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O prazo para as filiações partidárias se encerraram no último sábado (02). Até o momento a corrida para ocupar o Palácio das Esmeraldas,  
tem pelo menos seis nomes, entre eles o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) que buscará a reeleição para o cargo. As confirmações de 

quem realmente vai disputar o Palácio das Esmeraldas acontecem somente em julho, após as convenções partidárias.   p4
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Começou nesta se-
gunda-feira (4) a 24a 
Campanha Nacional 

de Vacinação contra a In-
fluenza. Em Goiás, serão 965 
postos fixos espalhados pe-
los 246 municípios e aproxi-
madamente 1,9 mil servido-
res envolvidos diretamente 
na ação. Conforme estabe-
lece o Ministério da Saúde 
(MS), ela será voltada aos 
grupos prioritários, aqueles, 
em tese, mais suscetíveis a 
casos mais graves.

“A vacinação contra a In-
fluenza tem particular rele-
vância pois protege popula-
ções vulneráveis em risco de 
desenvolver formas graves 
da doença, reduzindo assim, 
o impacto das complicações 
respiratórias atribuídas a es-
ses vírus, aliviando a sobre-
carga no sistema de saúde”, 
explica Flúvia Amorim, Su-
perintendente de Vigilância 
em Saúde da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES).

O trabalho de vacinação 
será dividido em duas eta-
pas. A primeira ocorre de 4 
de abril e 2 de maio, quan-
do serão imunizadas pes-
soas a partir dos 60 anos e 

os trabalhadores da Saúde. 
NO total, esses dois grupos 
somam quase 1,08 milhão 
de goianos. Haverá ainda o 
chamado Dia D, em 30 de 
abril, e a segunda etapa, que 
se desenvolve entre 3 de 
maio e 3 de junho. Nessas 
ocasiões, a vacina será desti-
nada a gestantes, puérperas, 
crianças de 6 meses a 5 anos 
incompletos.

Também integram essa 
turma os professores, popu-

lação indígena, pessoas com 
comorbidades ou deficiên-
cia permanente, forças de 
segurança e salvamento, for-
ças armadas, caminhoneiros 
e trabalhadores do trans-
porte coletivo, funcionários 
do sistema de privação de li-
berdade e população priva-
da de liberdade. O total de 
potenciais vacinados chega 
a quase 1,3 milhão de pes-
soas. Até o momento, Goiás 
tem em estoque 217 mil do-

ses da vacina enviadas pelo 
Ministério da Saúde para a 
primeira etapa.

PROTEÇÃO QUE 
A VACINA ASSEGURA
Segundo a gerente de 

Imunização da SES, Clarice 
Carvalho, a vacina trivalen-
te é segura e protege con-
tra os vírus da Influenza A 
(H1N1 e H3N2) e Influenza 
B. A detecção de anticorpos 
protetores se dá entre 2 a 3 

semanas após a vacinação 
e apresenta, geralmente, 
duração de 6 a 12 meses. A 
meta é vacinar no mínimo, 
90% dos grupos elegíveis.

“Os objetivos da campa-
nha são reduzir as interna-
ções e mortes decorrentes 
das infecções pelo vírus da 
influenza, na população 
alvo, tendo em vista o início 
da temporada de influenza 
em 2022, e a possibilidade 
da circulação dos vírus in-
fluenza e do SARS-CoV-2 
(Covid-19)”, esclarece.

Recomenda-se o adia-
mento da vacinação contra 
a influenza, nas pessoas com 
quadro sugestivo de infecção 
pela Covid-19 em atividade 
para evitar confusão com ou-
tros diagnósticos diferenciais. 
A vacinação deve ser adiada 
até melhora clínica do quadro 
agudo e ausência de febre.

As vacinas Covid-19 e In-
fluenza poderão ser adminis-
tradas de maneira simultânea 
ou com qualquer intervalo na 
população a partir de 12 anos 
de idade. No entanto, para 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade deve ser respeitado 
um intervalo mínimo de 15 
dias entre os imunizantes. 
(com Agência Cora)

O Panda Atacadão, locali-
zado no antigo Banana Sho-
pping, pegou fogo na tarde 
desta segunda-feira (04). O 
Corpo de Bombeiros esteve 
no local para conter o incên-
dio. Ao todo, foram usadas 
11 viaturas. Segundo a cor-
poração, não houve vítimas.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa, o fogo come-
çou pelo teto, mas ainda não 
se sabe o que pode ter provo-
cado as chamas. Comercian-
tes da região relataram que 
uma fumaça preta foi vista no 
teto do shopping por volta de 
16h. Por conta do incêndio, a 

14ª mostra “O Amor, a Morte 
e as Paixões”, foi adiada e a 
nova data será informada em 
breve, conforme a assessoria.

O Diário do Estado ques-
tionou a assessoria do ata-

cadão sobre o prejuízo esti-
mado, mas a Galeria afirmou 
não saber ainda qual o pre-
juízo. O espaço foi ocupado 
pela Neo Investimentos em 
fevereiro, rede responsável 

pela compra dos cinemas 
Lumière. Segundo a empre-
sa, seriam investidos R$ 5 
milhões para que o local se 
chamasse Galeria Cinemax.

TRÂNSITO
Por conta da movimen-

tação dos bombeiros, a Ave-
nida Araguaia foi bloqueada 
com Rua 82, Rua 1 e Rua 2. 
Os agentes da Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
(SMM) fazem o controle vi-
ário na região. O motorista 
deve ficar atento aos desvios 
dá Rua 94 com a Avenida 85, 
Avenida Araguaia com a Rua 
21, além da Praça Cívica com 
a Avenida Araguaia e Rua 2 

com a Avenida Araguaia.

NOTA GALERIA CINEX
A assessoria de imprensa 

da Galeria CineX (antigo Ba-
nana Shopping, piso 1), in-
forma que o local ainda não 
possui informações sobre 
onde começou o incêndio 
ocorrido no local, na tarde 
dessa segunda-feira (4).

Ainda ressalta que, não 
houveram vítimas e que o lo-
cal foi deixado por lojistas e 
colaboradores rapidamente, 
recebendo assim, o corpo de 
bombeiros. Portanto, a 14ª 
mostra “O Amor, a Morte e as 
Paixões”, será adiada e a nova 
data será informada em breve.

Reprodução

O final de semana foi 
marcado por violência en-
tre torcedores de times de 
futebol goianos. Ao menos 
três casos foram registrados 
pela polícia. No último sá-
bado (2), durante a final do 
Campeonato Goiano, entre 
o Goiás e Atlético-GO, um 
torcedor veio a óbito após 
levar uma facada no peito.

