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Adolescente mata a mãe, irmão após Adolescente mata a mãe, irmão após 
ser proibido de mexer no celularser proibido de mexer no celular

Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta sábado (19), suspeito de matar a mãe de 47 anos e o irmão de sete anos a tiros, além de deixar 
o pai de 57 anos paraplégico, em Patos, no Sertão da Paraíba. Em depoimento, o menino de 13 anos confessou os disparos e alegou que vinha 

sendo pressionado para ter boas notas, além de ter sido proibido de usar o celular para jogar e conversar com os amigos de escola.  p2
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A partir desta quinta-
-feira (17/03), o uso 
de máscaras em Goi-

ânia é livre nos ambientes 
abertos. O prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) anun-
ciou que assim que recebeu 
o projeto de lei aprovado 
pela Câmara dos Vereadores 
já fez a sanção. No entanto, 
frisou: o decreto permanece 
para uso obrigatório em am-
bientes fechados.

Cruz ainda reforçou a 
importância da imuniza-
ção e disse que apenas por 
ela é que maiores flexibili-
zações podem acontecer. 
“Reforço a importância da 
vacinação de 75,3% dos 
goianienses, o que possi-
bilita a retomada de ati-
vidades tão valiosas para 
todos nós”, ponderou. “A 
máscara continua sendo  
aliada das pessoas imuno-
deprimidas, com comorbi-
dades de alto risco, não va-
cinadas, e das que tiverem 
sintomas gripais”, destacou.

Cruz ainda reforçou que o 

pensamento coletivo é que 
deve permear no atual con-
texto que a pandemia apre-
senta sinais de arrefecimen-
to. “Vamos seguir em frente 
com cuidado pessoal, senti-
mento de coletividade e um 
cuidando do outro. Assim, 
em breve, nada vai esconder 
o nosso sorriso em nenhum 
ambiente”, ponderou.

Na Câmara dos Vereado-
res, o projeto teve rápida 
tramitação. O texto come-
çou a ser apreciado pelos 
parlamentares na terça-
-feira (15), passou pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), 
pelo plenário, duas vezes, 
e pela Comissão de Saúde 
antes da aprovação defini-
tiva nesta quinta-feira.

Cidades como Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, Cal-
das Novas e Rio Quente fo-
ram além da liberação em 
ambientes abertos e per-
mitiram também a dispen-
sa em locais fechados.

A Guarda Civil Metro-
politana (GCM) de Goiânia 
deve começar a usar fuzis. 
É o que indica um processo 
aberto para a compra de 17 
unidades do armamento. 
Até 2013, os agentes atu-
avam desarmados, carac-
terística modificada após 
regulamentação federal, o 
que motivou a entrega de 
pistolas e espingardas para 
os batalhões. A chegada 
de fuzis, no entanto, divide 
opiniões sobre a necessida-
de do poderio para as ativi-
dades da instituição.

O anúncio do processo 
de compra foi publicado no 
Diário Oficial do Município 
(DOM). Nele, a GCM indica 
o interesse na aquisição de 
17 exemplares do fuzil com 
modelo de referência o T4. 
Os valores de mercado, con-

forme levantou o POPULAR, 
variam entre R$ 16,5 mil a 
R$ 17 mil. A compra será por 
dispensa de licitação.

O novo armamento faz 
parte da mudança de perfil 
da Guarda. O POPULAR mos-
trou que a instituição está ga-
nhando nova roupagem nos 
últimos sete anos. Criada para 
proteção patrimonial e de 
serviços públicos, atualmente 
a GCM tem responsabilidades 
similares às da Polícia Militar, 
a depender do batalhão. 

Segundo o comandante 
da GCM, Wellington Para-
nhos, a corporação procura 
um “armamento mais eficaz, 
que traz mais segurança ao 
agente”, conforme a legisla-
ção permite. Os fuzis serão 
direcionados à Ronda Mu-
nicipal Ostensiva (Romu) e 
ao canil, apontados pelo co-

mandante como os grupos 
de elite da guarda. 

