
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Com boom de Com boom de 
elétricos, monociclos elétricos, monociclos 
começam a ganhar começam a ganhar 
espaço em Goiâniaespaço em Goiânia

Seleção Brasileira Seleção Brasileira 
pegará Sérvia, pegará Sérvia, 
Suíça e Camarões da Suíça e Camarões da 
Copa do MundoCopa do Mundo

Goiás está abaixo Goiás está abaixo 
da média na aplicação da média na aplicação 
de todas as vacinas de todas as vacinas 
para criançaspara crianças

CHRIS 
SANTOS

LUIZ F.
MENDES

LETÍCIA 
BRITO

AVC já matou 25 mil pessoas AVC já matou 25 mil pessoas 
entre janeiro e março de 2022 no Brasilentre janeiro e março de 2022 no Brasil

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata no Brasil, segundo o Portal da Transparência dos cartórios 
de registro civil do Brasil. Ele é seguido pelos infartos e a Covid-19. Ao todo, neste ano, foram registrados 25.274 óbitos em decorrência da 

doença. Entre 16 e 22 de março foram 843 mortes no país.  p6
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Para uns parece brinca-
deira de criança, en-
quanto, para outros, 

lembra mais uma habilidade 
circense. Consenso mesmo é 
que os monociclos são bas-
tante originais. Eles ainda 
aparecem timidamente em 
Goiânia, mas têm tudo para 
se tornar uma febre, assim 
como em outras grandes me-
trópoles, a exemplo de São 
Paulo e Rio de Janeiro.

O objeto de desejo dos 
mais ousados, a princípio, 
conquista o coração e o bol-
so de quem pretende fugir 
dos custos altos dos meios 
de transporte tradicionais. 
Andar por aí com uma roda 
só exige um pouco de prepa-
ro, mas nada além daqueles 
já empregados na condução 
de motos e carros. O proprie-
tário da Electriz na capital, 
Fábio Parente, explica que a 
legislação não exige habilita-
ção, mas a empresa promove 
um treinamento simples ca-
pacita o cliente para enfren-
tar ruas, parques e até entrar 

em shoppings.
“Basta uma aula de duas 

a quatro horas para um ini-
ciante conseguir ficar em 
pé no monociclo, mas tem 
gente que em 15 minutos 
já consegue isso. No uso, 
a gente recomenda um kit 
básico de proteção com ca-
pacete, luva, joelheira e co-
toveleira”, detalha.

Ele diz que muitas pes-
soas se assustam e veem 
dificuldade na condução do 

monociclo. No entanto, o 
empresário afirma que essa 
impressão decorre de um 
equívoco comum: pensar 
que o movimento está no 
equilíbrio sobre a roda. O 
motor é quem tem esse pa-
pel porque reconhece a incli-
nação do terreno e impede 
que o condutor caia para 
frente e para trás, sendo ne-
cessário o peso corporal ape-
nas no momento de para, 
assim como uma bicicleta.

Segundo Parente, os pre-
ços começam em R$4 mil e 
vão até R$32 mil. A bateria 
carrega em seis ou oito horas 
e a duração depende da velo-
cidade máxima do monoci-
clo, ou seja, quanto menor a 
velocidade, menor a duração 
da carga. Ele garante que a 
procura e as vendas têm su-
bido no último ano, criando 
uma comunidade de mono-
ciclistas de 20 pessoas inexis-
tente dois anos atrás. A opção 

é utilizada tanto por crianças 
quanto por adultos em busca 
de alternativa para fugir do 
preço dos combustíveis.

Os equipamentos de segu-
rança necessários variam con-
forme o tipo de modal já que 
alguns chegam a 20 e outros a 
70 quilômetros por hora. Além 
disso, variam conforme o ta-
manho do aro, existência de 
suspensão, presença de som 
acoplado, bluetooth e lanter-
na traseira. Outro detalhe é 
que os modelos estão direcio-
nados para o uso em estrada , 
off road , alto desempenho e 
na cidade  – a única orienta-
ção, nesse caso, é evitar locais 
com areia e muita água.

Segundo Parente, os pre-
ços começam em R$4 mil e 
vão até R$32 mil. A bateria 
carrega em seis ou oito horas 
e a duração depende da velo-
cidade máxima do monociclo 
chegando a 200 quilômetros 
por carga. Foi em um desses, 
inclusive, que o goiano que 
fugia da guerra da Ucrânia 
utilizou da capital Kiev para 
chegar até a casa de uma ami-
ga em uma cidade próxima. 

Até a próxima quarta-fei-
ra (6), será lançado o RedeSim 
2.0, com objetivo de reduzir 
a burocracia para abrir novas 
empresas em Goiás. O proje-
to piloto será feito em cinco 
cidades – Jaraguá, Itumbiara, 
Alexânia, Porangatu e Qui-
rinópolis. Os organizadores 
ainda esperam retorno da 
Prefeitura de Goiânia para 
que a iniciativa seja implanta-
da também na Capital.

Feito em parceria entre 
Junta Comercial do Estado 
de Goiás (Juceg), que é o 
órgão responsável pelo re-
gistro de novos PJs, e Sebrae 
Goiás, o projeto pretende 
diminuir de 21 horas para 
18 horas a média de tempo 

gasto para se abrir uma em-
presa no estado. No futuro, a 
meta é alcançar o prazo de 
8 horas. A estratégia para 
isso é reduzir de 16 para 6 a 
quantidade de procedimen-
tos necessários.

“Para abrir uma empresa, 
o cidadão precisa entrar em 
contato com diferentes ór-
gãos, como Vigilância Sani-
tária e de meio ambiente. O 
objetivo do RedeSim 2.0 é 
integrar as pastas para reduzir 

a burocracia. “Elas precisam 
conversar entre si para conse-
guirmos diminuir os procedi-
mentos. O objetivo é integrar 
os sistemas”, explica o presi-
dente da Juceg, Euclides Barbo.

“A burocracia pode levar 
o empreendedor a desistir 
de abrir uma nova empresa. 
A desburocratização é o nos-
so papel, para facilitar a vida 
do empreendedor, para que 
ele trabalhe e gere riquezas 
para o próprio estado, não 
só em impostos, mas em ge-
ração de emprego”, afirma 
o analista do Sebrae Goiás, 
Allan Máximo.

EM GOIÂNIA
Ainda de acordo com o 

Mapa da Empresas, abrir 
um negócio ficou 13 horas 

mais lento em Goiânia no úl-
timo quadrimestre de 2021, 
com uma média de um dia e 
sete horas, no total, o que dei-
xou a cidade em 14º lugar no 
ranking das capitais. A cidade 
abriga 30% de todas as empre-
sas goianas. Um total de quase 
950 mil, segundo a Juceg.