O crime aconteceu por 
volta das 16h30. Enquan-
to a vítima estava em uma 
distribuidora de bebidas, 
em Aparecida de Goiânia, 
quando um homem o es-
faqueou do lado direito 
do peito. De acordo com o 
Grupo de Investigação de 
Homicídios (GIH), o suspei-
to estava alterado.

Uma câmera de segu-
rança registrou o ocorrido, 
nas imagens é possível ver 
que após ser esfaqueado, o 
homem atravessa a rua, en-
quanto o autor permanece 
com o grupo de pessoas em 
frente a distribuidora de be-
bidas. Em seguida, a vítima 
cai na calçada. O autor foi 
preso por homicídio. “A fa-
cada atingiu o lado direito 
do peito dele, pode ter atin-
gido a cavidade pulmonar. 
A vítima morreu no local”, 
contou o delegado Altair 
Gonçalves.

ARRASTÃO
Em um outro caso, a 

Polícia Militar (PM) relatou 
que integrantes da torcida 
organizada do Vila Nova 
estavam fazendo arrastões 
em bares do Setor Leste 
Vila Nova, em Goiânia. Um 
homem com camiseta do 
Goiás, foi agredido com 
extrema violência.

A vítima estava com a fa-
mília em um bar quando foi 
surpreendido por um sus-
peito, que o agrediu com 
socos e pontapés, em se-
guida roubou sua camiseta. 

Começa a campanha nacional de Começa a campanha nacional de 
vacinação contra a influenzavacinação contra a influenza

Antigo Banana Shopping precisa ser evacuado por conta de incêndioAntigo Banana Shopping precisa ser evacuado por conta de incêndio

Final de Final de 
semana de semana de 
violência e violência e 
morte entre morte entre 
torcedores torcedores 
de times de times 
goianosgoianos

PEDRO MOURA

FLÁVIO MOBAROLI 

SAMANTHA SOUZA

BRASIL, 5 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



A Polícia Civil divulgou 
nesta segunda-feira (4) a 
apreensão de oito mil litros 
de agrotóxicos falsificados, 
do tipo herbicida, no setor 
Ipê, em Goiânia. Somados, os 
valores da carga apreendida 
e do caminhão usado para 
transportá-la chegam a 1,3 
milhão. O motorista foi pre-
so e liberado no mesmo dia, 
após pagamento de fiança.

Segundo o delegado ad-
junto da Delegacia de Cri-
mes Rurais (DERCR), Danilo 
Mattos, o caminhão estava 
carregado com 400 galões, 
de 20 litros cada. “Na sexta-
-feira [1 de abril], foram feitas 
diligências, que fazem parte 
de investigações da da DERCS 
sobre venda de defensivos 
agrícolas falsificados. Foi cons-
tatado esse caminhão e, na 
abordagem, foi possível ver 

que transportava agrotóxico.
Conferimos com a empre-

sa estampada nos galões se 
o produto era original e ela 
informou que, realmente, as 
embalagens e informações do 
rótulo não coincidiam [com 
os de fabricação autêntica]”, 
explica o delegado. Segundo 
o delegado da Polícia Civil, a 
marca é reconhecida no mer-
cado. Crimes como esse preju-
dicam produtores rurais.

“Estamos observando 
quantidade expressiva de 
apreensões deste tipo, tanto 
aqui na delegacia, quanto 
em outros órgãos de segu-
rança. Na comercialização 
e transporte de agrotóxicos 
existem regras específicas, 
para que o material não cau-
se danos excessivos à saúde 
e ao meio ambiente. Não 
tendo aprovação correta, o 
material pode causar prejuí-
zo sim”, afirma o delegado.

O Partido Liberal (PL) 
foi o que mais cres-
ceu na Assembleia 

Legislativa de Goiás. Não 
tinha nenhum parlamentar 
e ao fechamento da janela 
partidária ficou com quatro 
deputados: Cláudio Meireles, 
Delegado Eduardo Prado, Ma-
jor Araújo e Paulo Cézar Mar-
tins. Apesar de ser a que mais 
cresceu, é a terceira maior 
bancada, empatada com o 
PSD, do presidente Lissauer 
Vieira, que deve ser candida-
to ao Senado; Max Menezes, 
Wilde Cambão e Cairo Salim.

A maior bancada da casa é 
do União Brasil (UB), do gover-
nador Ronaldo Caiado, e tem 
10 deputados: Álvaro Guima-
rães, Amauri Ribeiro, Bruno Pei-
xoto, Chico KGL, Dr. Antônio, 
Iso Moreira, Rubens Marques 
Talles Barreto, Tião Caroço e 
Virmondes Cruvinel. Antes da 
janela partidária tinha apenas 
seis parlamentares. O MDB, de 
Amilton Filho, Charles Bento, 
Francisco Oliveira, Henrique 
Arantes, Lucas Calil e Thiago 
Albernaz tem a segunda maior 
bancada na Alego.

O PL foi o partido que mais 
cresceu também na Câmara 
Federal depois da filiação do 
Presidente Jair Bolsonaro na si-
gla. Dos 17 deputados federais 
goianos, quatro mudaram de 
partido. Vitor Hugo, agora no 
PL, será o candidato de Bolso-
naro ao governo de Goiás. José 
Mário Schreiner saiu do UB 
para o MDB; Professor Alcides 

saiu do PP para o PL e Delega-
do Waldir passou do PSL para o 
UB. A dúvida ainda permane-
cia até a tarde desta segunda-
-feira, 4, quanto a filiação dos 
deputado Zé Carapô e Paulo 
Trabalho. A probabilidade é 
que eles se filiem também ao 
PL, que teria o mesmo peso po-
lítico que o MDB na casa, com 
seis parlamentares, cada.

A janela partidária é mo-
mento que permite que de-
putados federais e estaduais 
mudem de partido sem correr 
o risco de perder o mandato. 
Mesmo com o final do prazo, 
que terminou no último dia 
1º, filiações registradas no 
sistema do Tribunal Superior 
Eleitoral podem ser comuni-
cadas às casas legislativas até 

a próxima sexta-feira.
“Caiado jogou de forma 

magistral. Finalmente mos-
trou o poder da caneta para 
definir chapas, atraiu lideran-
ças partidárias e se fortaleceu”.

A análise é do cientista 
político Guilherme Carvalho, 
professor de Ciência Política 
da PUC Goiás e da UniAra-
guaia. Para ele, esse fortale-

cimento significa também a 
derrota política de seu princi-
pal adversário, Gustavo Men-
danha, que deixou o terceiro 
cargo político mais importan-
te do Estado, o de prefeito de 
Aparecida de Goiânia, sem 
uma base clara e sem o apoio 
de seu possível aliado, Mar-
coni Perillo, que também foi 
“esvaziado” com a movimen-
tação política do governador.

