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Brasil pode cair em grupo com 9 títulos Brasil pode cair em grupo com 9 títulos 
mundiais ou só com rivais de poucas Copasmundiais ou só com rivais de poucas Copas

O Brasil vai conhecer nesta sexta-feira (1) seu grupo na Copa do Mundo 2022 para iniciar a disputa pelo hexacampeonato no Qatar, em 
novembro. O sorteio da Fifa acontecerá já no país-sede, às 13h (horário de Brasília). Os potes foram oficialmente conhecidos com a atualização 

do ranking da entidade máxima do futebol, com o Brasil entrando novamente como líder, superando a Bélgica.  p10
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A Prefeitura de Goiânia 
divulgou, na manhã 
desta quinta-feira (31), 

lista com o nome de 4 mil 
mulheres selecionadas para 
a terceira e penúltima etapa 
do programa Renda Família + 
Mulher. Todas elas serão con-
templadas com seis parcelas 
de R$ 300, a serem pagas no 
dia 10 de cada mês.

“A transferência de renda 
é essencial para que essas 
mulheres consigam sustentar 
suas famílias. Promovemos 
justiça social e devolvemos 
dignidade a mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade”, 
afirma o prefeito Rogério Cruz.

O projeto é coordena-
do pela Secretaria Municipal 
de Políticas par as Mulheres 
(SMPM), e se destina a atender 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. No total, 
mais de 8,6 mil mulheres já re-
ceberam o benefício. E, com a 
terceira etapa, esse número vai 
passar para 12,5 mil moradoras.

Por razões de segurança, 
os cartões são entregues 

diretamente à beneficiária 
que fez o cadastro no Ren-
da Família + Mulher. Lista 
das mulheres contempla-
das nessa etapa pode ser 
visualizada no site da Pre-
feitura de Goiânia.

Segundo a prefeitura, as 
que se inscrevam até essa 
quinta-feira (31) ainda terão 
seus cadastros analisados e 
estarão aptas a participar da 
última etapa do programa, 
que acontece em maio. As 
inscrições para o programa 
terminam nesta quinta-feira 
(31), às meia noite.

QUEM PODE REALIZAR 
O CADASTRO?
Apenas mulheres que 

moram em Goiânia podem 
receber o benefício. Ele 
será pago a mulheres que 
estiverem em situações de 
desemprego, trabalhado-
ras informais, autônomas 
ou microempreendedoras, 
recém-saídas de abrigos, 
com medidas protetivas em 
situação de abrigamento e 
mãe solo (com filhos de até 
16 anos, sem ajuda do pai).

Descartar pneus em cal-
çadas e lotes baldios é uma 
irregularidade que pode ser 
punida por órgãos muni-
cipais de fiscalização, mas 
também um perigo à saúde 
da população, uma vez que 
podem se tornar criatórios 
para o mosquito Aedes ae-
gypti transmissor da dengue.

O avanço da doença em 
Goiás deixou o Estado na 
segunda posição em nú-
mero de mortes no Brasil 
em 2022, com seis casos no 
primeiro trimestre. Somente 
a Bahia está na frente. Se-
gundo a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), quase 35 mil 
pessoas já foram contami-
nadas com a doença.

Para o coordenador esta-
dual de Dengue, Zika e Chi-
kungunya da SES, Murilo do 
Carmo, vários fatores contri-
buiriam para estes resulta-
dos ruins no estado, como 

a circulação de dois tipos de 
vírus, a dengue tipos 1 e 2.

“Nós temos um intenso 
período chuvoso no Esta-
do de Goiás. Isso fez com 
que aumentasse a oferta 

de água nos criadouros e 
aumentasse a quantidade 
de Aedes aegypti. Somado 
a isso, a baixa adesão da so-
ciedade em ajudar o poder 
público a conter o avanço 
dessa doença”, analisou.

O que muita gente não 
sabe é que alguns objetos, 
como pneus, não podem 
ser descartados como lixo 
comum. A Lei de Resíduos 
Sólidos, obriga fornecedo-
res a organizar e a colocar 
em prática o sistema de 
logística reversa, ou seja, o 
retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor.

Estão inseridos neste rol 
de produtos, além de pneus, 
agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens; pilhas e baterias; 
óleos lubrificantes, seus resí-

duos e embalagens, lâmpadas 
fluorescentes, de vapor e só-
dio e mercúrio e de luz mista; 
produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes. O objetivo 
da lei é que os fornecedores 
reciclem tais produtos para 
minimizar a exposição deles 
ao meio ambiente, protegen-
do assim, a vida, a saúde e a 
segurança dos consumidores.

Na Chácara do Gover-
nador, a poucos metros da 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Paulo Garcia, 
o DE flagrou uma pilha de 
pneus velhos descartados 
como lixo comum. Vizinhos 
ao local não souberam dizer 
quem fez o descarte irre-
gular do material que pode 
se tornar um criadouro do 
mosquito da dengue.

Reprodução

A audiência envolvendo a 
agressão que a jornalista Sil-
vye Alves sofreu do ex-namo-
rado, Ricardo Hilgenstieler, 
foi marcada para o dia 20 de 
maio. O empresário é acusa-
do de invadir a casa da apre-
sentadora do Cidade Alerta 
GO e a agredir na frente do fi-
lho, de 11 anos, em junho do 
ano passado por não aceitar 
o fim do relacionamento.

A apresentadora não pre-
cisará ver o ex-companheiro 
na data da audiência e po-
derá dar suas versões do 
fato em uma sala separada. 
No mesmo dia, todos devem 
saber a sentença julgada.

AGRESSÃO
De acordo com o depoi-

mento de Silvye, na época da 
agressão ela e Ricardo já ha-
viam terminado o relaciona-
mento há dois meses. Porém, 
o agressor a ameaçava desde 
o rompimento. No momento 
em que conheceu uma pes-
soa nova, o empresário co-
meçou a acompanhar toda a 
sua vida à distância, seguin-
do seus amigos e as pessoas 
que ela passava a seguir.

Não satisfeito, Ricardo via-
jou para Goiânia e foi atrás da 
apresentadora. Silvye contou 
que no dia em que foi agre-
dida estava trabalhando e 
tinha acabado de chegar 
em casa, quando se deparou 
com o ex-namorado dentro 
da residência. Ele pegou o ce-
lular dela e tentou se trancar 
no quarto, fechando a porta 
nos dedos da jornalista.

Além de machucar as 
mãos da mulher, Ricardo 
também a agrediu na fren-
te do filho, de 11 anos. Ele, 
inclusive, acionou a polícia 
após escutar os gritos de so-
corro da mãe. O empresário 
fugiu antes da polícia chegar, 
mas acabou sendo preso no 
aeroporto de Goiânia na ma-
drugada do dia seguinte. 