A Romu, um dos bata-
lhões que receberão os fuzis, 
funciona como o “batalhão 
de choque”. Com uniformes 
e veículos pretos, diferente 
da cor azul característica da 
corporação, os agentes da 
Romu mantêm rondas fixas 
e têm treinamento para atu-
ar em situações de pertur-
bação da ordem pública.

PIONEIRA
Caso a GCM finalize o 

processo de compra, Goi-
ânia será a segunda ou ter-
ceira capital do País com 
guarda armada com fuzil. 
Atualmente apenas São 
Paulo conta com o arma-
mento. Na capital paulista a 
questão foi alvo de contro-
vérsias, chegando a sofrer 

ações judiciais. 
Quatro cidades já equi-

param suas guardas com 
fuzis: Caxias do Sul (RS), Ara-
pongas (PR) e São José dos 
Pinhais (PR) e São Paulo (SP). 
Vitória (ES) está em proces-
so de compra. Em Balneário 
Camboriú (SC) o processo 
de compra foi suspenso por 
falta de previsão quanto ao 
treinamento para os agentes.

JUSTIFICATIVAS
O sociólogo Djaci David 

de Oliveira, coordenador 
do Núcleo de Estudos Sobre 
Criminalidade e Violência 
da Universidade Federal de 
Goiás (Necrivi-UFG), diz que 
algumas questões precisam 
ficar claras sobre a compra. 
“O que a Guarda vai fazer 
com fuzis? Fuzil é uma arma 
letal com poder de impacto, 

geralmente usada em ope-
rações mais duras. Pelo que 
vemos no dia a dia, essas 
operações não fazem parte 
das atribuições municipais”, 
avalia o estudioso. 

O advogado Tomaz 
Aquino, especialista em 
Direito Processual Consti-
tucional, destaca que ape-
sar de as mudanças das 
Guardas serem amparadas 
por lei, há conflito com a 
Constituição. “A partir do 
momento que se permitiu 
o armamento, caminhou-
-se pelo entendimento de 
equiparar (com a PM). Isso 
é ruim do ponto de vista ju-
rídico e pior ainda do ponto 
de vista do orçamento dos 
municípios. O município 
está puxando para si uma 
atribuição que não é dele”, 
considera o especialista. 

Reprodução

Um adolescente de 13 
anos foi apreendido nesta 
sábado (19), suspeito de 
matar a mãe de 47 anos e 
o irmão de sete anos a tiros, 
além de deixar o pai de 57 
anos paraplégico, em Patos, 
no Sertão da Paraíba.

Em depoimento, o meni-
no de 13 anos confessou os 
disparos e alegou que vinha 
sendo pressionado para ter 
boas notas, além de ter sido 
proibido de usar o celular 
para jogar e conversar com 
os amigos de escola.

O crime, inclusive, acon-
teceu após o jovem ser pri-
vado do uso do aparelho 
pelos pais. No depoimento, 
realizado na presença de 
uma advogada e de uma 
parente, o garoto declarou 
que atirou na mãe enquan-
to ela estava deitada no 
quarto. Já o seu pai foi al-
vejado após ter voltado da 
farmácia. O seu irmão, por 
outro lado, foi atingido nas 
costas após abraçar o pai 
durante uma crise de medo.

A mãe do adolescente 
e o seu irmão morreram 
na hora. Já o homem foi 
levado para o Hospital de 
Emergência e Trauma de 
Campina Grande em estado 
grave pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), que foi chamado 
pelo próprio suspeito. A 
arma utilizada no crime per-
tencia ao pai do jovem que 
é policial militar reformado.