Allan, do Sebrae, explica 
que foi entregue um estudo 
à prefeitura de Goiânia, feito 
em seis meses, que aponta 
maneiras de desburocratizar 
o processo na capital. Foi o 
primeiro estudo do tipo no 
estado. “Entregamos ao po-
der público municipal e es-
tamos aguardando para que 
vá à fase de implantação. O 
estudo foi, inclusive, pedido 
do prefeito [Rogério Cruz]”, 
explica o analista.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
instalou mais dois pet places 
na cidade. Um está na pra-
ça do Ipê, no Setor Bueno, 
e o outro, na praça do Setor 
Novo Horizonte. Além disso, 
a gestão ampliou para 14 o 
número de espaços para ani-
mais de estimação em locais 
públicos da capital. A estru-
tura, composta por quatro 
aparelhos para atividades 
físicas e recreativas dos pets, 
se tornou tendência duran-
te o isolamento social de-
corrente da pandemia da 
covid-19. A instalação é feita 
pela Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg).

“Pensamos nas neces-
sidades dos pets, que, na 
maioria do tempo, durante 
a pandemia, ficaram con-
finados em suas casas ou 
apartamentos. Vimos que 
a ideia deu certo, por isso, 
vamos aumentar o número 
de instalações desses espa-
ços, em Goiânia”, garante o 
prefeito Rogério Cruz. 

Conhecidos como play-
grounds dos animais, os pet 
places são projetados para 
bichos de estimação de pe-
queno, médio e grande por-
tes. A estrutura tem cerca 
de 45 metros lineares, com 
alambrado de um metro de 
altura, revestido com tela de 
arame, e quatro aparelhos 
de percurso direcionados 
para deslocamento, mobi-
lidade e exercícios de agili-
dade, com capacidade para 
abrigar seis animais e seus 
donos, simultaneamente.

Cada pet place é cons-
tituído por quatro apare-
lhos, que proporcionam 
entretenimento, liberdade 
de movimento e seguran-
ça na prática de exercícios 
e na convivência entre os 
animais e seus donos. Os 
aparelhos são: arco de pneu 
sustentado por balizas; bar-
ra vertical que simula obs-
táculos; túnel de aproxima-
damente cinco metros.

Com boom de elétricos, monociclos Com boom de elétricos, monociclos 
começam a ganhar espaço em Goiâniacomeçam a ganhar espaço em Goiânia

Projeto quer reduzir etapas e tempo para abertura de empresaProjeto quer reduzir etapas e tempo para abertura de empresa

Goiânia ga-Goiânia ga-
nha mais nha mais 
dois pet pla-dois pet pla-
ces para di-ces para di-
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animais de animais de 
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Uma jovem sofreu parada 
cardíaca na noite deste sába-
do (2) em Anápolis. Segundo 
amigos da moça, de 21 anos, 
ela usou uma droga proibida 
no Brasil: o loló. A jovem foi 
encaminhada à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Vila 
Esperança da cidade por uma 
equipe do  Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), que foi acionada pelo 
grupo que a acompanhava. O 
estado de saúde é grave.

Inicialmente, eles informa-
ram à equipe de resgate de 
emergência que a garota ha-
via caído e batido a cabeça 
no banheiro de um espaço 
de eventos de uma univer-
sidade onde os estudantes 
realizavam uma festa. A co-

lega estava desacordada e 
os jovens perceberam a gra-
vidade da situação na uni-
dade de saúde. Foi quando 
relataram que a colega ha-
via inalado o entorpecente.

Também conhecido como 
lança-perfume, o loló é um 
tipo de solvente que causa 
euforia em quem os consome 
após aspiração pela boca ou 
pelo nariz. A droga acelera o 
ritmo dos batimentos do co-
ração e os efeitos duram de 
15 a 40 minutos. Apesar de 
parecer inofensivo pelo chei-
ro agradável, a substância 
causa dependência e cresce 
entre o público jovem pelo 
fácil acesso e baixo custo. No 
Brasil, o uso e o tráfico do pro-
duto são considerados crime.

Levantamento que anali-
sa dados dos últimos 10 
anos aponta tendência 

generalizada dos casos de so-
brepeso e obesidade na popu-
lação goiana. O Atlas da Obesi-
dade evidencia que o problema 
cresceu em todas as faixas etá-
rias, com exceção de crianças 
abaixo de quatro anos de idade, 
nas quais as taxas se mantive-
ram em equilíbrio. O principal 
aumento foi observado entre 
adolescentes. Em 2010, 18,2% 
deles estavam acima do peso 
ou obesos. Em 2020, o número 
saltou para 32,7%. Aumento de 
aproximadamente 80%.

O estudo foi feito em par-
ceria entre Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) e Secre-
taria Estadual de Saúde (SES), 
com dados do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutri-
cional do Ministério da Saúde 
(Sisvan/MS). Para entender os 
números, é importante saber 
que os especialistas em saú-
de consideram que há sub-
divisões no grupo das pes-
soas com excesso de peso. O 
sobrepeso já é considerado 
acima do saudável e a obesi-
dade é tida como mais grave.

NÚMEROS
Segundo a pesquisa, em 

todas as regiões de Goiás, 

mais da metade dos adultos 
está com excesso de peso. A 
média saltou de 44,7% para 
65,7% % no estado, em 10 
anos. Entre idosos, a taxa iden-
tificada em 2020 foi de 51,7%, 
significativamente acima dos 
38,8% observados em 2010. 
Entre gestantes, a mudança 
foi de 34,2% para 48,5%, no 
mesmo período. Nas crianças 
menores de 4 anos, a taxa foi 
de 13,6% a 17,6%, de certa 
forma um equilíbrio, que os 
pesquisadores atribuem ao 
aleitamento materno. Por fim, 
em crianças entre 5 e 9 anos 

de idade, a mudança foi de 
16,1% para 20,8%.

A obesidade em si tam-
bém teve tendência de au-
mento. De 4,6% para 12,9% 
em adolescentes. De 16,5% 
para 31,6% em adultos. De 
11,6% a 23,2% em gestantes. 
Em crianças de 0 a 4 anos, 
os casos mais que dobraram 
(de 9,1% a 20,9%). Entre as 
crianças de 5 a 9 anos de ida-
de, o aumento foi de 8,3% 
para 15,7%. Para idosos, não 
há subdivisão específica de 
obesidade nos números do 
Ministério da Saúde. Os casos 

estão diluídos nos dados rela-
cionados ao sobrepeso.

“A pessoa obesa tem 
maior prevalência de hiper-
tensão, diabetes, dislipide-
mia , problemas articulares, 
problemas endócrinos e psi-
cológicos também, porque 
se sente constrangida”, afir-
ma a nutricionista da SES e 
integrante do estudo, Nágila 
Araújo de Carvalho.

E justamente as pessoas 
que podem precisar mais do 
acesso ao sistema de saúde, 
costumam encontrar barrei-
ras na precariedade dele.