A não movimentação da 
esquerda, que é uma minoria 
da Alego, não surpreendeu 
o cientista político porque 
os partidos de esquerda são 
mais organizados e estão pre-
ocupados com um movimen-
to nacional, que é a formação 
de uma federação, cujo prazo 
expira em maio. “Neste mo-
mento, essa movimentação de 
partidos é instável na esquerda 
porque os partidos têm identi-
dade ideológica, não disputam 
cargos. A troca é mais comum 
nos partidos de direito que 
são em maior número, com 
estratégias definidas, com 
um grau de previsibilidade 
maior”, explica. Para ele, a 
esquerda se organiza para 
um movimento maior que é a 
luta contra o antipetismo.

Divulgação

O empresário Henrique 
Saccomori Ramos, de 29 
anos anos, e a esposa Fer-
nanda Amatte Oliveira, de 
30 anos, foram presos neste 
sábado (2) enquanto tenta-
vam embarcar para Portu-
gal, no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, em São 
Paulo. Segundo o delegado 
responsável pelo caso, Jorge 
Bezerra, o casal é investiga-
do por  aplicar golpes em 
mais de dois mil investido-
res utilizando uma empresa 
falsa de apostas esportivas, 
em Anápolis. Os valores ul-
trapassam os R$ 50 milhões. 
Até o momento, 50 pessoas 
procuraram a delegacia.

Conforme o investiga-
dor, os suspeitos recebiam 
grandes montantes em 
dinheiro dos investidores, 
que acreditavam em lucros 
garantidos. Porém, no dia 

29 de março, os investido-
res procuraram a delegacia 
alegando ter perdido 99% 
dos valores investidos. Dis-
seram ainda que Henrique 
e Fernanda haviam fugido, 
sem dar satisfação sobre o 
dinheiro ‘perdido’.

“O crime era um esque-
ma de pirâmide. Parte do 

dinheiro investido pelas ví-
timas ficavam com o inves-
tigado e a outra parte era 
enviada para outras vítimas 
a titulo de saque. Ou seja, 
elas pensavam que estavam 
ganhando dinheiro, mas na 
verdade estavam sendo 
enganadas. No momento 
em que a situação ficou in-

sustentável, ele começou 
a inventar essas mentiras 
dizendo que ele havia sido 
vítima de estelionato, além 
de dizer que foi sequestra-
do pela máfia italiana e falar 
que perdeu tudo em uma 
aposta”, explicou.

PRISÃO
O casal foi preso em São 

Paulo pela Polícia Civil (PC) 
faltando apenas uma hora 
para o embarque com desti-
no ao País Europeu. Depois 
de serem presos, eles foram 
transferidos para o presídio 
de Anápolis na manhã des-
te segunda-feira (04).

“O empresário pode 
responder por três crimes: 
lavagem de dinheiros de ca-
pitais, destinatário e crime 
contra a economia pública. 
Caso seja condenado, ele 
pode pegar uma pena de 
até 25 anos de prisão, além 
de multa”, concluiu.

PL foi o partido que mais cresceu, PL foi o partido que mais cresceu, 
mas base de Caiado é a mais forte na Alegomas base de Caiado é a mais forte na Alego
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O prazo para as filiações 
partidárias para quem 
vai disputar as elei-

ções de 2022 se encerraram no 
último sábado (02). Até o mo-
mento a corrida para ocupar o 
Palácio das Esmeraldas, sede 
do Governo de Goiás tem pelo 
menos seis nomes, entre eles 
o governador Ronaldo Caiado 
(União Brasil) que buscará a re-
eleição para o cargo.

As confirmações de quem 
realmente vai disputar o Palá-
cio das Esmeraldas acontecem 
somente em julho, após as 
convenções partidárias. Então 
os partidos e seus integrantes 
tem pelo menos três meses 
para trabalhar as pré-campa-
nhas e apresentar os seus can-
didatos ao eleitorado goiano.

Os pré-candidatos também 
precisam iniciar a corrida para 
cacifar os seus projetos e se 
estabelecerem para a disputa. 
Principalmente aqueles que 
são menos conhecidos pela po-
pulação ou que ainda não con-
seguiram formatar alianças po-
líticas em torno de seus nomes.

Nesse caso o governador 
Ronaldo Caiado tem a vanta-

gem de ter a máquina admi-
nistrativa a seu favor e ser um 
nome já conhecido da popu-
lação. Caiado é experiente 
em disputas eleitorais, já foi 
deputado federal e senador. 
Além disso, o governador 
começa a sua pré-campanha 
com pelo menos oito parti-
dos apoiando o seu projeto 
de reeleição – MDB, Pode-
mos, PRTB, Solidariedade, 
Avante, PSC, PV, PTB.

Parte de integrantes do 
Patriota em Goiás, como o 
grupo de Jânio Darrot, ex-pre-
feito de Trindade também de-
clarou apoio a candidatura de 
Caiado. Mas o partido chega 
no período de pré-campanha 
rachado, já que recebeu em 
seus quadros o ex-prefeito de 
Aparecida de Goiânia, no últi-
mo final de semana. De casa 
nova, Mendanha dá continui-
dade ao seu projeto de candi-

datura ao Governo do Estado, 
segundo ele, com apoio do 
PTC, DC e PMN.

O PT tem trabalhado o 
nome do ex-reitor da PUC Goi-
ás, professor Wolmir Amado. 
O partido já sinalizou interes-
se em formatar uma frente de 
oposição no Estado e abriu es-
paço para o diálogo inclusive 
com o PSB que recentemente 
ganhou como filiado o o ex-
-governador José Eliton.

No último final de sema-
na, o empresário Henrique 
Meirelles desistiu de disputar 
as eleições concorrendo ao 
Senado por Goiás. Meirelles, 
inclusive, anunciou sua saída 
do PSD goiano e se filiou ao 
União Brasil em São Paulo.

Mesmo assim a corrida elei-

toral ainda tem uma lista incha-
da de postulantes para a única 
vaga disponível ao Senado 
pelo Estado. Alexandre Baldy 
(PP) e o senador Luiz do Carmo 
(PSC) que termina seu man-
dato no final de 2022, nunca 
esconderam que seus projetos 
políticos para esse ano era ex-
clusivamente o Senado.

O empresário Wilder Mo-

rais recentemente se filiou ao 
PL, para ser o nome na chapa 
encabeçada pelo deputado 
federal Vitor Hugo, também 
para o cargo.