Prefeitura de Goiânia divulga lista com 4,2 Prefeitura de Goiânia divulga lista com 4,2 
mil aprovadas no Renda Família+Mulhermil aprovadas no Renda Família+Mulher
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Após dois anos de 
pandemia, a prin-
cipal feira do agro-

negócio do Centro-Oeste 
está de volta. A Tecnoshow 
Comigo retorna à atividade 
com expectativa positiva 
de dobrar o faturamento 
em relação à última edição 
do evento. As vendas de-
vem chegar a R$7 bilhões, 
apesar de altas em toda a 
cadeia produtiva e ao atual 
cenário econômico mundial 
que impacta diretamente  o 
setor. A 19ª feira em Rio Ver-
de vai ser maior em todos 
os sentidos, inclusive com 
a chegada de mais 20 em-
presas e bancos expositores 
para atender melhor o pú-
blico ansioso por conhecer 
as novas tecnologias em-
pregadas no segmento.

“Considerando os au-
mentos e cenário de infla-
ção e juros altos, nós espe-

ramos muitas negociações, 
embora proporcionalmente 
o faturamento tivesse que 
subir e ser R$10 bilhões, 
no mínimo. Ficamos muito 
tempo sem a feira e muita 
gente teve dificuldades em 
comprar maquinário por 
causa da falta de peças no 
mercado”, diz o presidente 
da Cooperativa Agroindus-
trial dos Produtores Rurais 
do Sudoeste Goiano (Comi-
go), Antonio Chavaglia.

A dimensão dos aumen-
tos fica evidente ao avaliar 
o preço de um trator em 
2019 e agora, em 2022. 
Três anos atrás, um modelo 
500 CD custava R$500 mil 
e hoje, R$ 3 milhões e um 
outro  de R$100 mil chega 
neste ano a R$ 500 mil. Os 
números que a Tecnoshow 
registra também surpreen-
dem e envolvem até quem 
não trabalha com o agro-
negócio: são cerca de 8 mil 
empregos diretos e indire-

tos que beneficiam o muni-
cípio sede da feira e todo o 
Brasil. Uma das únicas ativi-
dades que não foram inten-
samente impactadas du-
rante a quarentena, o setor 
ajudou o País a melhor os 
índices do Produto Interno 
Bruto (PIB) e ainda cresceu 
8,36% no ano passado.

O evento ocorrerá de  4 a 
8 de abril, no Centro Tecno-
lógico COMIGO (CTC) de Rio 
Verde. Além de compartilhar 
experiências tecnológicas 
realizadas por diversas insti-
tuições de pesquisa, de en-
sino e outras empresas que 
auxiliam o produtor rural, 
os visitantes têm acesso  a 
expositores de grandes seg-
mentos do setor agropecu-
ário. Na programação, eles 
podem aproveitar palestras, 
dinâmicas, exposição de ani-
mais e plots agrícolas com 
novidades e variedades de 
grãos como soja, milho, sor-
go, girassol e pastagens.

Divulgação

Discriminar a pessoa 
idosa, abandoná-la em hos-
pitais, casas de saúde ou 
em asilos. praticar maus-
-tratos, não prover suas 
necessidades básicas, entre 
outros, são crimes contra 
essa população, segundo 
o Estatuto do Idoso (Lei 
Federal n.º 10.741/2003) 
e pode render até 6 anos 
de reclusão. A maioria dos 
casos de violência contra 
a população acima dos 60 
anos é de negligência, se-
guido do abuso financeiro 
e econômico, além da vio-
lência psicológica. Em quar-
to lugar no ranking está a 
violência física.

De acordo com números 
do Disque 100, do Ministé-
rio da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos, o número 
de denúncias de violência 
e de maus-tratos contra 
idosos cresceu 59% no país 
durante a pandemia. Cerca 
de 30% do total de denún-
cias de violações de direitos 
humanos era de violência 
contra pessoas idosas, o 
que somava em torno de 

48,5 mil registros. Em 2019 
aumentou 53%, passando 
para 77,18 mil denúncias.

No primeiro semestre de 
2021, o Disque 100 regis-
trou mais de 33,6 mil casos 
de violações de direitos 
humanos contra os idosos 
no Brasil. Em Goiás, segun-
do dados do Disque 100, 
foram denunciados 357 
casos em 2019, contra 559 
no ano seguinte. Com duas 
unidades da Delegacia 
Especializada no Atendi-
mento ao Idoso (DEAI) em 
funcionamento na capital e 

em Anápolis, a Polícia Civil 
divulgou que somente em 
2021 foram registradas 1. 
049 denúncias de atos de 
violência contra pessoas 
com 60 anos ou mais.

Vale lembrar que, se-
gundo dados do Disque 
100, em 51,83% dos casos, 
a violência contra a pessoa 
idosa foi praticada por fi-
lhos, seguidos por netos 
(8,22%) e genro ou nora 
(4,68%), o que deixa claro 
que o maior algoz do ido-
so no Brasil está dentro de 
casa e é seu parente.

O delegado Alexandre 
Alvim, titular da DEAI de 
Goiânia, confirma que as 
principais queixas são de-
núncias de maus-tratos, 
exploração financeira e de 
abandono, mas nem sem-
pre o idoso quer denunciar 
o autor da violência, já que 
existe um vínculo familiar.

Denúncias de violência 
contra idosos podem ser fei-
tas anonimamente pelo Dis-
que 100, pelo telefone (62) 
3201 1501 ou pelo endereço 
eletrônico delegacia.idoso@
policiacivil.go.gov.br.

Tecnoshow espera dobrar faturamento Tecnoshow espera dobrar faturamento 
e chegar a R$ 7 bilhões em comercializaçãoe chegar a R$ 7 bilhões em comercialização

Mais de 1000 denúncias Mais de 1000 denúncias 
de violência contra idosos de violência contra idosos 
em 2021 em Goiásem 2021 em Goiás

O governador Ronaldo 
Caiado sancionou, nesta 
quinta-feira (31/03), a lei que 
permite o parcelamento do 
IPVA em até 10 vezes. A previ-
são é a de que a Secretaria da 
Economia publique até o iní-
cio da próxima semana uma 
instrução normativa com o 
novo calendário de paga-
mento, que deve vigorar em 
maio e se estenderá até de-
zembro. O projeto, que deu 
origem a lei, é de autoria do 
deputado Henrique Arantes. 
De uma frota tributável de 1,5 
milhão de veículos, apenas 
133 mil veículos já pagaram o 
imposto pelo calendário anti-
go, em vigor desde janeiro.