“O Ministério da Saúde 
lançou, nos últimos dois 
anos, material riquíssimo so-
bre manejo individual e cole-
tivo de obesidade na Atenção 
Básica à Saúde. Isso é impor-
tante porque, quando você 
conversa com profissionais, 
menos de 20% passaram por 
capacitações específicas para 
este atendimento. Temos que 
avançar também na estrutura 
física porque os obesos ain-
da sofrem estigma. Às vezes, 
chegam na unidade de saúde 
e são motivos de piada. Mui-
tas pessoas pensam que a 

culpa [pela obesidade] é sem-
pre do obeso e pensam ‘ah, é 
só fechar a boca’, como se fosse 
tão simples. É um problema 
complexo, que precisa de olhar 
cuidadoso”, afirma a professora 
da Faculdade de Nutrição da 
UFG e coordenadora da pes-
quisa, Maria do Rosário Gon-
dim Peixoto (na foto).

ADOLESCENTES 
PREOCUPAM
Apesar da tendência de 

aumento geral no sobrepeso, 
os dados entre adolescentes 
chamaram atenção da equipe 
de pesquisadores. Isto porque 
esta idade é a de crescimento 
e desenvolvimento do corpo. 
Além disso, os especialistas 
consideram grandes as chan-
ces de um adolescente com so-
brepeso ou obesidade se man-
tenha assim na idade adulta.

Segundo a nutricionis-
ta da SES, a população vem 
passando por uma transição 
nutricional, deixando de co-
mer alimentos mais naturais 
e, cada vez mais, colocando 
no prato os ultraprocessados. 
Entre crianças, as bebidas açu-
caradas e bolachas recheadas 
costumam ser os preferidos e o 
consumo tem tendência de au-
mento a medida que se chega 
à fase da adolescência. Entre os 
adultos, o consumo de comi-
das gordurosas se destaca.

Divulgação

Em todo o estado de 
Goiás, a média de cobertura 
vacinal do calendário infan-
til está em torno dos 70%, 
enquanto o recomendado 
pela OMS é de 95%. Ne-
nhum dos nove imunizantes 
chegou à média segura para 
proteger as crianças goianas 
menores de dois anos de 
idade. Em cidades do inte-
rior, algumas vacinas che-
gam a taxas ainda mais bai-
xas. É o caso de Adelândia, 
que vacinou apenas 12,5% 
de suas crianças com a dose 
da Pneumocócica. Os dados 
são de 2021 e foram levanta-
dos pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), a pedido do 
Diário do Estado.

O índice máximo de co-

bertura vacinal que Goiás 
conseguiu atingir é o de 
76,64%, com a Tríplice Viral, 
que protege contra caxum-
ba, sarampo e rubéola. O 
caso mais crítico é o da va-
cina contra Febre Amarela, 
com 64,75% de cobertura.

Em Goiânia, levando em 
conta todas as nove vacinas 
preconizadas, a média de 
crianças de até dois anos 
que foram vacinadas está 
em 75%. Uma delas é Alice 
Silva de Carvalho (na foto), 
que completa dois anos 
de idade neste domingo 
(3). Ela é a primeira filha 
de Kelly Cristina e Pedro 
Henrique Carvalho, ambos 
de 33 anos.  Kelly Cristina, 
conta que as vacinas sem-
pre foram prioridade. “Na 

minha família toda, crianças 
e adultos sempre se vacina-
ram. Acho que a confiança 
nas vacinas, aqui em casa, 
vem da nossa história mes-
mo. O Brasil é um dos que 
têm a melhor cobertura va-
cinal do mundo. Então isso 
foi uma prioridade para nós”.

A pedagoga conta que, 
durante a pandemia, ficou 
mais difícil levar Alice para 
vacinar, por conta do medo 
de contrair Covid-19. Ain-
da assim, a caderneta dela 
foi mantida em dia. “Tenho 
algumas amigas que não 
levaram os filhos, que atra-
saram o cartão de vacina, 
mas, aqui em casa, foi pri-
mordial”, conta.

O próprio sucesso da va-
cinação no Brasil é uma das 

explicações para a queda 
na cobertura.

“Os pais não veem mais 
estas doenças e isso con-
tribui com a falsa sensação 
de segurança. Eles pensam 
que as doenças não exis-
tem mais”, explica Clarice 
Carvalho dos Santos, ge-
rente de Imunização da 
Secretaria de Saúde do Es-
tado de Goiás (SES-GO).

“Além disso, nos últimos 
anos, tem circulado notícias 
falsas sobre a segurança das 
vacinas e isso, infelizmente, 
também contribui para a 
baixa adesão à vacinação”, 
completa. De fato, o Brasil 
está livre de algumas doen-
ças graças à vacina, mas, elas 
podem voltar à medida em 
que o país baixa a guarda. 

Em Goiás, número de adolescentes Em Goiás, número de adolescentes 
com sobrepeso ou obesidade cresce 80%com sobrepeso ou obesidade cresce 80%

Garota de 21 anos fica Garota de 21 anos fica 
inconsciente em festa em inconsciente em festa em 
Anápolis após usar ‘loló’Anápolis após usar ‘loló’
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Conforme o DE trouxe 
na última sexta-feira 
(1º) existe uma ala 

dentro do União Brasil que 
não aceita a candidatura do 
ex-juiz Sérgio Moro à pre-
sidência da República pelo 
partido. O grupo é liderado 
por ACM Neto e tem como 
integrante o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado.

Caiado inclusive já declarou 
que se o objetivo do ex-juiz for 
a presidência  “vamos pedir a 
impugnação dele agora”

Uma das condições para 
que o grupo aceitasse a che-
gada do ex-juiz na legenda 
era que ele disputasse o plei-
to concorrendo a uma vaga 
a Câmara Federal por São 
Paulo. Acontece que, após 
desembarcar no União Brasil 
Sérgio Moro disse que “não 
desistiu de nada”.

Com a declaração, o grupo 
contrário ao projeto do juiz 
confirma que vai apresentar 
o requerimento com pedido 
de impugnação da filiação de 
Moro em breve.

Ainda na última sexta-
-feira ACM Neto, secretário-

-geral do União Brasil, con-
firmou que o requerimento 
estaria pronto e já tem a as-
sinatura de 8 membros com 
direito a voto. Isso corres-
ponde a 49% do colegiado. 
Para ter validade a impugna-
ção precisa do aval de 60% 
dos dirigentes.

Antes da movimentação, o 
grupo de  ACM Neto publicou 
uma nota registrando que a 
chegada de Moro ao partido 
se daria na condição do ex-juiz 
não ser o candidato ao Planalto.