A única vaga disponível 
para o Senado tem também 
como postulantes os atu-
ais deputados federais, João 
Campos (Republicanos) e o 
delegado Waldir (União Brasil) 

e Zacharias Calil (União Brasil)
O ex-governador Marconi 

Perillo (PSDB), pode ser uma 
das alternativas do partido para 
o cargo, assim como o deputa-
do estadual, presidente da As-
sembleia Legislativa de Goiás 
Lissauer Vieira (PSD), o profes-
sor Marcelo Moreira, pelo PSOL 
de Anápolis,  e ainda o empre-
sário Leonardo Rizzo (Novo).

Reprodução

Corrida pelo Palácio das Esmeraldas Corrida pelo Palácio das Esmeraldas 
tem seis pré-candidatostem seis pré-candidatos

O que não vai faltar para 
o eleitor anapolino nas 
eleições de 2022 são 
candidatos a deputados 
federais e estaduais.
Até o momento, 40 
pré-candidatos já se 
apresentaram para disputa 
de uma das 41 cadeiras da 
Assembleia Legislativa  do 
Estado de Goiás (Alego) – já 
outros 14 nomes buscam 
a eleição para Câmara 
Federal que oferece 17 
vagas para Goiás.
Todos os representantes 
de Anápolis com mandato 
buscarão a reeleição, é 
o caso dos deputados 
estaduais Amilton Filho 

(MDB), coronel Adailton 
(PRTB) e Antônio Gomide 
(PT), além do federal, 
Rubens Otoni (PT). Outros 
nomes entram na disputa 
pela primeira vez, mas já são 
considerados competitivos 
para o pleito. É o caso da 
primeira-dama da cidade, 
Vivian Naves (PP) e da 
vereadora Thaís Souza (PP).

ALEGO
Entre os nomes que 
buscam viabilizar suas 
candidaturas para 
deputado estadual pela 
cidade estão ainda os 
vereadores Luzimar Silva 
(PMN) e Hélio Araújo 

Mendanha se filiou ao 
Patriota no último sába-
do (02) e deu um passo a 
frente no seu projeto elei-
toral de disputar o Gover-
no de Goiás em oposição 
ao governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil)

Até aí, tudo bem, mas 
Mendanha está ciente que 
os desafios para quem quer 
viabilizar um projeto elei-
toral de grande porte vão 
além da questão da filiação 
partidária. É preciso costu-
rar alianças com aliados de 
outros partidos para forta-
lecer as bases eleitorais nos 
municípios do Estado.

Por enquanto, o ex-
-prefeito de Aparecida 
de Goiânia anunciou que 
tem o apoio do PMN, DC, 

PTC e do PROS.Todas as 
legendas consideradas 
nanicas em Goiás.

Lembrando que Men-
danha chega ao Patriota 
também com o grupo ra-
chado entre aqueles que 
estão ao seu lado e outros 
que já partiram para apoiar 
o governador Ronaldo 
Caiado. É o caso do grupo 
de Jânio Darrot, ex-prefeito 
de Aparecida de Goiânia.

Nos bastidores, polí-
ticos correm notícias de 
que Gustavo Mendanha 
não desistiu da aliança 
com o PL, mesmo depois 
que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), declarou 
apoio à candidatura do 
deputado Vitor Hugo (PL) 
ao Governo do Estado.

Henrique Meirelles desiste, mas Goiás ainda Henrique Meirelles desiste, mas Goiás ainda 
conta com diversos postulantes a vaga única no Senadoconta com diversos postulantes a vaga única no Senado

FERNANDA
MORAIS

ANÁPOLIS TEM LISTA COM ANÁPOLIS TEM LISTA COM 
40 POSTULANTES A DEPUTADO 40 POSTULANTES A DEPUTADO 
ESTADUAL E 14 A FEDERALESTADUAL E 14 A FEDERAL

NO PATRIOTA, MENDANHA PRE-NO PATRIOTA, MENDANHA PRE-
CISA COSTURAR APOIOS PARA CISA COSTURAR APOIOS PARA 
VIABILIZAR PROJETO ELEITORALVIABILIZAR PROJETO ELEITORAL
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O Governo de Goiás, 
por meio da Agência 
Goiana de Habitação 

(Agehab), abre inscrições do 
programa Pra Ter Onde Mo-
rar – Aluguel Social para os 
municípios de Hidrolândia e 
Abadia de Goiás. Com a inclu-
são, o Estado passa atender 
ao todo 43 municípios com 
a iniciativa até o momento. 
Para Hidrolândia serão ini-
cialmente 150 benefícios en-
tregues e em Abadia serão 
200. As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.agehab.
go.gov.br, onde também está 
disponível o edital com os cri-
térios para se candidatar.

 Com objetivo inicial de 
contemplar ao menos 30 
mil lares goianos, em pou-
co mais de quatro meses o 

Aluguel Social já atingiu na 
última semana a marca de 
12 mil famílias convocadas 
para buscarem seus cartões 
e darem início ao processo de 
recebimento dos recursos. O 
programa garante seguran-
ça habitacional em alcance 
imediato às famílias em situ-
ação de superendividamento 
familiar e que ainda não têm 
moradia própria. Os recursos 
são provenientes do Fundo 
de Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege). 

 O Aluguel Social é con-
cedido pelo prazo de 18 me-
ses, com acompanhamento 
social, estímulo ao autossus-
tento e à recolocação no mer-
cado de trabalho. A atuação 
do Governo de Goiás é cor-
relacionada a outras ações de 
políticas sociais para qualifi-
cação profissional, empreen-
dedorismo, geração de ren-

da, planejamento e educação 
financeira.

 
INSCRIÇÕES
 Para se inscrever, a famí-

lia tem que estar com o Ca-
dÚnico atualizado, morar há 
pelo menos 3 anos na cidade 
e estar em vulnerabilidade 
social. Também podem par-
ticipar bolsistas do Probem e 
estudantes da UEG. É preci-
so ainda comprovar um dos 
seguintes requisitos (basta 
comprovar um): idoso, defi-
ciente, família só com pai ou 
mãe, moradia improvisada, 
renda comprometida com 
aluguel (50%) ou outras dívi-
das formais (75%), vítima de 
violência doméstica, nome 
negativado, ter pleiteado 
imóvel em programa habita-
cional da Agehab sem ter sido 
beneficiado ou receber outro 
benefício social estadual.

Divulgação

Dólar cai pela 3ª vez, chega a Dólar cai pela 3ª vez, chega a 
R$ 4,60 e fecha no menor nível em dois anosR$ 4,60 e fecha no menor nível em dois anos
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O LinkedIn atualizou 
as políticas internas e  re-
tomou a publicação de 
anúncio de vagas para ne-
gros, indígenas e pessoas 
desfavorecidas. A medida 
seguiu orientação do Mi-
nistério Público do Traba-
lho (MPT) após a exclusão 
desse tipo de postagem. A 
medida causou revolta en-
tre os internautas e outras 
instituições públicas, que 
ponderaram a promoção 
de vagas afirmativas no 
mercado de trabalho. 