Excepcionalmente em 
2022, o parcelamento não 
vai vigorar integralmente 
por causa da data de sua 
aprovação, levando em 
conta que já estamos no fi-
nal do terceiro mês do ano. 
Nos cálculos da gerência do 
IPVA, provavelmente esse 
ano serão seis, sete ou oito 
parcelas, a depender do fi-
nal da placa do veículo. O 
licenciamento do veículo no 

Detran-GO continuará sendo 
feito na última parcela.

DESCONTO DE ATÉ 10%
O Governo de Goiás, sen-

sível à dificuldade financeira 
enfrentada por algumas fa-
mílias devido à crise econô-
mica causada pela pandemia, 
resolveu manter o desconto 
de 5% a 10% no Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para os 
cidadãos que participam do 
Programa Nota Fiscal Goiana 
(NFG). Este ano, mais de 441 
mil proprietários de veículos 
terão desconto no imposto.

Está valendo: IPVA poderá ser Está valendo: IPVA poderá ser 
parcelado em até 10 vezes este ano em Goiásparcelado em até 10 vezes este ano em Goiás
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Uma ação do Governo 
de Goiás durante a 
pandemia recebeu re-

conhecimento mundial. O Esta-
do ganhou o prêmio GovTech 
Prize 2022, prêmio global anual 
projetado para motivar entida-
des governamentais mundiais 
e startups a criarem soluções 
de governança tecnológica 
para solução de desafios glo-
bais. A premiação foi nos Emi-
rados Árabes, no World Gover-
nment Summit, pelo trabalho 
de engajamento dos alunos 
durante a pandemia, que miti-
gou perdas de aprendizagem e 
preveniu abandono escolar

A ação premiada do Go-
verno de Goiás foi realizada 
em parceria com a Fundação 
Leman, a Startup Movva e o 
Instituto Sonho Grande. Fo-
ram enviadas várias mensa-
gens de SMS para estudan-
tes da rede pública estadual 
de ensino em 2020, a fim de 
motivá-los a continuar estu-
dando na pandemia. 

As mensagens de texto 
foram disparadas de junho a 
dezembro de 2020, duas ve-
zes por semana, para 12 mil 
alunos de Ensino Médio em 
tempo integral. O conteúdo 
baseado em ciência compor-

tamental consistia em lembre-
tes, encorajamentos e dicas 
de estudo. Houve também o 
envio de SMSs interativos, per-
guntando ao aluno seu nível 
de confiança, de 0 a 10, para 
concluir o ensino médio.

Para a secretária de educa-
ção do estado de Goiás, pro-
fessora Fátima Gavioli, o prê-
mio vem coroar as ações da 
educação estadual que foram 
realizadas durante a pande-
mia e mostrar que o caminho 
para o ensino-aprendizagem 
em tempos de crise é a união 
do poder público com o ter-

ceiro setor e o investimento 
em governança tecnológica.

“A Startup Movva e o Insti-
tuto Natura nos possibilitaram, 
mesmo em período de pan-
demia, a aproximação com os 
estudantes e suas famílias. Ter 
ações em prol da educação 
reconhecidas mundialmente 
mostra que estamos no cami-
nho certo, que a rede de educa-
ção de Goiás tem desenvolvido 
boas parcerias e mostrado que 
o caminho de união com tercei-
ro setor traz resultados excelen-
tes para a governança e para os 
nossos estudantes” enfatiza a 

secretária Fátima Gavioli

PRÊMIO GOVTECH
Como parte do World Go-

vernment Summit, os Emi-
rados Árabes Unidos orga-
nizam o “GovTech Prize”. Em 
sua 7ª edição, o governo dos 
Emirados Árabes Unidos rea-
lizou  uma edição especial do 
Prêmio GovTech para reco-
nhecer inovações em Saúde 
e Bem-Estar, Aprendizado Re-
moto, Refugiados, Mudanças 
Climáticas, Serviços Gover-
namentais com Inteligência 
Artificial, Avanços Exclusivos.

Gustavo Mendanha não é 
mais o prefeito de Aparecida de 
Goiânia. Ele entregou o cargo 
ao seu vice, Vilmar Mariano, na 
manhã desta quinta-feira (31).

Ainda na manhã de hoje 
Mendanha confirmou que no 
próximo sábado (02)  vai se filiar 
ao Patriota. Em Goiás a legenda 
é dirigida por Jorcelino Braga.

Antes de fechar com Pa-
triota, Mendanha tentou 
acordo com pelo menos cinco 
legendas, DC, Podemos, PSDB, 
PP e o Podemos. O Objetivo 
do político há seis meses, des-
de quando deixou o MDB, era 
formatar uma composição po-
lítica que o desse suporte para 
disputar o Governo de Goiás.

O Palácio das Esmeraldas 
continua sendo o foco de Gus-

tavo Mendanha. De partido 
novo, o desafio agora é buscar 
aliados para viabilizar o seu 
projeto. Lembrando que inte-
grantes do Patriota, como o 
grupo de Jânio Darrot, ex-pre-
feito de Trindade, já declaram 
apoio ao governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil).

Mesmo o Patriota não tendo 
tempo de TV e nem fundo elei-
toral, Mendanha diz estar tran-

quilo para enfrentar o que vem 
pela frente a partir de agora.

“Estou a disposição vou 
conversar muito com pessoas 
mais simples, com empresá-
rios, com produtores rurais, 
com servidores públicos e 
juntos construir um plano 
de gestão que seja efetivo 
para tirar Goiás desse mo-
mento. Goiás está parado. 
Goiás precisa de decolar”.

Reprodução

Educação de Goiás ganha Educação de Goiás ganha 
prêmio internacional pela boa atuaçãoprêmio internacional pela boa atuação

O deputado federal José 
Mário Shreiner deixou o 
União Brasil e o deputado 
estadual Amilton filho saiu 
do Solidariedade . Os polí-
ticos assinaram a ficha de 
filiação com MDB na tarde 
desta quinta-feira (31).
As filiações dos deputa-
dos foram abonadas pelo 
presidente do MDB em 
Goiás, Daniel Vilela.
Shreiner busca reeleição 
para Câmara dos Deputados, 
já Amilton Filho vai trabalhar 
para conquistar segundo 
mandato na Assembleia Le-
gislativa de Goiás.

Ao DE, Amilton Filho falou que 
vai fazer dobradinha com o 
presidente do MDB em Aná-
polis, Márcio Corrêa, pré-can-
didato a deputado federal.
“Defini pelo MDB porque 
é um partido grande em 
Goiás, está na base do Caia-
do. O presidente Daniel 
Vilela é o pré-candidato a 
vice na chapa do gover-
nador e eu estou fechado 
com esse grupo. Também 
escolhi uma sigla que for-
me uma chapa que ofere-
ça condições de buscar a 
reeleição para o segundo 
mandato”, frisou Amilton.