Além de ACM Neto e o 
governador Ronaldo Caiado, 
assinavam a nota o ex-sena-
dor José Agripino Maia, o 
deputado Efraim Filho (PB), 
a deputada Professora Dori-
nha (BA), o ex-ministro Men-
donça Filho, o senador Davi 
Alcolumbre e o prefeito de 
Salvador, Bruno Reis.

O deputado federal por São 
Paulo, Alexandre Leite também 
já deu declarações de que se 
Moro seria candidato à Câmara 
e que apoia a eventual impug-

nação se ele insistir no projeto 
à presidência.

“O União Brasil São Paulo 
reafirma que a filiação do 
ex-juiz Sérgio Moro se deu 
com a concordância de um 
projeto pelo estado de São 
Paulo, isto é, deputado es-
tadual, deputado federal 
ou, eventualmente, sena-
do. Em caso de insistência 
em um projeto Nacional, 
o partido vai impugnar a 
ficha de filiação de Moro”, 
reforçou Leite, em nota.

Conforme esperado, Hen-
rique Meirelles não é candi-
dato ao Senado por Goiás. Ele 
comunica sua decisão através 
de uma carta endereçada 
“aos goianos” na tarde desta 
sexta-feira (1º).

“Nas últimas semanas, 
ponderei sobre a possibilida-
de de ser candidato e, caso 

fosse essa a vontade do povo 
goiano, representar o nosso 
Estado no Congresso Nacio-
nal. No entanto, entendo que 
posso contribuir mais, para 
Goiás e o Brasil, trabalhando 
por um plano econômico que 
recoloque o País no eixo da 
prosperidade, que deixe de 
vez no passado o medo da 
inflação e da recessão”, escre-
veu o secretário.

Henrique Meirelles era co-
tado pelo PSD goiano para 
ocupar a vaga de senador na 
chapa majoritária de Ronaldo 
Caiado (União Brasil).

A carta não traz nenhuma 
novidade Apenas confirmou 
o que já esperado nos basti-
dores políticos e até mesmo 
pela população goiana. No 
dia 29 de março, Henrique 
Meirelles esteve na capital do 

Estado e convocou a impren-
sa para uma entrevista coleti-
va que não aconteceu. Logo a 
sua desistência de voltar para 
Goiás para disputar as elei-
ções de 2022 foi dada como 
certa.

Há pelo menos 15 dias 
que o presidente Nacional 
do PSD, Gilberto Kassab, vem 
mantendo contato com o 
dirigente regional da sigla, 

Reprodução

Caiado reafirma pedido de impugnação de Caiado reafirma pedido de impugnação de 
Moro “se objetivo dele for a presidência!”Moro “se objetivo dele for a presidência!”

Depois de ser sondado 
por alguns partidos 
políticos, como MDB e 
União Brasil, o médico 
Ismael Alexandrino se 
filiou no PSD na manha 
desta sábado (2). A ficha 
de filiação foi assinada 
no espaço Bella Eventos, 
no Setor Marista, em 
Goiânia, com a batuta do 
presidente regional da 
sigla, Vilmar Rocha.
Ismael Alexandrino ocupou a 
secretaria estadual de Saúde 
desde o início da gestão 
do governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil). Desde 

setembro de 2021, Ismael 
Alexandrino também 
respondia pela presidência 
do Ipasgo em Goiás.
Aliado de primeira ordem 
de Caiado, ao escolher o 
PSD, Alexandrino continua 
na base do governador e 
mira uma das 17 vagas da 
Câmara Federal.
Ao lado de Caiado, Ismael 
Alexandrino teve como 
um dos primeiros desafios 
frente a pasta da Saúde 
em Goiás, trabalhar em 
ações de combate a 
pandemia, iniciada em 
fevereiro de 2019.

Termina às 23h59 desta 
sexta-feira (1º) o prazo para 
os políticos que vão dispu-
tar as eleições desse ano 
mudarem de partido sem 
perder o mandato. Em Goi-
ás, o mês de março foi fina-
lizado com as candidaturas 
ao Senado indefinidas. Isso 
porque até a manhã desta 
sexta, Henrique Meirelles 
(PSD) não havia divulgado 
sua posição no jogo.
Sua desistência para a vaga 
ao Senado na chapa do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(União Brasil) já é conside-
rada pelos próprios diri-
gentes de seu partido pelo 
menos há um mês.
Recentemente o PSD de 
Vilmar Rocha em Goiás 
recebeu o presidente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Lissauer Vieira, em 
seus quadros como um co-

ringa para substituir Meirel-
les, em caso de desistência.
Já o PP desde o início das 
movimentações partidárias 
tem o seu pré-candidato 
definido, Alexandre Baldy. 
Quem também tem cor-
rido para viabilizar espa-
ço na chapa de Caiado é 
o deputado federal por 
Goiás, Delegado Waldir 
(União Brasil). O deputa-
do federal João Campos 
(Republicanos) chegou a 
cogitar sua pré-candidatu-
ra ao Congresso Nacional, 
mas recentemente deu um 
passo atrás do projeto por 
conta da divulgação de que 
teria entre seus funcionários 
em Brasília, a filha do pastor 
Gilmar Silva dos Santos, acu-
sado de intermediar a libe-
ração de verbas do Ministé-
rio da Educação (MEC), em 
troca de propina.

Henrique Meirelles confirma que não é candidato ao SenadoHenrique Meirelles confirma que não é candidato ao Senado
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O presidente Jair Bolso-
naro anunciou nesta 
sexta-feira (25) o en-

vio ao Congresso de uma sé-
rie de projetos de lei na área 
de segurança pública. Entre 
as propostas está o chamado 
excludente de ilicitude, que 
abranda penas a agentes de 
segurança pública que come-
tem excessos em confrontos.

“Devemos trabalhar e bus-
car o entendimento entre os 
poderes para que no futuro, 
espero que não demore mui-
to, [para que] o policial, ao 
cumprir sua missão, vá para 
a casa repousar, reencontrar-
-se com a sua família; e no dia 
seguinte receber uma meda-
lha, não a visita de um oficial 
de Justiça”, disse o presidente 
na solenidade da entrega da 
medalha da Ordem do Mérito 
do Ministério da Justiça.

Segundo o Ministério da 
Justiça, a medida é a ampliação 
da possibilidade de legítima 

defesa para profissionais de 
segurança pública. “O objetivo 
é aperfeiçoar a legislação penal 
para conceder maior amparo 
jurídico aos integrantes dos 
órgãos de segurança pública”.

Uma outra proposta altera a 
Lei de Organizações Criminosas 
para punir com mais rigor cri-
mes praticados por quadrilhas 
que cercam cidades para pro-
mover ações do “Novo Canga-
ço”. O projeto determina pena 
com reclusão de 6 a 20 anos.