Apesar de a presença de 
negros e indígenas nas uni-
versidades terem aumen-
tado, a representatividade 
do grupo em posições de 
chefia não sofreu alteração. 
A iniciativa de priorizar essa 
população é uma forma de 
reduzir preconceitos e ain-
da gerar igualdade de opor-
tunidade entre as pessoas. 

Em nota, o MPT desta-
cou que o banimento feria 
normas constitucionais, 
infraconstitucionais e inter-
nacionais ratificadas pelo 
Brasil. Os procuradores so-
licitaram a apresentação 
de uma lista com todos os 
anúncios excluídos ou re-

tirados da rede social nos 
últimos dois anos e as res-
pectivas justificativas.

“Ações afirmativas vi-
sam justamente a reparar 
esse cenário de desigual-
dade no mundo laboral, 
deve ser uma prioridade 
não apenas para o poder 
público, mas também para 
as empresas, dentro da im-

portante função  social que 
devem desempenhar”, de-
fende a vice-coordenadora 
nacional de Promoção de 
Igualdade de Oportunida-
des do MPT, Melícia de Car-
valho Mesel.

De acordo com o  Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apenas 
um terço dos cargos de di-

retoria tem pessoas negras 
à frente. Os salários pa-
gos a um homem negro e 
branco têm uma diferença 
muito grande chegando a 
46% e o abismo fica ainda 
maior  quando comparada 
à remuneração de mulhe-
res negras, que chegam a 
menos da metade de um 
profissional branco.

LinkedIn volta atrás e passa a permitir divulgação LinkedIn volta atrás e passa a permitir divulgação 
de vagas voltadas para candidatos negros e indígenasde vagas voltadas para candidatos negros e indígenas
CHRIS SANTOS

Repercutiu mal o debo-
che que o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP), 
fez em relação à tortura que a 
jornalista Mírian Leitão sofreu 
durante a ditadura militar.

Em suas redes sociais nes-
ta segunda-feira (4.abr), o ex-
-presidente Lula (PT), postou:

“Minha solidariedade à 
jornalista Mírian Leitão, víti-
ma de ataques daqueles que 
defendem o indefensável: as 
torturas e os assassinatos pra-
ticados pela ditadura. Seres 
humanos não precisam con-
cordar entre si, mas come-
morar o sofrimento alheiro é 
perder de vez a humanidade”.

“Obrigada por essa men-
sagem de solidariedade, que 
reforça valores fundamentais 
na democracia: o respeito entre 
pessoas, mesmo quando diver-

gem, e a empatia que deve pre-
valecer entre seres humanos”.

O QUE ACONTECEU?
Tudo começou quando Mí-

rian Leitão, colunista do Globo, 
divulgava seu trabalho que di-
zia que Lula e Bolsonaro não 
eram iguais e que Bolsonaro 
era inimigo da democracia. Foi 
quando o deputado Eduardo 
Bolsonaro respondeu:

“Ainda com pena da co-
bra”, em alusão a tortura que 
a jornalista sofreu durante a 
ditadura militar quando foi 
presa em 1972 no quartel na 
cidade de Vitória capital do 
Espírito Santo. À época, ela era 
militante do PCdoB e levou 
chutes e tapas. Além disso, fi-
cou nua na frente de soldados 
e horas trancadas em uma 
sala escura com uma jiboia.

Lula sai em defesa de Mírian Lula sai em defesa de Mírian 
Leitão após Eduardo Bolso-Leitão após Eduardo Bolso-
naro debochar de torturanaro debochar de tortura



Ser impedido de fazer 
compras a prazo, emprés-
timos em bancos ou ter um 
cartão de crédito negado são 
algumas da consequências 
para quem está com o CPF ne-
gativado. Mas muitas pessoas 
não sabe que o documento 
está ”sujo” e se surpreendem 
ao terem um recurso negado 
no banco. Para saber se o seu 
nome está nesta condição, é 
necessário consultar o cadas-
tro de empresas especializadas 
neste serviço. Os dados são 
repassados por empresas que 
contratam a consultoria, for-
mando um banco de dados.

A gerente da Serasa, uma 
das empresas que prestam 
este tipo de serviço, Aline Ma-
ciel contou que as empresas 
fazem análise no histórico de 
dívidas do consumidor nos 
últimos cinco anos. ”Quanto 

mais dívidas ele tiver no histó-
rico, pior pagador ele é classifi-
cado e menos crédito no mer-
cado vai conseguir”, explica.

Enquanto as empresas 
que contratam esse serviço 
podem consultar qualquer 
CPF, o consumidor pode che-
gar nas plataformas disponí-
veis a sua situação. Para saber 
se está negativado, é neces-
sário realizar um registro in-
formando o nome completo 
e data de nascimento, que irá 
gerar um login e senha.

Gratuitamente, além da 
Serasa, existe a condição de 
acessar o crédito no Serviço 
Central de Proteção ao Crédi-
to (SCPC), que é administrado 
pela Boa Vista. No SPC Brasil, 
o serviço é pago.

Ao acessar a plataforma, o 
consumidor fica sabendo se é 
considerado um bom ou mau 
pagador, além disso pode ne-
gociar suas dívidas com a in-
termediação da empresa de 

consulta de crédito. As dívidas 
podem ser consultadas, liqui-
dadas ou parceladas. A Serasa, 
por exemplo, tem 65 milhões 
de CPFs cadastrados como 
inadimplentes, o que soma 
mais de 200 milhões de dívidas.

No cadastro, por exemplo, 
o consumidor tendo restrição 
de crédito, pode consultar as 
dívidas e negociá-las. A geren-
te ainda alerta para os riscos 
de fraude, como envios de 
falsos boletos para negocia-
ção de dívidas. “Os fraudado-
res acionam as pessoas pelo 
WhatsApp, dão uma condição 
super baixa, e as pessoas que 
já estão devendo acabam pa-
gando esses boletos fraudu-
lentos. O consumidor deve 
olhar o boleto para ter certeza 
que ele é verdadeiro”, destaca.

Ela ainda que sejam pro-
curados plataformas ou em-
presas onde se contraiu a dí-
vida para confirma a oferta de 
negociação.

Durante a pandemia, 
muito se falou sobre a 
importância de se dis-

cutir respeito, empatia, saúde 
física e mental. Boa parte da 
população passou quase dois 
anos em distanciamento soci-
al, os home-offices tomaram 
conta do cenário e isso im-
pactou as habilidades sociais e 
a saúde mental da população.