O ex-governador de Goiás 
José Eliton deixa o PSDB e 
parte para novos projetos 
políticos em 2022. E o desti-
no do agora do ex-tucano é 
o PSB de Geraldo Alckmin.
José Eliton comunicou sua 
decisão através de uma 
carta renunciando a presi-
dência do PSDB em Goiás 
e a sua desfiliação partidá-
ria destinada ao presiden-
te nacional da sigla, Bruno 
Cavalcanti de Araújo.
Eliton já estava afastado 
do cargo de presidente do 
PSDB em Goiás desde o 
ano passado por motivos 
de saúde. Desde então, 
o ninho tucano passou a 
ser dirigido interinamente 
pelo também ex-gover-
nador Marconi Perillo. Nas 
redes sociais, José Eliton já 
anunciou quais seus proje-

tos políticos a partir de sua 
chegada a nova sigla.
Por enquanto, o ex-gover-
nador disse que não chega 
ao PSB com a intenção de 
ser candidato em 2022, 
mas sim para formar uma 
frente ampla de centro-es-
querda no Estado em opo-
sição ao projeto de Ronal-
do Caiado (União Brasil).
O convite para José Eliton in-
gressar no PSB partiu de Ge-
raldo Alckmin com a batuta 
do presidente do partido em 
Goiás, deputado federal Elias 
Vaz. Assim, em suas redes so-
ciais, José Eliton postou que 
“vou trabalhar para contri-
buir com as pré-candidatu-
ras do presidente Lula e do 
vice-presidente Geraldo Al-
ckmin. Vou trabalhar para 
que tenhamos uma frente 
ampla em Goiás.

Filiação ao Patriota coloca fim na peregrinação de MendanhaFiliação ao Patriota coloca fim na peregrinação de Mendanha
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A possível desistência 
de João Dória (PSDB) 
à disputa da Pre-

sidência da República em 
2022 movimentou os bas-
tidores políticos nacionais 
desta quinta-feira (31).

Pela manhã, especulou-
-se que o atual governador 
de São Paulo não seria mais 
candidato ao Planalto, e que 
ele oficializaria sua decisão 
ao longo do dia.

Na sequência, o noticiário 
político informou que a re-
núncia de Dória abriria uma 
guerra interna no PSDB já que 
estaria tudo pronto para o vi-
ce-governador de São Paulo, o 
também tucano Rodrigo Gar-
cia, assumir o cargo e já iniciar 

seu trabalho rumo à reeleição. 
Lembrando que o adversário 
direto na disputa pelo Gover-
no de São Paulo será Tarcísio 
de Freitas, ex-ministro da In-
fraestrutura de Bolsonaro, fi-
liado ao Republicanos.

Até a esposa de João Dó-
ria, Bia Dória, deu declarações 
públicas sobre a possível 
desistência do governador. 
À Folha UOL Bia disse que a 
renuncia do marido era “um 
grande alívio a proteção da 
minha família”.

No início da tarde, Bruno 
Araújo, presidente nacional 
do PSDB divulgou nota re-
afirmando que João Dória 
é o candidato do partido à 
presidência da República. 
E ressaltou que o político 

venceu as prévias realiza-
das em novembro de 2021 
contra os demais postulan-
tes ao cargo pela sigla. En-
tre eles, Eduardo Leite que 
anunciou saída do Governo 
do Rio Grande do Sul (RS) 
na última quarta-feira (30).

“As prévias serão respeita-
das pelo partido. O governa-
dor tem a legenda para dispu-
tar a presidência da República. 
E não há, nem haverá qualquer 
contestação à legitimidade da 
sua candidatura pelo partido”, 
declarou Bruno Araújo.

Até o momento a infor-
mação é que, pressionado, 
Dória recuou, deve deixar 
o Governo de São Paulo e 
manter sua candidatura para 
presidente da República.

Divulgação

Presidente Nacional do PSDB, Bruno Presidente Nacional do PSDB, Bruno 
Araújo, banca candidatura de DóriaAraújo, banca candidatura de Dória
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O ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro desistiu nesta 
5ª feira (31.mar.2022) de 
ser candidato a presiden-
te da República. Depois 
de ter ficado quase 5 me-
ses no Podemos, filiou-se 
ao União Brasil. Segundo 
nota do seu novo partido, 
o ex-ministro deve disputar 
uma vaga na Câmara dos 
Deputados por São Paulo.

A ideia da sigla é formar 
uma chapa única da chama-
da 3ª via com PSDB e MDB.

O presidente do União 
Brasil em São Paulo, depu-
tado Alexandre Leite, disse 
que “este ato foi um gesto 
de boas-vindas”. “Moro vem 
para o União com a expec-
tativa de ser um dos deputa-
dos mais votados da história 
do país. Daremos todas as 
condições para isso.”

Segundo o deputado 
Junior Bozzella (União Bra-
sil-SP), Moro foi ao União 
Brasil para ser um “soldado” 
e aceitará as determina-
ções da sigla.

“Ele é um filiado como 
outro qualquer. Ele foi 
muito humilde, muito sin-
gelo no sentido de se co-
locar como um soldado do 
União Brasil. Aquilo que o 
União Brasil decidir, onde 
ele possa atuar em bene-

fício do povo paulista e do 
povo brasileiro”, declarou.

Em conversa com jor-
nalistas, Bozzella disse que 
Moro teve muito “despren-
dimento” ao ir para o União. 
Ao contrário de Alexandre 
Leite, ele não confirmou 
que o ex-juiz irá disputar 
vaga na Câmara.

Segundo ele, Moro acei-
tará a decisão do partido, po-
dendo até mesmo ser can-
didato a vice-presidente em 
uma chapa organizada pela 
3ª via. Ao mesmo tempo, Bo-
zzella declarou que seria óti-
mo ter o ex-ministro em uma 
chapa para deputado.

“Eu acho que a grande-
za de vir para o partido já 
sabendo que você não tem 
a garantia de uma candi-
datura X, Y ou Z. Acho que 
já está mais claro do que 
nunca que você se coloca 
à disposição como um sol-
dado. Não vejo dificuldade 
nenhuma”, afirmou.

DECISÃO DE MORO
A saída de Moro do Pode-

mos já tinha sido considera-
da em janeiro deste ano. Na 
época, a presidente da sigla 
e deputada federal Renata 
Abreu (SP) confirmou ao 
Poder360 que houve uma 

conversa com a sigla sobre 
o assunto, mas sem avanço. 
A deputada indicava que 
o mais provável seria uma 
aliança entre os 2 partidos.