Em outra medida é pro-
posta a modificação na Lei 
Antiterrorismo para incluir 
“o emprego premeditado, de 
ações violentas que geram 
risco à população, com fins 
ideológicos e políticos, que 
atentem contra o patrimônio 
público ou privado”, como ato 
de terrorismo. Estão excluídas 
condutas individuais ou cole-
tivas, de caráter pacífico, de 
pessoas em manifestações 
políticas, movimentos sociais, 

religiosos, entre outros.
Também foi proposta mu-

dança na Lei de Execução 
Penal para aumentar o per-
centual de pena que deve 
ser cumprido antes de um 
criminoso poder ter direito à 
progressão de regime. Além 
disso, há um projeto que alte-
ra o Código Penal em relação 
à reincidência, que passaria 
de 5 para 7 anos.

O pacote de projetos le-
gislativos inclui ainda um 
dispositivo para garantir o 
pagamento de indenização 
às vítimas que sofreram atos 
criminosos e de tornar obriga-
tório o ressarcimento ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Para 
efeito dessa proposta, salários 
e valores aplicados poderiam 
ser penhorados, além do uso 
de 30% do saldo da conta do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) do conde-
nado para pagamento de in-
denização da vítima.
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Antes mesmo de ser co-
locada nas ruas, a pré-cam-
panha rumo ao Palácio do 
Planalto de João Dória, dá 
sinais de que está perdendo 
forças até mesmo entre seus 
aliados de primeira ordem.

Apesar de ter confirmado, 
por meio de carta divulgada 
na tarde da última quinta-
-feira (31), que o PSDB man-
tém o nome de Dória como 
pré-candidato à presidência 
da República, o presidente 
nacional da sigla Bruno Araú-
jo, cogita deixar a coordena-
ção da campanha do tucano 
para o pleito de 2022.

O desgaste entre apoia-
dores acontece exatamen-
te após Dória anunciar na 
tarde de ontem que estaria 
desistindo do projeto polí-
tico e que não disputaria as 
eleições desse ano.

A cúpula do PSDB acredi-
ta que a jogada de Dória foi 
estratégica para pressionar 
o partido a dar garantias de 
sua candidatura sem uma 
possível disputa interna com 
outros nomes. Um dos pos-
síveis adversários é Eduardo 

Leite que renunciou o Go-
verno do Rio Grande do Sul e 
disse estar pronto para con-
correr às eleições desse ano.

A possível desistência 
de Dória movimentou o 
PSDB também em São Pau-
lo com o presságio de ins-
talação de uma crise inter-
na dentro do Governo do 
Estado. Isso porque já esta-

va tudo pronto para que o 
seu vice, o tucano Rodrigo 
Garcia, assumisse o manda-
to a partir do dia 2 de abril.

Ventilou-se, inclusive, a 
possibilidade de Garcia deixar 
o PSDB para disputar as elei-
ções como candidato a go-
vernador por outro partido.

Já no final da noite de 
quinta-feira, João Dória 

voltou atrás em todas as 
declarações sobre sua 
desistência e durante 
evento no Palácio dos 
Bandeirantes disse que 
continua pré-candidato a 
Presidência da República 
e confirmou que a partir 
do dia 2 de abril São Pau-
lo terá como governador 
Rodrigo Garcia.

Candidatura de João Dória para Presidência Candidatura de João Dória para Presidência 
da República perde força entre aliadosda República perde força entre aliados
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Pelo menos seis governa-
dores devem concorrer as elei-
ções de 2022. Quatro deles já 
deixaram os cargos ao longo da 
semana. João Doria (PSDB-SP), 
pré-candidato a presidente, 
Flávio Dino (PSB-MA), pré-can-
didato a senador, Wellington 
Dias (PT-PI), pré-candidato a 
senador e Eduardo Leite (PSDB-
-RS), que ainda não anunciou 
qual mandato disputará.

Até o final de hoje está pre-
vista a renúncia de outros dois 
governadores. Camilo Santa-
na (PT-CE), pré-candidato a se-
nador e Renan Filho (MDB-AL), 
pré-candidato a senador.

De acordo com a legisla-
ção eleitoral termina neste 
sábado o prazo para que os 
políticos que vão disputar 
mandato eletivo em 2022 
deixem seus cargos nos mu-
nicípios, estados e também 
no Governo Federal.

A exceção é apenas para 
aqueles que ocupam cadeiras 
no Legislativo, como verea-
dores, deputados estaduais e 
federais. Esses não precisam 
abrir mão do seu mandato 
para concorrer ao pleito.

Pela regra eleitoral, hoje, 

seis meses antes do primeiro 
turno das eleições, também é 
o prazo final para as filiações 
partidárias de quem vai con-
correr ao pleito desse ano. O 
primeiro turno acontecerá no 
dia 2 de outubro.

GOVERNO FEDERAL
A dança das cadeiras tam-

bém já aconteceu no Gover-
no Federal. Na última quin-
ta-feira (31), dez ministros 
deixaram seus postos para 
dar seguimento aos seus pro-
jetos eleitorais esse anos.

Seis governadores Seis governadores 
renunciam para disputar renunciam para disputar 
as eleições em 2022as eleições em 2022



Chega a 14 mortes e 5 
desaparecidos o número de 
vítimas das fortes chuvas que 
atingiram o Rio de Janeiro 
neste sábado (2). O temporal 
desalojou famílias e causou 
estragos em diversas cidades. 
Bombeiros estão em Angra 
dos Reis realizando buscas por 
pessoas afetadas por um desli-
zamento de terra. A previsão é 

de mais chuvas hoje, domingo 
(3), assim como ocorre desde 
sexta-feira à noite.

Os  óbitos foram registra-
dos em Paraty e em Angra 
dos Reis. Na capital houve 
registros de alagamentos e 
acionamento do estágio de 
atenção, o terceiro de cinco 
para ocorrências que po-
dem pôr em risco a seguran-
ça das pessoas. A população 
está sendo assistida e rece-

bendo doações.
Uma mudança brusca no 

tempo com a  chegada de 
umidade  no litoral do esta-
do se chocando a massa de 
ar quente foi o motivo do 
grande volume de água que 
bateu recorde para 48 ho-
ras em alguns municípios. 
Alguns trechos da BR-101, 
a Rio-Santos, na região tive-
ram que ser interditados.

As características geo-

gráficas, como montanhas e 
serras, dificultam a atuação 
das equipes de salvamento e 
resgate. Um helicóptero está 
sendo usado para o trabalho 
já que algumas localidades 
estão isoladas e não é possí-
vel acessar por terra nem mar. 
Para minimizar os impactos 
da tragédia, o governador 
Cláudio Castro criou um gabi-
nete de crise, com a participa-
ção de várias secretarias.

O Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) é a do-
ença que mais mata 

no Brasil, segundo o Portal da 
Transparência dos cartórios 
de registro civil do Brasil. Ele é 
seguido pelos infartos e a Co-
vid-19. Ao todo, neste ano, fo-
ram registrados 25.274 óbitos 
em decorrência da doença. 
Entre 16 e 22 de março foram 
843 mortes no país.