Nos últimos meses, não foi 
difícil encontrar algum caso 
de surto psicótico sendo di-
vulgado em variados veícu-
los de comunicação. O mais 
recente foi o da mulher de 
um personal trainer, flagrada 
mantendo relações sexuais 
com um mendigo. Porém, po-
demos relembrar o homicídio 
da mãe do cantor gospel Da-
nilo Marçal, morta a pauladas 
em uma igreja de Goiânia. Ou 
de uma irmã e tia assassina-
das no final do ano passado 
em Senador Canedo. Em am-
bos os casos, os agressores 
estavam em surto psicótico.

O QUE É ESSE SURTO? 
De acordo com a médica 

psiquiátrica, Cyntia Pinto, que 
atua em Goiânia, é preciso 
primeiro verificar o histórico 

familiar do paciente e se ele 
faz uso excessivo de drogas 
lícitas e ilícitas. “Inicialmente 
a gente deve avaliar o histó-
rico familiar da pessoa. Se ela 
tem alguma outra pessoa na 
família com alguma doença 
psiquiátrica. Como as doenças 
têm caráter hereditário, ela 
tem grandes chances de de-

sencadear”, explicou a médica.
Ainda de acordo com ela, 

o mais comum nestes casos 
são pessoas que começaram 
um tratamento e interrompe-
ram sem autorização médica. 
A especialista afirma também 
que, no geral, o surto não pre-
cisa de um gatilho.

“A pessoa está indo bem, 

de repente ela vai ter alte-
ração em níveis neuropsiqui-
átricos, e ela vai ter uma crise 
psicótica”, ressaltou.

Entretanto, alguns sinais 
podem ser observados por 
familiares e pessoas próxi-
mas, como por exemplo, a 
mudança repentina de com-
portamento, alterações no 

padrão de sono, mudanças de 
pensamentos, irritação aguda, 
alucinações, delírios e etc.

Porém, é necessário dife-
renciar o que é uma crise, de 
alguma patologia, e um surto. 
Nos dois casos, a avaliação de 
um especialista é essencial.

A crise é quando a pessoa 
tem uma doença e ela faz uma 

descompensação. Exemplo: a 
pessoa tem depressão e sente 
autoestima baixa, insônia, in-
disposição, fez o tratamento e 
melhorou. Porém, um tempo 
depois volta a ter os sintomas.

O surto altera o pensa-
mento e comportamento. A 
pessoa passa a se comportar 
de maneira inadequada, de 
acordo com sua rotina. Exem-
plo: a pessoa que fica agressi-
va, agitada, começa a ouvir 
vozes, se sentir perseguida, 
ou seja, fora da realidade.

PANDEMIA
A especialista relata que 

durante a pandemia, houve 
uma procura maior por tra-
tamento. Cyntia associa estas 
buscas ao período em que as 
pessoas precisaram conviver 
com seus familiares.

“Às vezes existiam sinto-
mas há muito tempo, mas as 
pessoas só se encontravam à 
noite, final de semana. Com 
a convivência foi percebido 
esses sinais”, explicou.

Ainda conforme a médica, 
a divulgação da mídia sobre 
doenças mentais no período 
crítico da pandemia, foi fun-
damental para quebrar ba-
rreiras e tabus em relação à 
busca por um psiquiatra.

Divulgação

Cada vez mais comuns, saiba o que Cada vez mais comuns, saiba o que 
são os surtos psicóticos durante a pandemiasão os surtos psicóticos durante a pandemia

Saiba como verificar se o seu nome está ‘sujo’ e como regularizarSaiba como verificar se o seu nome está ‘sujo’ e como regularizar
NATHALIA OLIVEIRA 

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 
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 
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 
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

Veículos
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-------------------------------
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
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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. BANDEIRAN-
TES 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, co-
ziimóveis (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, 
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 ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
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 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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A situação do Los An-
geles Lakers na tem-
porada da NBA está 

cada vez mais complicada. 
Atualmente na 11ª coloca-
ção na Conferência Oeste, 
a equipe está seriamente 
ameaçada de sequer con-
seguir vaga no play-in (a 
repescagem da maior liga 
de basquete do mundo) 
depois de mais uma derro-
ta, a sexta seguida, dessa 
vez para o Denver Nuggets 
por 129 x 118 sem LeBron 
James em quadra.

A quatro rodadas do fim 
da temporada regular, os 
Lakers precisam de uma 
combinação de resultados 
para alcançar o San Anto-
nio Spurs, na 10ª posição, a 
última do play-in. São dois 
jogos de desvantagem com 
a equipe texana segurando 
a vantagem no desempate.

“Não se preocupe com 
a matemática, preocupe-se 
com o próximo jogo, vamos 
tentar vencer o Phoenix”, 
disse Frank Vogel após a 
derrota para os Nuggets por 
129 x 118 neste domingo.

Los Angeles começou a 
temporada como um dos fa-
voritos no Oeste, reunindo o 
trio Westbrook, LeBron e An-

thony Davis. Em quadra, o 
trio não deu química e vários 
problemas de lesão também 
minaram a equipe, que vem 
numa sequência de seis der-
rotas consecutivas.

Para avançar ao play-in, 
a franquia precisa vencer 
três dos últimos quatro jo-
gos, torcer por três tropeços 
dos Spurs nas mesmas qua-

tro partidas, ou por quatro 
tropeços dos Pelicans, que 
estão na 9ª posição, têm 
vantagem de 3 partidas e 
nos critérios de desempate. 
Os Lakers têm pela frente a 
sequência de jogos fora de 
casa contra Suns e Warriors, 
volta à casa para pegar o 
Thunder e encerra em Den-
ver contra os Nuggets.

BRIGAS VIVAS
A reta final da tempo-

rada regular da NBA tem 
ainda muitas outras brigas 
ativas. Ainda no Oeste, as 
rodadas finais terão outra 
disputa animada: pelas 
últimas vagas diretas nos 
playoffs. Denver Nuggets 
(47-32), Utah Jazz (46-32) 
e Minnesota Timberwol-

ves (45-34) seguem na dis-
puta por duas colocações.

Denver tem vantagem de 
0.5 jogo sobre Utah, mas a 
equipe de Salt Lake City tem 
a preferência nos critérios 
de desempate. Na sétima 
posição, Minnesota está 1.5 
jogo atrás do Jazz e perde 
no desempate para eles, 
mas ganha dos Nuggets.

Suns, Grizzlies, Warriors 
e Mavericks já garantiram 
vaga nos playoffs, e os Cli-
ppers no play-in, podendo 
mudar apenas posições 
para critério de mando de 
quadra. A Conferência Les-
te tem apenas uma briga 
neste último mês de tem-
porada regular, pelas últi-
mas duas vagas diretas nos 
playoffs. Bulls (45-33), Rap-
tors (45-33), Cavaliers (43-
36) e Hawks (41-37) seguem 
vivos nesta disputa.