Na 2ª feira (28.mar), 
Moro se encontrou com o 
presidente nacional do 
União Brasil, deputado 
Luciano Bivar, em Brasília. 
Eles discutiram o cenário 
eleitoral da chamada “3ª 
via”. “Bivar seria um ótimo 
vice-presidente ou cabe-
ça de chapa. Estaremos 
juntos de 2022 a 2026, 
pelo menos”, declarou o 
ex-juiz na época.

Em 24 de março, o Po-
demos fechou apoio à pré-
-candidatura de ACM Neto 
(União Brasil) ao governo 
da Bahia. O acordo envol-
via espaço no palanque de 
ACM Neto para Moro.

O União Brasil conversa 
com o PSDB e o MDB para 
a construção de uma candi-
datura única. Também em 
24 de março, o governador 
João Doria (PSDB), a sena-
dora Simone Tebet (MDB), 
Bivar, o presidente do MDB, 
Baleia Rossi, e o vice-go-
vernador paulista, Rodrigo 
Garcia (PSDB) se reuniram 
para discutir o tema. O 
partido de Bivar ainda não 
apresentou nome das pró-
prias fileiras para a corrida 
à Presidência da República.

Confirmado no União Brasil, Moro fica mais Confirmado no União Brasil, Moro fica mais 
distante do sonho pela disputa da presidênciadistante do sonho pela disputa da presidência
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Foi adiada, nesta quarta-fei-
ra (30), no Senado, a votação 
da proposta que cria a Política 
Nacional de Direitos das Po-
pulações Atingidas por Barra-
gens (Pnab). O texto, chamado 
formalmente de Projeto de Lei 
(PL) 2788/2019, tramita atual-
mente na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA), que colocou 
o assunto em pauta nesta data, 
mas acabou protelando a apre-
ciação da medida por conta de 
um pedido de vista coletiva.

O projeto ainda não tem 
uma nova data agendada 
para a votação, mas a ten-
dência é que o assunto volte 
à tona na próxima semana. 
Para o Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), 
o adiamento amplia a ansie-
dade e a expectativa do seg-
mento, que tem cobrado a 
aprovação da Pnab.

“A gente ficou muito pre-
ocupado com esse pedido 

de vista e nós nos colocamos 
à disposição dos senadores 
pra esclarecer questões sobre 
o tema. Esperamos agora uma 
verdadeira campanha ‘Senado, 
aprova já porque os atingidos 
não podem esperar’”, afirma 
Leandro Scalabrin, do Coletivo 
de Direitos Humanos do MAB.

Segundo ele, a ideia do 
movimento é fazer um “inten-
sivão” nos próximos 15 dias 
para garantir a pressão polí-
tica necessária à votação do 
texto pela CMA.

Do ponto de vista do con-
teúdo, o PL institui um marco 
normativo que fixa os direitos 
das populações atingidas por 
barragens, tema invisibilizado 
na legislação brasileira atual. 
A ideia é assegurar garantias 
para pessoas vulnerabiliza-
das por obras relacionadas a 
questões como reservatórios 
de água, saneamento, mine-
ração e energia hídrica, etc.

Senado adia votação de PL Senado adia votação de PL 
que cria política de direitos que cria política de direitos 

para atingidos por barragenspara atingidos por barragens



Os mercados globais 
operam nesta quinta-
-feira (31) com pessimis-

mo sobre a guerra na Ucrânia, e 
as bolsas europeias se encami-
nhando para o pior trimestre 
desde o começo da pandemia.

Começando pelo exterior, 
os futuros americanos opera-
vam perto da estabilidade. Por 
um lado, o recuo do petróleo 
reduz as perspectivas de infla-
ção e traz um certo alívio. Mas, 
por outro lado, a tensão com a 
guerra volta a afetar as ações.

As dúvidas sobre os rumos 
das negociações entre Rússia 
e Ucrânia deixam investidores 
cautelosos. Forças ucranianas 
se preparam para novos ata-
ques na região leste do país. 
As conversas de paz devem 
ser retomadas amanhã.

Após fechar em US$ 113 
ontem, os preços do petróleo 
despencam para perto dos 
US$ 105, com agências de no-
tícia dizendo que Biden estuda 
liberar até 180 milhões de bar-
ris de suas reservas de petróleo 
para contar a alta dos preços.

Os temores com lockdowns 

também pesam sobre o petró-
leo e outras commodities, que 
caem agora de manhã.

Na Europa, as bolsas caem 
seguindo o clima de cautela no 
mundo. Os índices chegaram a 
se aproximar das máximas de 
um mês no começo da semana, 
com as conversas de paz entre 
Rússia e Ucrânia. Mas agora se 
encaminham para fechar o dia 
com a maior queda trimestral 
desde o início de 2020.

Alemanha e Espanha di-
vulgaram dados de inflação 
preocupantes ontem, aumen-
tando o temor de aumento 
de juros e recessão na Europa. 
Em meio às preocupações, o 
primeiro-ministro da Itália 
disse que não acha que o for-
necimento de gás vai ser cor-
tado diante da disputa pelo 
pagamento em rublos.

Na Ásia, as bolsas fecha-
ram em queda, seguindo as 
baixas de ontem em Nova 
York. Os índices de atividade 
piores que o esperado tam-
bém afetam as ações.

Papéis de tecnologia tam-
bém caíram depois que a SEC, 

a CMV (Comissão de Valores 
Mobiliários) americana, incluiu 
a Baidu na lista de empresas 
que podem ser deslistadas das 
bolsas em Wall Street.

BRASIL
No Brasil, com aumento da 

aversão ao risco no mundo, com-
modities subiram e mais uma 

vez impulsionaram a bolsa. O 
Ibovespa fechou na máxima em 
sete meses, acima dos 120 mil 
pontos. Hoje, com commodities 
caindo, puxadas por petróleo, a 
bolsa pode ter alguma correção.

Na economia, o destaque 
é a divulgação da taxa de 
desemprego, que ficou em 
11,2% no trimestre encerrado 

em fevereiro, mesma taxa do 
trimestre fechado em janeiro. 

A taxa veio um pouco me-
lhor do que a expectativa do 
mercado, que era de 11,4%. 
Também é a menor taxa para 
um trimestre encerrado em 
fevereiro desde 2016.

O país soma 12 milhões de 
desempregados. O IBGE ressal-

ta que houve queda na popu-
lação que busca trabalho, mas 
a diferença nesse trimestre é 
que não se viu crescimento da 
população ocupada.

O IBGE diz também que a 
estabilidade no número de 
ocupados significa que o mer-
cado pode estar retornando a 
um padrão anterior a pande-
mia de Covid-19. O rendimento 
ficou estável frente ao trimestre 
anterior, mas ainda tem queda 
de 9% sobre o ano anterior.