Ainda que a maior parte 
dos casos de AVC ocorrem 
em idosos, estudos recentes 
apontam que 25% dos ca-
sos acontecem em pessoas 
abaixo dos 60 anos.

CASO ANUNCIADO
Recentemente, a influen-

cer Sthefane Matos foi inter-
nada na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), por conta de 
um sangramento cerebral. 
A artista comentou em suas 
redes sociais que sentiu uma 
dor de cabeça “surreal”, que 
evoluiu em poucos minutos.

MAS O QUE A BAIANA 
SOFREU FOI UM AVC?
Para saber melhor sobre a 

doença, o Diário do Estado con-
versou com o médico neurolo-
gista, Dr. Iron Dongoni Filho. 
Ele explica que existem dois 
tipos de AVCs, o isquêmico e o 
hemorrágico. O Hemorrágico é 
quando ocorre derramamento 
de sangue no cérebro, o co-
nhecido derrame. Geralmente 
um vaso sanguíneo se rompe. 
A principal causa é o aneuris-
ma, caracterizado por uma dor 
de cabeça intensa.

“Quando a pessoa sente 
dor, seguida de uma fraqueza 
ou uma pressão arterial muito 
alta, a gente preocupa com AVC 
hemorrágico”, explica o médico.

Já os isquêmicos ocorrem 
por bloqueio de uma arté-
ria, que impede o sangue 
de chegar até o cérebro. As 
principais causas são arrit-
mia cardíaca, placas de gor-
dura nas artérias carótidas, 
ou outros fatores de risco 
como: pressão alta, diabe-
tes, colesterol elevado, se-

dentarismo e obesidade.
Apesar do crescimento 

de ocorrências em pessoas 
jovens, o neurologista aler-
ta que “quanto maior a ida-
de, mais chances de ter um 
AVC. ” Além disso, mulheres 
também estão mais vulne-
ráveis à doença. De acordo 

com o médico, em alguns 
casos está relacionado a 
questões hormonais.

CUIDADOS
De modo geral, a pres-

são arterial elevada, ou seja, 
pressão alta, é uma das prin-
cipais causas de AVCs. Ao 

longo do tempo, os vasos 
vão se machucando, além 
de causar picos que podem 
provocar o rompimento de 
um vaso. Problemas cardio-
vasculares também preci-
sam ser vistos com atenção. 
Assim como o estresse deve 
ser controlado.

AVC EM 
PESSOAS JOVENS
De acordo com o médico, 

pacientes jovens não cos-
tumam ter comorbidades 
como: diabetes, hipertensão, 
colesterol e etc.. Por isso, a in-
cidência dos casos, na maio-
ria das vezes, está relacionada 
a doenças cardíacas. As mais 
comuns são: dissecção arte-
rial, problemas sanguíneos 
ou insuficiência cardíaca.

“Nos jovens uma das opções 
é a dissecção arterial: Um vasi-
nho do pescoço que dissecou, 
ou seja, rasgou. Outras causas 
são problemas no sangue, por 
exemplo: pacientes que têm 
tendência a formar trombos. 
Além da insuficiência cardíaca, 
ou seja, quando não passa san-
gue de um lado para o outro do 
coração e assim não vai para a 
cabeça”, explicou o Dr. Iron.

A dor de cabeça, sintoma 
comum no dia-a-dia, está 
principalmente ligada ao es-
tresse e elevação da pressão 
arterial. No entanto, podem 
ser vistas como alerta.
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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 
pp: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 
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 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.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 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
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

Veículos
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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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban3/4 
- 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
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 
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 
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 
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, 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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
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O caminho da Sele-
ção Brasileira na 
Copa do Mundo de 

2022 está definido. Na tar-
de desta sexta-feira (1º), a 
FIFA sorteou oficialmente as 
chaves da fase de grupos do 
Mundial do Catar. O Brasil fi-
cou no Grupo G, ao lado de 
Sérvia, Suíça e Camarões. Os 
três adversários são velhos 
conhecidos da Canarinho. 
Em 2018, a amarelinha en-
frentou sérvios e suíços na 
fase de grupos. Em 2014, os 
camaroneses estiveram na 
chave tupiniquim.

O SORTEIO 
DA COPA DO MUNDO
O sorteio dos grupos da 

Copa do Mundo teve início 
com apresentações mu-
sicais na cidade de Doha, 
capital do Catar. Estiveram 
reunidos mais de 2 mil con-
vidados, entre treinadores, 
ex-jogadores, políticos e 
autoridades do país. Houve 
uma cerimônia com vídeos 
de apresentação e perfor-
mance da canção oficial do 
Mundial, “Hayya Hayya”.

Então, começou de fato 
o sorteio, com a presença de 

figuras ilustres como o brasi-
leiro Cafu e o alemão Lothar 
Matthäus. Como era de se es-
perar, o Catar se postou como 
o cabeça de chave do Grupo 

A, uma tradição com os paí-
ses-sede da Copa. Em segui-
da, aconteceu a definição dos 
grupos da competição.

O primeiro grande con-

fronto a surgir no sorteio foi 
quando Espanha e Alema-
nha caíram na mesma cha-
ve. O Brasil ficou no Grupo 
G e repetirá dois adversários 

da última Copa do Mundo. 
Na Rússia, em 2018, a Cana-
rinho empatou com a Suíça 
em 1×1 e ganhou da Sérvia 
por 2×0. Ambos tentarão 
dar o troco neste ano.

O último adversário co-
nhecido foi Camarões. Em 
2014, o Brasil ficou no mes-
mo grupo dos africanos, e 
goleou por 4×1. Portanto, o 
retrospecto recente perante 
esses rivais é favorável.

As datas dos jogos da Se-
leção também estão defini-
das. O time do técnico Tite en-
frentará a Sérvia no dia 24 de 
novembro (terça-feira); a Suí-
ça no dia 28 (segunda-feira); e 
Camarões em 2 de dezembro 
(sexta-feira). Se passar para as 
oitavas, o Brasil terá pela fren-
te alguma equipe do Grupo H 
(Portugal, Uruguai, Gana ou 
Coreia do Sul).

No total, 29 das 32 se-
leções já sacramentaram 
suas vagas. Faltam apenas 
um time da repescagem 
da Europa (Escócia, Ucrânia 
ou País de Gales) e dois da 
repescagem internacional 
(Austrália, Emirados Árabes 
ou Peru na Repescagem 1; 
Costa Rica ou Nova Zelândia 
na Repescagem 2). As parti-
das ocorrerão em junho.