Rogério Cruz assina lei e libera uso de Rogério Cruz assina lei e libera uso de 
máscaras em ambientes abertosmáscaras em ambientes abertos

Guarda Civil Municipal de Goiânia será armada com fuzisGuarda Civil Municipal de Goiânia será armada com fuzis

Adolescente Adolescente 
de 13 anos de 13 anos 
mata a mãe, mata a mãe, 
irmão e dei-irmão e dei-
xa pai para-xa pai para-
plégico após plégico após 
ser proibido ser proibido 
de mexer no de mexer no 
celularcelular
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Interlocutores do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) em 
Goiás dão conta de que a 

ida do prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo Menda-
nha (sem partido), a Brasília, 
no último sábado (19), gerou 
mal-estar no comandante do 
Planalto. De acordo com infor-
mações de bastidores, o pre-
sidente teria reclamado e dito 
que já tem pré-candidato a go-
vernador em Goiás, seu aliado 
de primeira hora, o deputado 
federal major Vitor Hugo.

Outra reclamação, seria 
de que Mendanha é parceiro 
de Marconi Perillo (PSDB), e 
que pretende apoiar o tam-
bém tucano João Dória para 
a presidência da República. 
Bolsonaro ainda teria dispa-
rado: “ele vivia falando mal de 
mim”, se referindo mais uma 
vez ao prefeito de Aparecida.

VITOR HUGO
Outro sinal que Bolsonaro 

não deve fazer aliança com 
Gustavo Mendanha é a pre-
sença confirmada na filiação 
do deputado Vitor Hugo ao 

PL, no próximo sábado (26), 
em evento organizado em 
Brasília. Na ocasião é tida 
como certa declaração que 
reafirmaria o apoio do pre-
sidente a Vitor Hugo para o 
Palácio das Esmeraldas.

Mas, nem tudo são flores. 
Apesar do apoio de Bolsona-
ro, Vitor Hugo terá um grande 
desafio assim que ingressar 
no PL goiano: consolidar seu 
nome para a disputa ao Go-
verno de Goiás. Isto porque 
tanto o presidente da sigla no 

estado, Flávio Canedo, quan-
to a deputada federal Mag-
da Moffato, não escondem a 
preferência pela candidatura 
de Mendanha.

POSTAGEM NAS REDES
Em postagem recente nas 

redes sociais, Vitor Hugo res-
saltou a amizade, lealdade e 
coerência que existem no seu 
relacionamento com Bolso-
naro desde 2015. A publica-
ção vem recheada de fotos 
do deputado em diferentes 

momentos com o presidente.
“Algumas coisas não mu-

daram: A lealdade e a coerên-
cia com que trato a amizade, 
a consideração que temos 
um com o outro e o projeto 
de País com que sonhamos. 
Sigo firme como pré-candi-
dato ao Governo de Goiás, 
vou me filiar ao PL e lançar 
pré-candidatura ao lado do 
presidente no final de se-
mana que vem, a convite do 
próprio JB [presidente] que 
decidiu me apoiar”, escreveu.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Aparecida 
de Goiânia, André Fortaleza 
(DEM), foi indiciado pela Polí-
cia Civil (PC) por violência po-
lítica contra a mulher, após ter 
cortado o microfone da parla-
mentar do município, Camila 

Rosa, durante uma discussão 
sobre as cotas de gênero nas 
eleições proporcionais. Se-
gundo a delegada responsá-
vel pelo caso, Luíza Venerada, 
este foi o primeiro caso de vio-
lência política contra a mulher 
no estado de Goiás.

“No curso da investigação, a 
par dos elementos que obtive 

acesso, como termo de oitiva e 
os vídeos da discussão durante 
a sessão em que ocorreu o fato, 
entendi que o autor praticou o 
crime de violência política con-
tra a mulher. Como é um crime 
novo, previsto no código elei-
toral no ano passado, acredito 
que seja o primeiro caso no 
estado de indiciamento neste 

sentido”, explicou.
Para a delegada, esse tipo 

de crime não mais aceitável 
dentro do cenário político bra-
sileiro. Para ela, o caso precisa 
ser julgado da forma correta, 
a fim de evitar que esse tipo 
de crime volte a acontecer. O 
inquérito, inclusive, será enca-
minhado para a Vara Eleitoral.

