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A Prefeitura de Goiânia 
garantiu, na sexta-
-feira (1º/4), o rea-

juste de 10,16% para pro-
fessores da rede municipal de 
Educação e também prome-
teu garantias acima do piso 
salarial aos servidores. Mes-
mo com a proposta, o Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação de Goiás (Sintego) 
decidiu, em assembleia rea-
lizada na segunda-feira (4/4), 
pela continuidade da greve 
na rede municipal de ensino 
da capital, que já dura 21 dias. 

De acordo com a ges-
tão municipal, o percentual 
apresentado leva em con-
sideração a capacidade or-
çamentária de Goiânia e foi 
igual ao reajuste proposto 
pelo Governo de Goiás aos 
professores. No cenário es-
tadual, o Sintego aprovou 
o reajuste de 10,16%. Mas, 
na capital, a entidade insis-
te na continuidade do mo-
vimento grevista, mesmo 
após dois anos de prejuízos 
educacionais incalculáveis 
provocados pela pandemia 

de covid-19, e pela ausên-
cia de crianças e adolescen-
tes em salas de aula. 

PACOTE 
DE BENEFÍCIOS 
No pacote de benefícios 

apresentado à categoria du-
rante as negociações, a Pre-
feitura de Goiânia propôs um 
aumento de 50% no auxílio 
locomoção dos professores e 

um novo reajuste de 10,16% 
na gratificação de regência 
de todos os professores que 
estão em sala de aula. 

 A proposta apresentada, 
segundo a SME, inclui tam-
bém um reajuste de 9,32% 
nos vencimentos dos ser-
vidores administrativos e a 
criação do vale locomoção 
no valor de R$ 250 para esse 
grupo de profissionais. 

 Com todos esses bene-
fícios, a gestão municipal 
garante que cumprirá inte-
gralmente o piso nacional 
atualizado em 2022 pelo Go-
verno Federal, que atualmen-
te é de R$ 3.846,66 para 40 
horas semanais de trabalho.

 A greve chega ao impas-
se porque, de acordo com 
fontes do Paço Municipal, 
qualquer reajuste acima do 

índice proposto (10,16%), o 
mesmo estabelecido pelo 
Governo do Estado, inevi-
tavelmente a prefeitura vai 
afetar o limite previsto na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF) quanto aos gastos 
com folha de pagamento 
dos servidores, consideran-
do ativos e inativos. 

 A radicalização do movi-
mento grevista, e a tendên-
cia à politização, neste sen-
tido, continuará a prejudicar 
alunos e suas famílias, em 
especial as mães que pre-
cisam trabalhar, e não têm 
onde deixar os filhos.

JUSTIFICATIVA 
SINTEGO 
De acordo com o Sinte-

go, durante a assembleia 
realizada na segunda-feira 
(4/4) os servidores adminis-
trativos e professores vo-
taram contra as propostas 
oferecidas pela Prefeitura de 
Goiânia. Com isso, a decisão 
foi continuar com a greve na 
rede municipal de Educação 
da capital goiana. 

A mulher que agrediu a 
motorista de aplicativo, Di-
vania Moreira de Souza, de 
37 anos, que está grávida 
de seis meses, por não acei-
tar fazer a corrida devido 
a cliente não usar máscara 
pode responder por três cri-
mes, segundo o delegado 
responsável pelo caso, Joa-
quim Adorno. A agressora 
que não teve a identidade 
revelada deve ser ouvida 
nos próximos dias pelos 
crimes de injúria simples, 
injúria racial e lesão corporal 
dolosa cometidos contra a 
motorista no último domin-
go (03), no Parque Oeste In-
dustrial, em Goiânia.

De acordo com o investi-

gador, os crimes envolvendo 
racismo estão se tornando 
comuns. Apenas este ano, o 
Grupo Especializado no Aten-
dimento às Vítimas de Crimes 
Raciais e Delitos de Intolerân-
cia (Geacri), no qual Joaquim 

é responsável, realizou mais 
de 70 inquéritos envolvendo 
esse tipo de crime. O delega-
do afirma que 75% dos regis-
tros são sobre racismo.

“Caso seja condenada, 
ela pode pegar uma pena 

de quatro anos e seis meses 
de prisão. Até o momento 
ouvimos apenas a vítimas, 
que diz não entender ainda 
porque foi agredida, por-
que tanta raiva por parte da 
agressora. A gente também 
disponibiliza o telefone fixo 
3201-2430  e o whatsapp 
98495-2047”, explicou.

AGRESSÃO
Divania foi agredida na 

tarde deste domingo (03), 
após se recusar a fazer uma 
corrida com a passageira 
que estava sem máscara. Ela 
estava na quarta viagem do 
dia quando aceitou outra 
corrida no Parque Oeste In-
dustrial, em Goiânia, mas ao 
chegar ao local se deparou 
com a mulher acompanha-

da da mãe, namorado e do 
filho. Todos sem máscara.