Na quinta colocação pe-
los critérios de desempa-
te, Chicago tem 2.5 jogos 
de frente para Cleveland, 
atualmente na sétima po-
sição, e segura a vantagem 
do desempate. Empatado 
com os Bulls, mas em 6º, o 
time de Toronto tem a des-
vantagem no empate con-
tra os dois times.

O Barcelona ratificou, em 
assembleia virtual realizada 
neste domingo, o já anun-
ciado acordo de patrocínio 
com o Spotify, que prome-
te um investimento forte a 
partir de julho deste ano. 
Durante a reunião, transmi-
tida ao vivo pelo canal do 
clube no YouTube, o presi-
dente barcelonista Joan La-
porta disse que a parceria é 
a maior da história do time.

“O acordo supera, em ter-
mos financeiros, qualquer 
outro acordo de patrocínio 
anterior que o Barça teve 
em sua história, é o maior 
acordo da história e é um 
dos melhores do esporte 
global”, disse Laporta. “Por 
causa da cláusula de confi-
dencialidade não podemos 
dar detalhes exatos, mas é o 
melhor acordo envolvendo 
uniforme e estádio que já 
recebemos”, completou.

Segundo a imprensa es-

panhola, o valor do patro-
cínio gira em torno de 400 
milhões de euros (cerca de 
R$ 2 bilhões) investidos em 
quatro anos de contrato. 
O Spotify vai estampar sua 

marca na parte da frente 
dos uniformes barcelonis-
tas e também no estádio do 
clube, que carregará o nome 
Spotify Camp Nou por ao 
menos 12 temporadas.

“Isso vai converter as ins-
talações e o ambiente do 
estádio em uma nova expe-
riência de entretenimento 
de alto nível aberta à cidade 
de Barcelona. O Spotify nos 

acompanhará para ser um 
ponto de referência global. 
Eles entenderam o que o 
Barça significa e por que 
somos mais que um clube, 
como gostamos de nos des-
crever”, comentou Laporta.

Além de receber o nome 
da empresa, o estádio será 
reformado e modernizado. 
O Spotify também vai traba-
lhar com ativos de publici-
dade em placas eletrônicas 
no Camp Nou, na sala de 
imprensa e durante eventos 
institucionais, além de ofe-
recer benefícios aos torce-
dores do clube.

“Hoje podemos dizer 
com orgulho que, graças 
aos esforços compartilha-
dos e sua compreensão e 
ajuda, fizemos o Barça feliz 
novamente. Queremos ven-
cer novamente. Mas não 
podemos relaxar, temos que 
continuar trabalhando”, con-
cluiu Laporta.

Reprodução

No último domingo 
(3), após o título paulista 
do Palmeiras sobre o São 
Paulo, aconteceu um fato 
lamentável fora das quatro 
linhas. No estacionamento 
do Allianz Parque, o atacante 
Jonathan Calleri, do Tricolor, 
derrubou o celular do jovem 
Felipe Goto, atleta da cate-
goria sub-15 do Palmeiras. 
Posteriormente, o jogador 
argentino pediu desculpas 
nas redes sociais e se com-
prometeu a pagar o reparo 
do aparelho do palmeirense.

O INCIDENTE 
DE CALLERI
A decisão do Campeo-

nato Paulista de 2022 foi 
quente. No jogo de ida, o 
São Paulo venceu por 3×1 
no Morumbi. Na volta, o 
clube poderia até perder 
por um gol de diferença 
que ainda assim ficaria com 
a taça do Paulistão.

No Allianz Parque, po-
rém, o Palmeiras goleou por 
4×0 e saiu de campo com 
mais um troféu estadual. 
Enquanto os palestrinos 
comemoraram bastante, os 
são-paulinos lamentaram. 
Com esse cenário, ocorreu o 
incidente no estacionamen-
to do estádio palmeirense.

No vídeo gravado por 
Felipe Goto, é possível ver 
que haviam outros torce-
dores com a camisa do Pal-
meiras no local. Em nenhum 
momento, o jovem dirige 
a palavra aos jogadores do 
São Paulo que passavam por 
lá. Mesmo assim, o atacante 
Calleri derruba o celular do 
atleta. Na sequência, o ata-
cante Marquinhos recolhe o 
celular do chão e o devolve 
para Felipe Goto. Neste link, 
é possível ver o momento 
por outro ângulo. Por aqui, é 
possível ver que o aparelho 
ficou com a tela trincada.

Nesta segunda-feira (4), 
Calleri postou a seguinte 
nota: “Sobre o que acon-
teceu no estádio ontem, 
gostaria de enviar o meu 
sincero pedido de descul-
pas ao garoto. Foi um mo-
mento em que estava de 
cabeça quente e que não 
deveria ter acontecido. 

NBA: Lakers aprofundam NBA: Lakers aprofundam 
crise e podem ficar fora até do play-incrise e podem ficar fora até do play-in
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Atacante Atacante 
do São Pau-do São Pau-
lo derruba lo derruba 
celular de celular de 
jogador da jogador da 
base do Pal-base do Pal-
meirasmeiras
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O mundo caminha para 
uma “desglobaliza-
ção”? - Primeiro, a crise 

da pandemia expôs rupturas 
na economia. Agora, a guerra 
na Ucrânia afeta os mercados 
de commodities. Tais inter-
rupções estão estimularam 
uma mudança na concepção 
das cadeias de abastecimen-
to.Certamente, você já ouviu 
falar em globalização. Mas e 
sobre desglobalização?

Interrupções nas cadeias 
de abastecimento, aumento 
de preços, escassez – todas 
essas realidades diárias po-
deriam ser conectadas a um 
processo conhecido como 
desglobalização. Especialis-
tas afirmam, inclusive, que a 
guerra na Ucrânia, junto com 
a pandemia, marca um pon-
to de virada rumo a uma era 
desglobalizada. Mas que for-
ma ou que rumo tomaria esse 
novo mundo? Segundo pes-
quisadores e estudiosos do 
tema, há, basicamente, três 
tipos de globalização: econô-
mica, social e política.

A globalização econômica 
é a integração da economia 
mundial em termos de comér-
cio, um processo que tem seus 
defensores e críticos. De acordo 
com quem defende esse con-
ceito, a globalização aumenta 
o padrão de vida das pessoas, 

retirando-as da pobreza. Por 
outro lado, os louros dessa glo-
balização não costumam ser 
divididos de forma igualitária.

“Tanto em termos interna-
cionais quanto nas socieda-
des industrializadas, a desi-
gualdade aumentou”, afirma 
Andreas Wirsching, professor 
de história da Universidade 
Ludwig Maximilian de Mu-
nique. A globalização eco-
nômica resultou em “muitos 
vencedores, mas também 
muitos perdedores, isso é 
inegável”, complementa.