Reprodução

“Ele vivia falando mal de mim”, diz “Ele vivia falando mal de mim”, diz 
Bolsonaro sobre Gustavo MendanhaBolsonaro sobre Gustavo Mendanha

Pelo menos 16 governado-
res entre os 26 estados da 
Federação e o Distrito Fe-
deral (DF), deverão conciliar 
a gestão de seus Estados 
com o projeto de reeleição 
para o cargo nas eleições 
de outubro de 2022.
Entre eles está o governa-
dor de Goiás, Ronaldo Caia-
do (União Brasil), que apare-
ce entre os postulantes com 
grandes chances de vitória 
no Estado ainda no primei-
ro turno, de acordo com 
pesquisas locais divulgadas 
desde o início do ano.
Levantamento feito pelo 
Instituto Serpes a pedido 
da Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de 
Goiás (Acieg), publica-
da em 27 de janeiro, por 
exemplo, mostrou Caiado 
com 37.1% das intenções 
de votos, a frente do ex-go-
vernador Marconi Perillo 
(PSDB), que atingiu 14.1% 

e do prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo Men-
danha que teve 13%.
Quem também é favorito 
para reeleição ainda no 
primeiro turno é o gover-
nador do Paraná (PR), Ra-
tinho Júnior (PSD). Pesqui-
sas locais, realizadas pela 
Radar Inteligência, coloca 
o político com 50.1% das 
intenções votos ficando a 
frente do segundo colo-
cado – que é o ex-senador 
Roberto Requião (sem 
partido) com 19.8%.
Outro líder com grandes 
chances de vitória no 
projeto de reeleição é o 
de Minas Gerais (MG), Ro-
meu Zema (Novo). O Po-
lítico apareceu com 34% 
das intenções voto contra 
21% do prefeito de Belo 
Horizonte Alexandre Kalil 
(PSD) na pesquisa Quaest/
Genial divulgada na últi-
ma sexta-feira (18/3).

Presidente da Câmara dos Vereadores de Aparecida Presidente da Câmara dos Vereadores de Aparecida 
é indiciado por violência política contra parlamentaré indiciado por violência política contra parlamentar
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O Ministério da Saúde 
deve anunciar a aplica-
ção da quarta dose da 

vacina contra a covid-19 para 
pessoas com mais de 80 anos 
em todo o País. De acordo com 
fontes do governo, a nova roda-
da deve ser divulgada em breve.

A aplicação de mais uma 
dose de reforço foi iniciada 
em países como a Inglaterra 
e ocorre em localidades brasi-
leiras. Na sexta-feira da sema-
na passada, por exemplo, a ci-
dade de São Paulo começou a 
aplicar a nova rodada da vaci-
na em idosos com mais de 80 
anos que tenham recebido a 
terceira dose há quatro meses 
ou mais. A Secretaria Munici-
pal de Saúde prevê que 250 
mil idosos na capital paulista 
se encontram na faixa etária 
elegível para a quarta dose. O 
Mato Grosso do Sul também 
já começou a vacinar idosos 
acima de 60 anos e profissio-
nais de saúde com a 4ª dose.

O Ministério da Saúde 
já recomenda a aplicação 
da quarta dose para pesso-
as imunossuprimidas com 
mais de 12 anos. Na sexta-
-feira, levantamento da Pas-
ta mostrou que, mesmo 
aptos para receber a dose 
de reforço (ou terceira dose) 
contra a covid-19, mais de 59 
milhões de brasileiros ainda 
não buscaram a vacina.

Até o fim de semana, o 
número de pessoas vaci-
nadas com ao menos uma 
dose contra a covid-19 no 
Brasil chegou a 175.065.547, 
o equivalente a 81,49% da 
população total. Com duas 
doses ou dose única, são 
159.317.991 de habitan-
tes do País, o equivalente a 
74,16% do total. Os dados 
foram reunidos pelo consór-
cio de veículos de imprensa 
junto a secretarias de 26 Es-
tados e Distrito Federal.