Temendo contrair a do-
ença estando gestante, 
Divania –  que fazia uso do 
equipamento de proteção 
individual –  se negou a fazer 
a viagem, já que a mulher 
pretendia ir no banco da fren-
te. Neste momento, a cliente 
partiu para cima da motoris-
ta, que teve escoriações em 
algumas partes do corpo.

“Ela estava visivelmen-
te bêbada, gritava e falava 
que iria ligar para a polícia 
porque eu recusei a fazer a 
viagem. Eu desci do carro 
e comecei a gravar ela me 
xingando porque já estava 
esperando que ela fizesse al-
guma coisa, então ela come-
çou a me agredir”, explicou.

Reprodução

A vacinação contra 
a Covid-19 em Goiânia 
continua nesta terça-fei-
ra (5) em 72 postos espa-
lhados pela cidade. Imu-
nizantes pediátricos da 
Pfizer para crianças aci-
ma de cinco anos foram 
disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). Além disso, 
a faixa etária acima de 
seis anos também pode 
se imunizar com a pri-
meira e segunda dose da 
Coronavac. (Veja locais)

Quem ainda não tomou 
a segunda dose das vaci-
nas Coronavac, Astrazene-
ca e Pfizer também pode 
procurar uma unidade de 
saúde do município, as-
sim como quem precisa se 
imunizar com a terceira e a 
quarta doses de reforço. A 
quarta dose, inclusive, está 
disponível para as pessoas 
imunossuprimidas acima 
de 18 anos e idosos a par-
tir de 80 anos que tenham 
o reforço há quatro meses.

VAN DA VACINAÇÃO
Já a van da vacinação 

contra a Covid-19, estará 
estacionada no Clube da 
Caixa Económica (Av. T-1, 
1155 – Quadra 53 – St. 
Bueno, Goiânia) e no es-
tacionamento do Estádio 
Serra Dourada ( Av. Fued 
José Sebba, 1170 – Jar-
dim Goiás). A imunização 
acontece das 8h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO
Para se vacinar, a po-

pulação acima de 12 anos 
deve apresentar documen-
to com foto, comprovantes 
de vacinação e endereço. Já 
as crianças de 05 a 11 anos 
precisam apresentar Cartão 
de Vacinação, certidão de 
nascimento ou CPF, e com-
provante de endereço. Pais 
e responsáveis legais que, 
porventura, não possam 
levar a criança ao posto de 
vacinação, devem preen-
cher autorização para que 
outra pessoa a acompanhe.
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Já foi o tempo em que 
comprar um imóvel dependia 
apenas de dinheiro ou cheque. 
Agora, uma tendência mundial 
chega como opção para os bra-
sileiros: a transação comercial 
por criptomoeda. A novidade 
será aplicada pela primeira 
vez no Brasil em Valparaíso de 
Goiás. No local, um estande de 
vendas vai converter a moeda 
digital em real para fechar ne-
gócio em um empreendimen-
to instalado na cidade.

A modalidade de paga-
mento começou a ser empre-
gada no último sábado (2), 
quando a desenvolvedora 
Plano Urbano iniciou a venda 
de lotes em um bairro plane-
jado chamado parque Reser-
va do Vale intermediada pela 
primeira startup do Centro-
-Oeste, a goiana Terra Token. O 
emprego de criptomoedas é 
considerado mais seguro por-
que garante que as informa-
ções, transações e dados este-
jam protegidos de fraudes.

“Essa é uma tendência sem 
volta das operações financeiras 

mundiais, que ganharam inclu-
sive impulso com a guerra e as 
restrições financeiras no leste 
europeu. O próprio Brasil já 
estuda a implantação do Real 
Digital”, diz o especialista em 
desenvolvimento e inovação 
imobiliária, Cleberson Marques.  
O estímulo para a populariza-
ção da ideia se explica pela ade-
são do mercado e pelo aumen-
to de investidores individuais 
para aumentar os negócios.

Para o diretor comercial da 
Plano Urbano, Emerson Vieira, 
objetivo de facilitar o pagamen-
to dos lotes por meio da con-
versão das criptomoedas visa 
conquistar um novo mercado. 
“Acreditamos que daremos a 
nossa contribuição para criar 
uma cultura que, muito breve-
mente, se tornará uma prática 
usual do mercado”, afirma. 

A utilização desse tipo de 
moeda aumentou 73,3% no 
ano passado em relação ao 
anterior, conforme dados da 
Receita Federal. A primeira de-
las chegou ao país em 2008 e 
agora já são 5.536, número 30 
vezes maior que o de moedas 
reais emitidas por governos.

A pedido do Diário do Es-
tado, o Tribunal Regio-
nal do Estado de Goiás 

(TRE-GO) levantou dados sobre 
a situação do título de eleitor 
dos goianos. Atualmente, o 
estado tem 4.750.377 eleitores 
aptos a votar no dia 2 de outu-
bro. Por outro lado, 11% do elei-
torado está com o título cance-
lado e pouco menos de 1% tem 
o documento suspenso, o que 
equivale a 564.926 pessoas. Nos 
dois casos, fica-se impedido de 
ir às urnas. O prazo para regula-
rização vai até 4 de maio.