As desvantagens da glo-

balização também incluem 
consequências sociais e ecoló-
gicas, pondera Cora Jungblu-
th, economista e especialista 
sênior da fundação alemã Ber-
telsmann Stiftung, com sede 
na cidade de Gütersloh.

Trabalhadores de países 
de alta renda têm visto em-
pregos migrarem para países 
onde o custo de produção 
é menor, enquanto “empre-
sas multinacionais têm 
terceirizado etapas de pro-
dução mais poluentes para 
países em desenvolvimento 
e emergentes, contribuindo, 

assim, para as questões am-
bientais”, diz Jungbluth.

CRISE DE 2008
Assim como a globalização 

reflete um processo crescente 
de interdependência econô-
mica, a desglobalização marca 
justamente o recuo da inte-
gração econômica global. E há 
indícios de que isso está acon-
tecendo há algum tempo.

Medida que é chave na 
globalização, a participação 
do comércio no Produto In-
terno Bruto (PIB) global atin-
giu seu auge em 2008, antes 

do início da crise.
“A proporção média das 

exportações em relação ao PIB 
em todo o mundo aumentou 
muito significativamente nos 
anos 1990 e 2000. Entretan-
to, desde a crise financeira de 
2008 e 2009, essas medidas 
têm estagnado ou mesmo 
diminuído”, explica Douglas 
Irwin, professor de Economia 
na Universidade de Dartmou-
th, nos Estados Unidos.

Irwin e outros especialistas 
observam que essa tendência 
tem ocorrido lado a lado com 
a ascensão do populismo e de 

medidas econômicas prote-
cionistas. Há, no entanto, ou-
tros fatores importantes que 
têm freado a globalização.

PANDEMIA
Em termos econômicos, a 

crise do coronavírus tem con-
tribuído para interrupções 
nas cadeias de abastecimen-
to. Não há como esquecer a 
consequente escassez, o au-
mento de preços e também o 
armazenamento de produtos 
– aquele momento em que 
você se deparou com o últi-
mo rolo de papel higiênico.

Tais interrupções estimu-
laram uma mudança funda-
mental na concepção dessas 
cadeias de abastecimento, 
explica Megan Greene, eco-
nomista e membro sênior da 
Harvard Kennedy School, nos 
Estados Unidos.

“A pandemia mudou uma 
tendência de produção ‘just-
-in-time’ (em que a produção, 
o transporte e a compra são 
feitos de maneira regrada e 
pontual) para a manutenção 
de estoques”, diz Greene. Ela 
descreve esse novo sistema de 
contingência como “cadeia de 
abastecimento global com pla-
nos de apoio”, de modo que as 
empresas não são abandona-
das quando há rupturas na ca-
deia global de abastecimento.
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Apesar de já ter comemo-
rado os seus 29 anos com 
uma viagem para a Tailândia, 
a cantora Anitta realizou um 
festão em Los Angeles (EUA) 
neste fim de semana.

Aos convidados, Anitta 
mandou um recado com al-
gumas “regrinhas”. Segundo 
ela, está proibido sair da festa 
sem trans** e ficar bêbado.

“Essa não é uma festa 
para ver e ser visto pela so-

ciedade, é para nos divertir-
mos de verdade. Vá dançar e 
fique bêbado”, avisou Anit-
ta, que ainda garantiu que 
o evento não contará com 
nenhum tipo de área VIP e 
todos dividirão o mesmo es-
paço. “Todo mundo é a mes-
ma merd*, incluindo eu”.

Aos solteiros, Anitta 
garantiu que a noite pro-
metia muito agito. “Pro-
meti a vários amigos que 
essa seria a noite de sorte 
deles”, disparou ela.

O Grammy 2022 teve 
surpresas e conso-
lidações. Entre as 

principais categorias da noi-
te, Olivia Rodrigo confirmou 
seu favoritismo e levou para 
casa três prêmios. Outros 
grandes ganhadores foram 
a dupla Silk Sonic, composta 
por Bruno Mars e Anderson 
.Paak, e Jon Batiste, compo-
sitor da trilha sonora do filme 
“Soul”. Assim como ocorreu 
no Oscar 2022, o Diário do 
Estado preparou uma análi-
se sobre os resultados da 64ª 
edição da principal cerimônia 
da música internacional.

OS VENCEDORES
Olivia Rodrigo era a prin-

cipal postulante a Artista Re-
velação do Grammy. E deu a 
lógica: a cantora de 19 anos 
ganhou. Ela também era for-
te em Canção do Ano e Me-
lhor Performance Solo Pop 
(ambas pela faixa “drivers li-
cense”), além de Álbum Pop 
do Ano (“SOUR”). Acabou le-
vando as duas últimas, des-
bancando Billie Eilish com 
“Happier Than Ever”.

Enquanto tirava fotos 
com seus três prêmios, Oli-

via Rodrigo derrubou um no 
chão e ele se quebrou. Curio-
samente, o mesmo aconte-
ceu com a grande inspiração 
da jovem cantora, Taylor 
Swift, em 2010.

A Canção do Ano, no en-
tanto, caiu em outras mãos. 
“Leave The Door Open”, do 
Silk Sonic, triunfou. Com 
um estilo que remete aos 
anos 1970, a dupla também 
faturou Gravação do Ano e 
Melhor Canção de R&B pela 
mesma faixa. Bastante justo.

Que noite de Jon Batiste! 
Melhor Videoclipe (“Free-

dom”), Melhor Performance 
de American Roots (“Cry”), 
Melhor Canção de American 
Roots (“Cry”) e Melhor Álbum 
(“We Are”), sendo que esse 
último é o mais nobre dos 
prêmios do Grammy. O artis-
ta fez história ao se tornar o 
primeiro negro a vencer tal 
categoria desde 2007, quan-
do Herbie Hancock ganhou 
por “River: The Joni Letters”.

Entre outros bons mo-
mentos, o Foo Fighters foi 
homenageado com vitórias 
em Melhor Performance de 
Rock (“Making a Fire”), Me-

lhor Canção de Rock (“Wai-
ting On a War”) e Melhor 
Álbum de Rock (“Medicine 
at Midnight”). Isso aconte-
ce poucas semanas após a 
morte do baterista Taylor 
Hawkins, que rendeu espaço 
no In Memoriam. A brasileira 
Marília Mendonça também 
foi lembrada na cerimônia.

Em geral, o Grammy 
2022 consolidou ainda mais 
nomes como Bruno Mars, 
Lady Gaga e Kanye West, 
dando espaço também para 
a nova geração, com Olivia 
Rodrigo e Lil Nas X.

Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Jon Batiste: Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Jon Batiste: 
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