Os idosos são mais vulne-
ráveis por causa da chamada 
imunossenescência, que é o 

envelhecimento do sistema 
imune. Epidemiologista que 
coordenou o Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
entre 2011 e 2019, Carla 
Domingues afirmou ao Es-
tadão na semana passado 
que o aumento de casos na 
população idosa, especial-
mente entre aqueles que já 
tomaram a 3ª dose há mais 
de seis meses, é um indicati-
vo da necessidade de uma 4ª 
dose para essa faixa etária.

Conforme Raquel Stucchi, 
infectologista da Unicamp e 
consultora da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia, a partir 
de quatro meses após a 3ª 
dose, já há uma diminuição 
da proteção conferida pela 
vacina aos idosos. Seis meses 
seria o prazo máximo para 
um reforço, segundo a espe-
cialista. “Para as outras faixas 
etárias, a gente ainda não 
tem tanta convicção, porque 
os dados ainda não mostram 
ainda a necessidade de doses 
de reforço”, afirma.

Divulgação

Bombeiro que atuou nas 
buscas por vítimas em Petrópo-
lis, no Rio de Janeiro, o capitão 
Higor Mendonça diz que a cida-
de é vulnerável a esses aconte-
cimentos. A declaração foi feita 
durante entrevista ao Diário do 
Estado, sobre o novo desliza-
mento, ocorrido neste domin-
go (20), após um temporal que 
deixou pelo menos cinco mor-
tos e quatro desaparecidos.

Até o início da manhã desta 
segunda-feira (21), a Defesa Ci-
vil do município registrou mais 
de 95 ocorrências. Em função 
do risco, alguns moradores pre-
cisaram deixar suas casas. Além 
disso, um sensor instalado em 
uma rocha, que fica no bairro 
24 de Maio, causou movimen-
to. Uma rua foi interditada.

VULNERÁVEL
De acordo com o Capitão Hi-

gor Mendonça, a sensação que 

ficou na equipe goiana que par-
ticipou das buscas às vítimas so-
terradas no dia 15 de fevereiro, 
é que apesar de linda, a cidade é 
extremamente vulnerável.

“Do que a gente viu lá, a 
sensação que ficou é que a 
cidade tem essa vulnerabi-
lidade natural desde a sua 
fundação. Tem relatos aí de 
Dom Pedro II fazendo buscas 
sobre essa situação de en-
chentes no município.

Então, é uma posição geo-

gráfica que é muito bonita, é 
uma cidade linda de se ver, mas 
quando tem chuvas intensas, 
em um curto espaço de tempo, 
causa esses problemas na cida-
de. E isso ficou bem claro para 
gente”, relatou Mendonça.

Conforme o capitão, ela é 
composta por rochas, nas quais 
tem uma extensa camada de 
terra. Porém, quando ocor-
rem chuvas com alto volume 
de água, o solo tende a ceder. 
Por isso, deslizamentos podem 

ocorrer com certa frequência. 
Ainda de acordo com ele, não 
há o que possa ser feito.

“A cidade é cercada por 
morros, onde você olha é mor-
ro, e alguns pontos são habita-
dos e são justamente esses que 
são críticos. A água desce com 
muita velocidade, desce com 
muito volume e o próprio sis-
tema não comporta isso, e nem 
dá para aumentar esse sistema.

Contra essa realidade ge-
ográfica na cidade, não há o 

que fazer. São rochas, com 
uma camada de terra, aí cho-
ve, essas camadas se soltam 
e é onde ocorrem os desliza-
mentos”, explicou o Capitão.

NOVA AJUDA
Apesar dos riscos, o mili-

tar não acredita que ocorra 
novo desastre semelhante 
ao que aconteceu em fe-
vereiro, onde 233 pessoas 
morreram e milhares fica-
ram desabrigadas. 

Saúde deve anunciar quarta dose para Saúde deve anunciar quarta dose para 
pessoas com mais de 80 anos em todo o Paíspessoas com mais de 80 anos em todo o País
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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
-------------------------------
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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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
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O Kremlin disse nesta 
segunda-feira (21) 
que a Europa seria 

duramente atingida no caso 
de um embargo ao petróleo 
russo, afetando o equilíbrio 
energético do continente, 
mas não os Estados Unidos.

