque a mes-
ma encontra-se internada”, 
diz o personal trainer.

No vídeo postado pelo 
personal, ele também afirma 
que a esposa sofreu violência 
sexual por parte do mora-
dor de rua, mesmo a mulher 
tendo admitido que o ato foi 
consentido. Ele pediu ainda 
que as pessoas tenham em-
patia com a situação delicada.

ÁUDIOS
A esposa de Eduardo, 

inclusive, afirma em áudios 
que ela manteve relações 
sexuais consensuais com o 
sem-teto. A mulher diz que 
enxergou Deus e até o pró-
prio marido no homem.

“Eu não conseguia nem 
falar e nem abrir meus olhos. 
Meu coração estava acelera-
do, mas eu não conseguia 
sentir ódio do homem que 
fez isso comigo porque eu 
só enxergava Deus nele.”

Preciso ser sincera e 
dizer que não tenho 
condições de entregar 

uma análise definida (ainda 
que pessoal) da qualidade 
de A Mulher na Janela. Isso 
acontece porque o filme nos 
empurra para os polêmicos 
limites entre plágio, refe-
rência e reciclagem natural 
da arte. Afinal, nada se cria, 
tudo se transforma.

A Mulher na Janela é um 
Frankenstein de filmes de 
suspense, sobretudo dos 
filmes de Alfred Hitchcock, 
o que até era bem óbvio na 
divulgação. O histórico polê-
mico do autor pode até nos 
fazer pensar em plágio, mas 
no que a obra da Netflix se 
difere dos filmes de Quentin 
Tarantino, por exemplo?

A Mulher na Janela tem 
um elenco impressionante, 
um roteiro repleto de revi-
ravoltas (plot twists) em-
polgantes e uma direção 
maravilhosa que, aliada à fo-
tografia e à direção de arte, 
entrega imagens belíssimas. 
É daqueles filmes que você 
não consegue dizer que não 
vale a pena ver, porque você 

sabe que, se a pessoa gosta 
de suspense, ela irá se di-
vertir assistindo ao filme. Ele 
empolga. Lidemos com isso.

É bastante incômodo 
sentir que o filme tenta im-
pressionar com o que já vi-
mos em Janela Indiscreta e 
Um Corpo Que Cai, mas não 
posso falar por todos nesse 
sentido. Eu vi alguns filmes 
de Hitchcock, mas outras 
pessoas viram todos e mui-
tos outros suspenses que 
não foram identificados por 
mim. Por outro lado, outras 

pessoas nunca viram um fil-
me de Hitchcock ou sequer 
ouviram falar desse diretor. 
A culpa é do espectador que 
não correu atrás de saber 
toda a história do cinema? 
Ou nós que estamos impli-
cando demais?

A Mulher na Janela parece 
demais com obras que não 
são tão antigas ao ponto de 
pouquíssimas pessoas identi-
ficarem “a original”. Parece plá-
gio, porque aparenta ir além 
da referência; mas não parece 
plágio, porque cria algo com-

pletamente novo a partir des-
se patchwork de suspenses. 
Amar ou cancelar? Ou pode-
mos buscar um meio-termo?

Quando Ethan começa 
a falar sobre seu padrão de 
serial killer e quando enten-
demos como maternidade 
e sexualidade são entre-
laçadas em um Complexo 
de Édipo clichê, A Mulher 
na Janela revela o embuste 
que é. Usando obras alheias 
como muleta, o filme é incrí-
vel, mas decepciona por não 
dar um passo além. 

A Mulher na Janela é um belíssimo A Mulher na Janela é um belíssimo 
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