ÍNDICES
O Ibovespa futuro tinha que-

da de 0,17%, com 120.806 pon-
tos. O dólar caía 0,29%, cotado a 
R$ 4,77. O S&P futuro subia 0,10%.

AGENDA DO DIA
Além da Pnad (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domi-
cílios), balanços seguem, com 
destaque para empresas de 
educação Afya e Arco Educação.

No exterior, destaque para os 
dados de inflação dos EUA, que fi-
cou em 6,4%, e de seguro-desem-
prego, que ficaram em 202 mil, 
em linha com as expectativas.

Divulgação

O uso em caráter emer-
gencial do medicamento 
para a Covid-19 Parxlovid, 
da Pfizer, foi aprovado, 
nesta quarta-feira (30) pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). O 
medicamento combate a 
piora nas condições de saú-
de das pessoas infectadas. 

Portanto, é indicado para 
adultos que testaram posi-
tivo para a Covid-19, com 
risco de evolução para qua-
dros graves, mas que não 
precisam de oxigênio.

De acordo com a Anvisa, 
os benefícios da liberação do 
medicamento da Pfizer supe-
ram os riscos. O órgão afirma 
que a antecipação de produ-
tos para tratar o coronavírus 

está ligada à possibilidade de 
combate à doença.

O Parxlovid é um antiviral 
composto por duas substân-
cias (nirmatrelvil e ritonavir). 
Ele já foi aprovado nos Esta-
dos Unidos, Canadá e México.

O diretor da Anvisa, Alex 
Campos, ressalta que o me-
dicamento não substitui a 
vacina, que continua sendo “a 
melhor estratégia para evitar 

a covid-19, as hospitalizações 
e os óbitos”.

O remédio não é indicado 
para menores de 18 anos de 
idade. Assim como pacientes 
com insuficiência renal grave 
ou falha renal, gestantes e 
pessoas que podem ou pre-
tendem engravidar durante 
o tratamento. Além disso, o 
Parxlovid não deve ser usado 
por mais de cinco dias.

Mercados mantêm pessimismo com guerra Mercados mantêm pessimismo com guerra 
na Ucrânia; desemprego é destaque no Brasilna Ucrânia; desemprego é destaque no Brasil

Anvisa aprova uso emergencial do medicamento da Pfizer para Covid-19Anvisa aprova uso emergencial do medicamento da Pfizer para Covid-19
SAMANTHA SOUZA
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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 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
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
-------------------------------
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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
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

Veículos
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COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, de 
empregada, área de servi-
ço e 1 vaga de garagem. 
aluguel sem burocracia. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de da, 
banheiro social, circula-
ção, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.

JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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, 
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 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
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, garagem e área 
de serwww.joiaempreen-
dimentos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
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O Brasil vai conhecer 
nesta sexta-feira (1) 
seu grupo na Copa 

do Mundo 2022 para iniciar 
a disputa pelo hexacampe-
onato no Qatar, em novem-
bro. O sorteio da Fifa aconte-
cerá já no país-sede, às 13h 
(horário de Brasília).

Os potes foram oficial-
mente conhecidos com a 
atualização do ranking da 
entidade máxima do futebol, 
com o Brasil entrando no-
vamente como líder, supe-
rando a Bélgica, e principal 
cabeça-de-chave no pote 1 
junto com os anfitriões.

O Qatar, aliás, é a única 
seleção que já sabe que 
estará no grupo A, por ser 
sede. Para os demais países, 
a única trava é que times 
de mesmas Confederações 
não se enfrentem, sendo a 
única exceção a Uefa - po-
derão existir, no máximo, 
dois europeus por chave.

Imaginando possíveis 
cenários para a seleção do 
técnico Tite nesta sexta, o 
ESPN.com.br realizou al-
gumas combinações com 
base nos potes.

Há chance, por exem-
plo, de o Brasil formar um 
grupo com a Alemanha, 
totalizando nove títulos 

mundiais ou um outro 
com Irã e Canadá, que 
nunca foram além da fase 
de grupos em Copas.

OS RANKINGS 
MAIS ALTOS
Foi o ranking da Fifa 

que decidiu o ordenamen-
to dos potes do sorteio. A 
lista é realmente um indí-
cio de força dos times? Há 

discussão... Mas, se essa 
ordem faz diferença, o pior 
cenário para o Brasil seria 
ser sorteado em um grupo 
com México, Senegal e o 
trio de seleções que saíra 
de País de Gales, Escócia 
ou Ucrânia.

No pote 2 do sorteio, os 
mexicanos estão entre as 
10 melhores seleções do 
mundo, segundo a Fifa, no 

9º lugar do ranking. É a se-
leção mais bem colocada 
abaixo dos cabeças-de-
-chave, acima da Holanda, 
10º lugar, outra “pedreira” 
do segundo pote.

Completariam esse 
grupo Senegal, de Sadio 
Mané, que é 20º colocado 
no ranking da Fifa - a me-
lhor posição do continente 
africano - e está no pote 3; 

e a seleção europeia que 
ainda saíra da repescagem 
da Uefa - País de Gales é 
18º do ranking; a Ucrânia, 
27ª; e a Escócia - 39ª.

Os rankings mais baixos
Em um exemplo opos-

to, caso o Brasil enfrentas-
se a seleção pior colocada 
no ranking da Fifa em cada 
pote, o grupo teria: Croá-
cia (16º lugar e no pote 2), 
Tunísia (35ª e no pote 3) e 
Arábia Saudita (49ª).

O GRUPO COM 
MAIS TRADIÇÃO
Pensando em números 

de participações ou cam-
panhas de destaque na 
Copa do Mundo, a rival 
mais temida para a seleção 
brasileira, sem dúvida, é a 
Alemanha no pote 2, com 
15 participações em Mun-
diais na história e quatro 
títulos. Somando com as 
taças verde e amarelas, se-
riam nove só em um grupo.

Para completar a chave 
com mais história na Copa, 
o grupo poderia ter Sérvia 
do pote 3, com suas 13 par-
ticipações (que consideram 
também o período como 
Iugoslávia e Sérvia e Monte-
negro); e Camarões do pote 
4, com sete participações.

As restrições e o isola-
mento social recomendados 
pelas autoridades públicas 
no auge da pandemia de 
Covid-19 impuseram aos 
praticantes de atividades 
físicas uma mudança de há-
bito: aulas de ginásticas on-
-line. Apesar da reabertura 
das academias e?espaços 
ao ar livre,?o?consumidor 
quer um sistema híbrido, 
mantendo o serviço on-line 
e encontrando presencial-
mente seu professor com 
alguma frequência. 

O estudo inédito - reali-
zado pela Fitness Brasil em 
parceria com a EY e a Arma-
tore Market + Science, recém-
-divulgado - contou com 
4.465?entrevistados, distribu-
ídos em 26 Estados e o Dis-
trito Federal, em 454 municí-
pios, além de outras fontes, 
como IBGE e conversas dirigi-
das com especialistas.