Alguns ministros das Re-
lações Exteriores da União 
Europeia estão pressionando 
por um embargo ao petróleo 
como parte de uma possível 
quinta rodada de sanções 
contra a Rússia, em um esfor-
ço para punir Moscou pelos 
eventos na Ucrânia.

“Tal embargo afetaria se-
riamente o mercado global 
de petróleo, impactaria mui-
to o equilíbrio energético no 
continente europeu”, afirmou 
o porta-voz do Kremlin, Dmi-
try Peskov, a repórteres em 
uma teleconferência diária.

Diplomatas têm dito que 
um ataque russo de armas 
químicas na Ucrânia, ou um 
pesado bombardeio de sua 
capital Kiev, pode ser um 
gatilho para um embargo 
à energia. A Rússia diz que 
tem como alvo a infraestru-
tura militar, não civil.

A própria Rússia alertou 

que as sanções da UE ao pe-
tróleo russo podem levá-la a 
fechar um gasoduto para a Eu-
ropa. Por enquanto, a UE, for-
mada por 27 países, que de-
pende da Rússia para 40% de 
seu gás, com a Alemanha en-
tre as mais dependentes das 
grandes economias do bloco, 
está dividida sobre como lidar 
com a questão energética.

“Os americanos perma-
neceriam como estão e se 
sentiriam muito melhor do 
que os europeus (no caso 
de embargo de petróleo). 
Isso seria difícil para os eu-
ropeus –tal decisão afetaria 
a todos”, disse Peskov.

SANÇÕES AO PETRÓLEO
A União Europeia deve in-

tensificar as sanções à Rússia 
para atingir seu lucrativo se-
tor de energia, disseram os 
ministros das Relações Exte-
riores da Lituânia e da Irlan-
da nesta segunda-feira (21), 
no início de uma semana 
de intensa diplomacia com 
o objetivo de aprovar mais 
medidas contra Moscou.

A União Europeia e seus 

aliados ocidentais já impu-
seram uma série de sanções 
contra a Rússia por sua inva-
são da Ucrânia, incluindo o 
congelamento dos ativos de 
seu banco central.

A crise humanitária na 
cidade portuária sitiada de 
Mariupol está aumentan-
do a pressão sobre a Euro-
pa para fazer mais.

“Olhando para a extensão 
da destruição na Ucrânia ago-
ra, é muito difícil argumentar 
que não deveríamos entrar 
no setor de energia, particu-
larmente petróleo e carvão”, 
disse o ministro das Relações 
Exteriores da Irlanda, Simon 
Coveney, antes de uma reu-
nião de ministros da UE.

Mas mirar o petróleo russo, 
como os Estados Unidos e o 
Reino Unido fizeram, é uma es-
colha difícil e divisiva para os 27 
países da UE, que dependem 
da Rússia para 40% de seu gás.

Diplomatas disseram à Reu-
ters que os países bálticos, in-
cluindo a Lituânia, estão pres-
sionando por um embargo 
como o próximo passo lógico, 
enquanto a Alemanha, que de-
pende muito do gás russo, está 
alertando para não agir rápido 
demais por causa dos já altos 
preços da energia na Europa.

“É inevitável que comece-
mos a falar sobre o setor de 
energia, e definitivamente 
podemos falar sobre petró-
leo porque é a maior recei-
ta do orçamento da Rússia”, 
disse o ministro das Relações 
Exteriores da Lituânia, Ga-
brielius Landsbergis.
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O cantor José Lázaro Ser-
vo, mais conhecido como 
Thiago Servo, foi absolvido 
de um processo de não paga-
mento de pensão alimentícia, 
após a Justiça determinar 
que ele não é o pai de uma 
menina de oito anos. O artis-
ta que fez a dupla Thaeme & 
Thiago até 2013, chegou a ser 
preso em 2016 pelo não pa-
gamento da pensão.