A missão era difícil para 
o Palmeiras, mas a remonta-
da veio. No Allianz Parque, o 
Verdão goleou o São Paulo 
por 4×0 e reverteu o placar 
agregado, após vitória por 
3×1 do Tricolor no jogo de 
ida. Com isso, os palmeiren-
ses faturaram o Campeonato 
Paulista pela 24ª vez na his-
tória. Além disso, foi o quinto 
título do técnico Abel Ferrei-
ra no comando palestrino, 
após duas Libertadores, uma 
Copa do Brasil e uma Recopa 
Sul-Americana.

A REMONTADA 
DO PALMEIRAS
O Palmeiras iniciou a par-

tida com uma energia im-
pressionante. Com as linhas 
altas e precisando de pelo 
menos dois gols para forçar 
os pênaltis, o time foi para 
cima. Logo aos sete minutos 

do primeiro tempo, a bola 
sobrou com Danilo e o meio-
-campista chutou para o gol.

O lance em questão ge-
rou polêmica. O arremate 
teve bloqueio de Éder com 
o braço direito, que estava 
colado ao corpo. O árbitro foi 
analisar a jogada no VAR para 

um possível pênalti, mas não 
entendeu como lance faltoso 
e a partida teve seguimento.

Na marca dos 21, o Ver-
dão abriu o placar. Depois 
de escanteio curto, Gustavo 
Scarpa jogou a bola na área 
e Danilo cabeceou com pre-
cisão para estufar as redes.

O Palmeiras permaneceu 
em ritmo acelerado, enquan-
to o São Paulo não conseguia 
reagir. Aos 27, a bola sobrou 
dentro da área e Zé Rafael 
chutou de primeira. A bola 
bateu na trave e morreu no 
fundo da meta. Houve nova 
checagem no VAR por uma 

possível falta em Calleri, mas 
o árbitro confirmou o gol.

Com isso, as equipes fo-
ram para o intervalo com um 
empate no agregado. Aos 
dois minutos do segundo 
tempo, o Palmeiras tratou de 
marcar o terceiro. Dudu tocou 
de calcanhar para Raphael 
Veiga, que devolveu. Dudu 
avançou, balançou para cima 
de Diego Costa e cruzou na 
medida para Raphael Veiga 
desviar com liberdade.

Enfim, o São Paulo come-
çou a ter as suas oportuni-
dades. Alisson tentou duas 
vezes, aos 17 e aos 22, mas 
nas duas ocasiões o chu-
te saiu por cima. Foram os 
palmeirenses que se reen-
contraram com o gol. Aos 
35, Zé Rafael desarmou Igor 
Gomes e Gabriel Veron en-
controu Raphael Veiga, que 
bateu com calma por baixo 
de Jandrei para fechar a go-
leada e confirmar o troféu.

Reprodução

O final de semana nos 
esportes oferece motivos 
de sobra para o Brasil co-
memorar. Foram três meda-
lhas de ouro conquistadas 
em etapas mundiais de 
modalidades distintas. Os 
resultados são animadores, 
sobretudo por se tratar de 
um início de ciclo olímpico 
mais curto, que termina em 
2024 com a realização dos 
Jogos de Paris, na França.

Na manhã deste domingo 
(3), Júlia Soares conquistou a 
medalha de ouro no solo na 
Copa do Mundo de ginástica 
artística, disputada em Baku, 
no Azerbaijão. Com a nota 
13,433, a brasileira garantiu o 
lugar mais alto do pódio em 
uma competição importan-
te, mesmo sem contar com 
todas as principais atletas da 
modalidade. A etapa de Baku 
foi a última da World Series 
da temporada.

No sábado (2), foram ou-
tros dois ouros para o Brasil. 
No Grand Slam de Judô An-
talya, na Turquia, Guilherme 
Schmidt, de apenas 21 anos, 
venceu na final Veat Albayrak, 
atleta da casa e conquistou o 
título na categoria até 81 kg. 
Guilherme é uma das princi-
pais promessas brasileiras da 
modalidade para Paris 2024.

Já na República Tche-
ca, outro grande nome do 
esporte brasileiro mostrou 
que está firme rumo a mais 
uma olimpíada. Trata-se de 
Caio Bonfim, que venceu a 
etapa ouro do WA Tour de 
Marcha Atlética. 

OUTROS RESULTADOS
Ainda no judô, o Brasil 

conquistou outros importan-
tes resultados no Grand Slam 
de Judô Antalya. No femini-
no, nas categorias até 57 kg e 
até 70 kg, Jessika Lima e Ma-
ria Portela garantiram duas 
medalhas de bronze. Por fim, 
entre os homens, William 
Lima conquistou a prata ao 
perder na decisão dos 66 kg.

Um dia antes, na sexta-
-feira (31), Bia Ferreira, um 
dos expoentes do boxe 
nacional, mostrou a ótima 
forma que atravessa e se 
sagrou campeã no Conti-
nental das Américas., ca-
tegoria peso leve, até 60 
kg. Prata nos Jogos Olím-
picos de Tóquio.

Seleção Brasileira pegará Sérvia, Seleção Brasileira pegará Sérvia, 
Suíça e Camarões da Copa do MundoSuíça e Camarões da Copa do Mundo

Palmeiras goleia o São Paulo, reverte agregado e fatura o PaulistãoPalmeiras goleia o São Paulo, reverte agregado e fatura o Paulistão
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A China, grande parceira 
política da Rússia, está 
em evidência nas dis-

cussões diplomáticas sobre o 
atual avanço militar dos russos 
na Ucrânia. A posição do país 
asiático durante a Assembleia-
-Geral das Nações Unidas sobre 
o conflito foi muito aguardada. 
Entretanto, Pequim decidiu se 
abster da resolução que con-
denava a invasão do território 
ucraniano, uma posição que 
diz muito sobre o dilema en-
frentado por Pequim.

Enquanto se encontra 
pressionada pelos países oci-
dentais para se opor à ofensiva 
militar, mas estrategicamente 
vinculada à política russa, a 
China, segundo o ministro das 
Relações Exteriores do país, 
Wang Yi, está “do lado certo 
da história” em relação à crise. 
Mas qual seria essa posição?

Alexandre Uehara, es-
pecialista em relações in-
ternacionais e professor da 
ESPM, afirma que o “lado 
certo” está ligado à posição 
pragmática que o país adota 
diante da situação.

“A China tem interesse em 
manter relações com a Rússia 
por questões geopolíticas, 
mas os Estados Unidos são 

seu principal parceiro econô-
mico. O país não tem como 
abrir mão da Rússia, grande 
parceira estratégica, ao mes-
mo tempo que só se tornou a 
segunda maior economia do 
mundo porque manteve re-
lações econômicas importan-
tes com o Ocidente”, explica. 