“Nossa referência sempre 

foi o IHRSA Global Report, 
que reúne dados de deze-
nas de países e fornece uma 
visão macro da indústria e 
de academias em todo o 
mundo, tornando-o uma 
fonte importante para ges-
tores, fornecedores e profis-
sionais da educação física. 

Ao elaborarmos um relató-
rio fitness nacional, a inten-
ção é colaborar com uma 
visão mais precisa da nossa 
realidade e contribuir com 
a profissionalização e evo-
lução do mercado”, afirma 
Gustavo Almeida, diretor-
-executivo da Fitness Brasil.

CENTROS 
DE ATIVIDADES
O relatório mostra que 

o Brasil tem cerca de 36 
mil centros de atividades 
físicas. O Estado de São 
Paulo lidera o ranking de 
concentração de centros 
com 28% do número total, 
seguido por Minas Gerais 
com 12%, Rio de Janeiro 
com 8%, Paraná com 8% e 
Rio Grande do Sul com 7%.

Por outro lado, existem 
711 cidades com população 
superior a 10 mil habitantes 
e inferior a 50 mil habitantes 
que não possuem centros 
de atividades físicas. Destas, 
62% estão concentradas no 
Nordeste.

MODALIDADES
De acordo com o Panora-

ma, 40% dos entrevistados 
preferem praticar atividade 
física ao ar livre, 26% disse-
ram que caminhada ou cor-

rida é sua atividade física 
mais praticada e 54% bus-
cam resultados - treinam 
de 6 a 7 vezes por semana, 
querem melhorar a forma 
física e a performance.

Preço baixo é o que bus-
cam 69% dos respondentes, 
principalmente entre os 
que ganham?até um salá-
rio mínimo. E quanto mais 
alta a classe?social,?mais 
se pratica atividade física. 
“Dinheiro não é único fa-
tor que contribui para isso. 
Tempo e rotina mais es-
truturados, possibilitando 
maior dedicação ao espor-
te, contribuem”, afirma Fer-
nando Fleury, CEO da Arma-
tore. Segundo ele, 82% dos 
entrevistados com renda 
mensal igual ou superior a 
R$ 22 mil praticam esportes 
com regularidade e optam 
por modalidades conside-
radas caras, como triatlo e 
ciclismo de estrada.

Reprodução

Santos e São Paulo escapa-
ram de rivais de maior peso e 
devem ter vida mais tranquila 
na fase de grupos da Copa Sul-
-Americana. O sorteio realiza-
do nesta sexta-feira apontou 
um caminho mais complica-
do para Atlético-GO e Cuia-
bá, enquanto Internacional 
e Fluminense vão encontrar 
uma trajetória intermediária 
em nível de dificuldade.

O problema maior do São 
Paulo no Grupo D estará fora 
de campo. Serão as longas e 
desgastantes viagens para 
enfrentar os limitados Jorge 
Wilstermann (Bolívia), Ayacu-
cho (Peru) e Everton (Chile). 
Já o Santos, que não faz boa 
campanha na temporada - 
não obteve vaga nas quartas 
de final do Campeonato Pau-
lista -, poderá ter alguma di-
ficuldade no Grupo C frente 
ao Banfield (Argentina), mas 
Universidad Católica (Equa-
dor) e Unión La Calera (Chile) 
são rivais bem acessíveis.

O Fluminense, que não 
conseguiu vaga na fase de 
grupos da Libertadores, 
terá pela frente no Grupo H 
como principal obstáculo às 
oitavas de final o Júnior Bar-
ranquilla (Colômbia). Orien-
te Petrolero (Bolívia) e Unión 
de Santa Fe (Argentina) tam-
bém estão na chave.

O Independiente de Me-
dellín (Colômbia) promete 
ser o maior adversário do 
Internacional na briga pelo 
primeiro lugar do Grupo E. 
Os gaúchos também vão 
encarar 9 de Octubre (Equa-
dor) e Guaireña (Paraguai). 
No Grupo F, o Atlético-GO 
terá seu ‘grupo da morte’, 
juntamente com Defensa 
Y Justicia (Argentina), cam-
peão da Recopa Sul-Ameri-
cana em 2021 e a tradicional 
LDU (Equador). Antofagasta 
(Chile)faz parte da chave.

Com poucas chances, 
o Cuiabá está no Grupo B, 
com Racing (Argentina), 
Melgar (Peru), River Plate 
(Uruguai). O Ceará deverá 
brigar diretamente com o 
Independiente (Argentina) 
pelo primeiro lugar no Gru-
po G. Deportivo La Guaira 
(Venezuela e General Ca-
ballero (Paraguai) deve-
rão ser apenas figurantes. 

Brasil pode cair em grupo com 9 títulos Brasil pode cair em grupo com 9 títulos 
mundiais ou só com rivais de poucas Copasmundiais ou só com rivais de poucas Copas

Modelo híbrido é tendência na prática de esportes, aponta estudoModelo híbrido é tendência na prática de esportes, aponta estudo

Santos e Santos e 
São Paulo São Paulo 
têm grupos têm grupos 
fáceis na fáceis na 
Sul-Ameri-Sul-Ameri-
cana; Atléti-cana; Atléti-
co-GO pega co-GO pega 
pedreirapedreira
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A variante ômicron, 
extremamente trans-
missível, está sendo 

substituída no mundo todo 
por uma subvariante, a BA.2, 
também conhecida como 
“ômicron silenciosa”.

Até meados de março, a va-
riante mais comum no planeta 
era a BA.1, que surpreendeu 
os especialistas por seu nível 
de transmissibilidade, embora 
fosse menos perigosa do que 
outras. Mas agora a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
disse que a subvariante BA.2 
representa quase 86% dos ca-
sos sequenciados.

Os casos de covid-19, que 
estavam diminuindo rapida-
mente em toda parte após 
terem alcançado picos diários 
inacreditáveis   causados pela 
ômicron, aumentaram nova-
mente na Europa nas últimas 
semanas e, de acordo com o 
diretor da divisão europeia da 
OMS, Hans Kluge, isso se deve 
à linhagem BA.2.

Na terça-feira (29/03), os 
Centros de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) dos Estados Unidos 
informaram que cerca de 55% 
dos novos casos de covid no 
país eram devido à BA.2.

Diante disso, a agência re-
guladora de medicamentos dos 
EUA (FDA, na sigla em inglês) 
também autorizou uma segun-
da dose de reforço da vacina 
contra covid para pessoas com 
50 anos ou mais, a partir de qua-
tro meses do primeiro reforço.