Segundo o colunista Leo 
Dias, a negativa de paterni-
dade ocorreu após a mãe 
não aparecer para fazer o 
exame de DNA que já havia 
sido remarcado três vezes.

PATERNIDADE
Além de não compare-

cer aos exames, a família da 

criança não a deixava se en-
contrar com Thiago, situação 
que fez com que a defesa 
entrasse com pedido de ne-
gativa de paternidade em ju-
lho de 2020. Porém, a vitória 
na Justiça ocorreu por volta 
de agosto de 2021. Agora, o 
nome do cantor e dos avôs 
paternos devem ser remo-
vidos da certidão de nasci-
mento da criança.

DÍVIDA
Em 2016, quando foi pre-

so antes de entrar em um 
show, o cantor tinha uma 
dívida de mais de R$ 1 mi-
lhão em pensão alimentícia. 
Os bens do cantor foram pe-
nhorados à época. Thiago fa-
zia o pagamento da pensão 
que chegava aos R$ 20 mil 
mensais até o ano passado.

Uma das grandes sur-
presas da temporada 
de premiações foi a 

ausência de Apresentando os 
Ricardos entre os indicados a 
Melhor Filme no Oscar 2022. 
Ainda assim, o longa com dis-
tribuição da Amazon Prime 
Video garantiu três nomea-
ções, todas elas em catego-
rias de atuação. Mas, afinal de 
contas, a obra tem chances 
de conseguir alguma vitória?

SOBRE O QUE SE TRATA?
Com direção e roteiro de 

Aaron Sorkin, Apresentando 
os Ricardos conta a história 
de dois dos maiores ícones 
da televisão norte-ameri-
cana. Lucille Ball (Nicole Ki-
dman) e Desi Arnaz (Javier 
Bardem) estrelavam a série 
I Love Lucy, uma das mais 
bem-sucedidas produções 
do século passado nos EUA.

O filme, além de abordar 
o processo criativo do seria-
do e as suas repercussões e 
influências na época, se con-
centra em explorar as nuan-
ces de Lucille e Desi como 
um casal. Com personalida-
des fortes, ambos entram 
em uma crise profissional e 

de relacionamento, que ge-
ram consequências diversas.

CRÍTICA DA OBRA
A figura de Lucille Ball é 

uma das mais importantes 
da história da TV nos Esta-
dos Unidos. Por esse motivo, 
Apresentando os Ricardos foi 
lançado sob grande expecta-
tiva. No entanto, a recepção 
não foi tão boa quanto se es-
perava. No Rotten Tomatoes, 
a aprovação foi de 75% por 
parte do público e 68% pela 
crítica especializada.

Há duas maneiras de se 
analisar este filme: como re-
presentação fiel à realidade 
ou ficção com traços de vera-
cidade. Se você é fã de Lucille 
Ball e deseja assistir à obra es-
perando fidelidade ao que de 
fato aconteceu, o filme pro-
vavelmente não ultrapassará 
o mediano. Na segunda op-
ção, as chances de gostar au-
mentam consideravelmente.

Como releitura da trajetó-
ria de Lucille e Desi, o filme 
falha em diversos aspectos. 
Contudo, a partir do mo-

mento em que se desvincula 
a trama do filme da história 
real, os personagens ga-
nham força e se tornam mais 
do que interessantes.

Além disso, é um longa 
muito bonito de se ver. Os figu-
rinos, a direção de arte e a fo-
tografia são ótimos. O enredo 
é instigante, apesar de se tor-
nar desgastante à medida que 
caminha para o fim. É um filme 
com excessos, sem dúvidas, 
mas é uma boa representação 
de como funcionam a indús-
tria e as relações de poder.

Apresentando os Ricardos: chances Apresentando os Ricardos: chances 
de estatuetas em atuaçõesde estatuetas em atuações

Cantor preso por não pagar Cantor preso por não pagar 
dívida de R$ 1 milhão em dívida de R$ 1 milhão em 
pensão não é pai de criançapensão não é pai de criança

LUIZ F. MENDES
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