De acordo com Alana Ca-
moça, professora de relações 
internacionais da UFRJ e pes-
quisadora do LabChina-UFRJ, 

a principal consequência 
para a China em relação ao 
conflito entre Rússia e Ucrâ-
nia está ligada à área política. 
“A guerra traz problemas para 
a legitimidade chinesa no 
âmbito internacional, já que 
o país é visto do lado oposto 
ao do Ocidente, porque tem 
se colocado como neutro.”

“Além disso, a China vem 
tentando, há algum tempo, re-
construir sua imagem interna-

cional enquanto um país pa-
cífico e respeitador da ordem 
internacional, e esse conflito 
tem minado esses esforços.”

Essa neutralidade também 
conversa com as ações ado-
tadas pela Rússia em relação 
à expansão da Otan (Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte) para perto de 
suas fronteiras, que também 
interessa à China, na medida 
em que seu crescimento eco-

nômico deixou em alerta os 
países europeus e os Estados 
Unidos.

Uehara explica que “os 
americanos aplicam estraté-
gias de contenção da China 
há algum tempo. O Diálogo 
Quadrilateral de Segurança, 
formado por EUA, Índia, Ja-
pão e Austrália, claramente 
mostra o receio que esses 
países têm em relação ao 
avanço chinês. Além disso, a 

China vem expandindo seu 
mecanismo de defesa”.

Diante do impasse no Les-
te Europeu, o apoio internacio-
nal se mostra essencial para 
a Ucrânia. Nesse contexto, a 
China assume mais uma gran-
de significância, uma vez que, 
após seu grande crescimento 
econômico, ultrapassou o Ja-
pão e se tornou a principal re-
ferência para os outros países 
asiáticos, muito dependentes 
de sua parceria comercial.

O antagonismo com os chi-
neses, portanto, não é interes-
sante para essas regiões. Além 
disso, elas sofrem a intimida-
ção de todo o poderio militar.

Pelo fato de os interesses 
chineses estarem relaciona-
dos tanto à sua aliança geo-
política com a Rússia como 
à sua estreita relação com o 
Ocidente, surge o debate so-
bre o papel mediador da Chi-
na para o alcance do cessar-
-fogo no Leste Europeu. 

Por um lado, o país se 
mostra interessado em as-
sumir esse papel mediador, 
que seria benéfico para sua 
legitimidade internacional 
e para encerrar um conflito 
que prejudica seus objetivos 
políticos e econômicos. 
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) pode receber o 
processo que apura a irre-
gularidades na aplicação de 
vacina contra Covid para o 
cantor Wesley Safadão, a es-
posa dele, Thyane Dantas, a 
assessora do famoso, Sabri-
na Tavares e a servidora da 
Secretaria Estadual de Saúde 
do Ceará, Jeanine Oliveira.

Informação divulgada no 
portal Notícias da TV nesta 
sexta (01) afirma que o quar-
teto apelou à instância máxi-
ma pedindo a anulação do 
caso. Segundo a defesa, não 
houve crime de peculato ou 
de corrupção passiva privi-
legiada. O caso ocorreu em 
8 de julho do ano passado.

No dia, Safadão e a asses-
sora receberam o imunizante 
em local diferente do agen-
dado para eles enquanto a 
esposa do artista não agen-
dou nem estava dentro da 
faixa etária dos aptos a rece-
berem a vacina. Já a servidora 
responde pela aplicação em 
desconformidade com os cri-
térios estabelecidos à época.

Eles vêm tentando rever-
ter a situação desde antes 
do oferecimento da denún-
cia pelo Ministério Público 
do Ceará. O advogado de-
les ofereceu um acordo no 
qual o forrozeiro e a esposa 
pagariam 360 salários míni-
mos, cada um, e a funcioná-
ria dele, 25 salários mínimos 
para Sabrina, mas a propos-
ta não foi aceita.

Quem nunca ouviu 
uma avó ou tia a 
reclamar na frente 

da televisão: “Ah não, essas 
novelas de agora só têm 
maldade, só coisa ruim. Que 
novela mais boba!“.

Pode soar estranho para 
as crianças de hoje, mas a 
verdade é que crescemos (até 
minha geração) pautando a 
vida pelos horários da novela 
das nove. Era assim: você saía 
de casa antes ou depois da 
novela; além do mais, era mau 
educado ligar para alguém 
quando ela estivesse no ar. E 
nos capítulos decisivos… ima-
gine: ninguém saía de casa!

Por um lado, é um avanço 
tremendo para o Brasil que o 
conteúdo consumido venha 
de fontes alternativas, prin-
cipalmente da internet, ao 
contrário de um tempo em 
que a população tinha toda 
a sua visão de mundo cons-
truída pela ótica de dois ou 
três canais de televisão.

A Netflix e o Youtube, 
principalmente, tiraram o 
público da frente das teli-
nhas quadradas e trouxeram 
novidades irresistíveis para a 
palma de nossas mãos.

Com isso, o brasileiro 
amadureceu em ter as suas 
próprias opiniões: você assis-
te a um monte de conteúdos, 
e julga com maior liberdade 
aquilo que quer. Na verda-
de, a hegemonia cultural da 
Rede Globo foi um evento 
único no século passado, não 
vivenciado nem de maneira 
parecida por alguma outra 
nação no mundo, fato que 
causava surpresa no exte-
rior: a influência do canal de 
Roberto Marinho chegou a 
virar documentário no Reino 
Unido, com o título de “Muito 
além do cidadão Kane”.

Tudo só não causava es-
tranheza para nós, os brasi-
leiros: ora, estávamos dentro 
da bolha, e não havia como 
enxergar por cima. Com isso, 
a cultura interior (pessoal) de 
cada brasileiro estava extre-
mamente atrelada ao costu-
me ditado pela TV: um pai 
de família saía da missa de 
manhã, e almoçava acompa-
nhando a banheira do Gugu 
lotada de mulheres seminu-
as: só mais um dia de Brasil.

Além do mais, quando 
alguma elite sentia a neces-
sidade de acoplar uma ideia 
na cabeça do público, o re-

médio era sempre recorrer à 
programação televisiva.

Nos anos 70, a lei do di-
vórcio simplesmente não 
pegava entre a população 
brasileira, católica e conse-
quentemente crente num 
casamento definitivo: “O que 
Deus uniu, o homem não se-
pare”, segundo o evangelho 
de Mateus, capítulo 19.

Foi preciso trabalhar a ideia 
do “desquite” numa novela, de 
maneira sutil e engenhosa, 
para que a aceitação come-
çasse a nascer na opinião do 
brasileiro comum. “Ah, mas eu 
penso por mim mesmo!“. 

Novela Pantanal pega a audiência Novela Pantanal pega a audiência 
pela saudade de tempos mais simplespela saudade de tempos mais simples

Wesley Safadão tenta se Wesley Safadão tenta se 
livrar de processo no STF livrar de processo no STF 
por furar fila de vacinapor furar fila de vacina
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