Na Ásia, também houve 
um aumento no número de 
casos de covid detectados 
diariamente desde meados 
de fevereiro.

SUBVARIANTE 
“SILENCIOSA”
A BA.2 é muitas vezes cha-

mada de subvariante “silen-
ciosa” porque não possui o 
marcador genético que os 
pesquisadores estavam usan-
do para determinar rapida-
mente se uma infecção era 
mais provável de ser causada 
pela ômicron “regular” (BA.1), 
em vez da variante delta.

Assim como acontece 

com outras variantes, uma 
infecção por BA.2 pode ser 
detectada por meio de um 
teste rápido ou PCR, mas 
estes testes não são capazes 
de distinguir a BA.2 da delta. 
Outros testes são necessá-
rios para ter certeza.

Embora a BA-2 seja mais 
transmissível do que a ômi-
cron normal, felizmente, não 
é mais grave. Mas até que 
ponto devemos nos preocu-

par com esta variante?

O QUE DIFERENCIA 
A BA.2?
À medida que os vírus se 

transformam em novas va-
riantes, às vezes se dividem 
ou se ramificam em sublinha-
gens. A variante delta, por 
exemplo, consiste em 200 
subvariantes diferentes.

Isso também aconteceu 
com a ômicron, que inclui as 

linhagens BA.1, BA.2, BA.3 e 
B.1.1.529. Não está claro onde 
se originou, mas foi detecta-
da pela primeira vez em no-
vembro entre as sequências 
armazenadas no banco de 
dados das Filipinas.

Ela foi classificada como 
uma “variante sob investi-
gação” pelas autoridades de 
saúde do Reino Unido, o que 
significa que eles estão acom-
panhando de perto, mas não 
os preocupa tanto.

Embora as vacinas sejam 
menos eficazes contra ela 
e a proteção diminua com 
o tempo, uma dose de re-
forço aumenta a proteção 
e previne hospitalizações e 
mortes, segundo dados da 
Agência de Segurança de 
Saúde do Reino Unido.

A BA.2 É 
MAIS CONTAGIOSA?
Um estudo realizado com 

8,5 mil famílias e 18 mil pes-
soas pelo Statens Serum 
Institut (SSI), órgão vincula-
do ao Ministério de Saúde 
dinamarquês, que ainda não 
foi revisado por pares, desco-
briu que a subvariante BA.2 
é “substancialmente” mais 
transmissível do que a BA.1.
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O ex-BBB Rodrigo Mussi, 
do “Big Brother Brasil 22”, so-
freu um grave acidente de 
carro na madrugada desta 
quinta-feira, 31, em São Pau-
lo, após assistir à final do Pau-
listão, no Estádio do Morum-
bi (veja os posts dele abaixo, 
feitos durante a partida).

Rodrigo foi hospitali-
zado na capital paulista. 
Ele estava em um carro 
de aplicativo, que bateu 
num caminhão. Rodrigo 
não usava cinto e foi arre-
messado para o banco da 
frente do veículo.

No Instagram, a asses-
soria de Rodrigo pediu ora-
ções aos fãs num comuni-

cado: “Através deste viemos 
informar que o nosso asses-
sorado Rodrigo Mussi foi 
vítima de um acidente de 
carro nesta última madru-
gada e encontra-se hospi-
talizado no Hospital das 
Clínicas de São Paulo. Em 
breve, divulgaremos maio-
res informações sobre o 
estado de saúde dele. Des-
de já pedimos a todos ora-
ções e boas vibrações para 
que ele tenha uma exce-
lente recuperação”.

Mais cedo, o perfil oficial 
dele escreveu no Twitter: 
“Infelizmente, o Rodrigo 
sofreu um acidente e aguar-
damos mais informações 
sobre o estado dele”.

Coragem… o que é 
coragem? Pela defini-
ção do dicionário de 

Oxford Languages, significa 
“moral forte perante o peri-
go”, e ainda “firmeza de espí-
rito para enfrentar situação 
emocional ou moralmente 
difícil”. Podemos também re-
correr à etimologia: o estudo 
da formação das palavras.

Em “coragem”, “cor” prova-
velmente remete a coração, 
e “agem” vem de agir. Neste 
caminho, entendemos que 
o vocábulo se originou na 
intenção de expressar a “ati-
tude do coração“.

E foi o que Jim Carrey fez 
nesta quarta-feira, 30. Ao 
expressar sua opinião sobre 
sobre o tapa de Will Smith 
em Chris Rock no Óscar, o 
ator preferiu seguir a própria 
consciência a conformar-se 
com os achismos dos outros: 
do público, da mídia e dos 
colegas de profissão.

Firmeza de espírito? De-
monstrou. Moral forte? Bom, 
parece-me que sim. E por 
fim, uma legítima atitude que 
veio direto do coração: rela-
tou sua percepção mais ho-

nesta da realidade, sem nada 
dever às opiniões alheias.

Já que nem todos estão 
ligados nos últimos assuntos 
do dia (e é a melhor coisa 
que fazem), vou recontar o 
episódio: era noite de Ós-
car. Num domingo de março 
duma época estranha, num 
ano em que ninguém liga-
va tanto assim para a “maior 
premiação do cinema”.

Ora, tempos mais sãos já 
haviam ficado no passado. 
Dias dos quais davam teste-
munho alguns sobreviventes 

naquela plateia, como Kevin 
Costner, Denzel Washington 
e Mel Gibson -apesar do ta-
lento dos mais novos.

De repente vemos o Will 
Smith, indicado -e ganhador- 
na categoria de Melhor Ator 
do ano, a levantar-se, cami-
nhar pela plataforma e descer 
a mão no rosto do apresenta-
dor, o comediante Chris Rock.

Por que? Por um piada 
(isenta de humor) sobre sua 
esposa, Jada Smith, que ado-
tou o visual de cabeça ras-
pada por conta da alopecia, 

uma doença que causa calví-
cie. A piada era uma suges-
tão de que a também atriz 
poderia estrelar um novo 
filme de G.I. Jane, pois na 
história as mulheres da força 
tarefa raspam a cabeça.

Chato? Certamente. Jada 
não fez cara de quem gostou 
da brincadeira. Will, no entan-
to, é filmado rindo da piada 
de Chris, parecendo não achar 
grande coisa, poucos segun-
dos antes de uma misteriosa 
fúria o levar a resolver tudo na 
mão mesmo, e ali, no palco.

Jim Carrey mata a charada Jim Carrey mata a charada 
sobre Will Smith e Hollywoodsobre Will Smith e Hollywood

Rodrigo, do BBB 22, sofre Rodrigo, do BBB 22, sofre 
traumatismo craniano em traumatismo craniano em 
acidente grave de carroacidente grave de carro
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