O cancelamento do título 
pode acontecer por dois mo-
tivos: ausência a três eleições 
seguidas, sem justificar e sem 
pagar as multas, ou não com-
parecimento na revisão para 
coleta de biometria, sendo que 
a última aconteceu em 2018. 
No eleitorado goiano, 177.128 
(3,73% do total) estão com títu-
lo cancelado por não terem vo-

tado em eleições passadas sem 
justificativa. Por outro lado, a 
maioria dos cancelamentos 
(348.004, ou 7,32% do eleito-
rado total) se deu pela falta de 
atualização biométrica.

Outra situação que impede 
de votar é a do título suspenso, 
que pode se dar por dois mo-
tivos. Os conscritos, que são 
jovens cumprindo período de 
serviço militar obrigatório. Em 

Goiás, são 1.870 nesta situação 
(0,05% do eleitorado atual). As 
Forças Armadas comunicam 
à Justiça Eleitoral quando o 
período de serviço termina, 
mas o próprio eleitor pode 

apresentar o certificado no 
Cartório Eleitoral e requerer a 
regularização. O título também 
pode ser suspenso por decisão 
judicial e, nesta situação, estão 
37.924 ou 0,8% do eleitora-
do goiano atual. São casos de 
sentença judicial transitada em 
julgado. A inscrição será regu-
larizada no término da sanção.

COMO REGULARIZAR 
O TÍTULO DE ELEITOR
Vai até 4 de maio o prazo 

para emitir o título de eleitor 
pela primeira vez, regularizar 
a inscrição (seja porque está 
cancelada, seja por suspen-
são), atualizar dados ou ainda 
mudar a cidade onde vota 
(domicílio eleitoral).

A solicitação pode ser feita 
pela internet, no site do TRE-
-GO, onde também é possível 
consultar a situação do título. 
No lado direito da tela, clique 
em “Atendimento Remoto”. A 
partir daí, o passo a passo es-
tará explicado ao eleitor. Cli-

que aqui para acessar a lista 
de cartórios eleitorais e seus 
contatos, incluindo WhatsA-
pp. Eles podem ser procura-
dos para sanar dúvidas.

JOVENS 
ELEITORES AUMENTA
Para os goianos de 16 ou 

17 anos de idade, votar nas 
eleições deste ano é um direi-
to, mas ainda não se tornou 
obrigatório. Em Goiás, se-
gundo o TRE, a procura desta 
faixa etária para tirar o título 
aumentou 180% nas duas úl-
timas semanas.

No final do mês de fevereiro, 
este eleitorado estava em, apro-
ximadamente, 30 mil. Nas duas 
semanas passadas, o número 
de novos títulos tem sido de 
560, em média, contra a faixa de 
200 novos alistamentos desde 
o início do ano. Hoje, Goiás pos-
sui 42.805 eleitores nesta faixa 
etária. O equivalente a 41% do 
total da população de 16 ou 17 
anos que vive no estado.

Divulgação

Ramão Teixeira, 5O anos, 
já foi demitido da função de 
gerente de uma unidade de 
saúde em Anápolis ainda 
na manhã desta terça-feira 
(05). Ele estava no cargo 
desde janeiro de 2021.

A exoneração saiu em 
edição extraordinária do 
Diário Oficial do Municí-
pio publicada na manhã 
de hoje após o homem ser 
preso acusado de crimes 
sexuais como estupro e im-
portunação sexual.

A prisão aconteceu por 
volta das 7h30 da manhã 
quando Ramão já estava no 
expediente. A delegada da 
Mulher, Isabella Joy, esteve 
na unidade de saúde acom-
panhada de agentes da po-
lícia e levou o homem para 
prestar esclarecimentos na 
delegacia. Ramão está a dis-
posição do Judiciário.

Policiais também tinham 
autorização judicial para 
recolher aparelhos eletrôni-
cos de Ramão que serão pe-
riciados durante a apuração 
dos fatos. Ele não ofereceu 
resistência à ação policial.

“Cumprimos o mandado 
de prisão temporária e bus-
ca e apreensão em desfavor 
de Ramão Teixeira Gauto 
pelos crimes de estupro e 
importunação sexual. O au-
tor é gerente de um posto 
de saúde na cidade de Aná-
polis”, disse a delegada da 
Mulher.

Isabella Joy acrescentou 
em um vídeo divulgado pe-
las redes sociais que duas 
vítimas procuraram a dele-
gacia informando que fo-
ram abusadas pelo homem.

“Uma ele tentou agarrá-

-la, tocando seus seios e 
partes íntimas a força e a 
outra foi abusada por esse 
autor por aproximadamen-
te seis vezes. Diante dessas 
informações eu representei 
pela prisão temporária bus-
ca e apreensão”, contou a 
delegada.

Ainda de acordo com 
Isabella Joy as duas denun-
ciantes informaram que 
existem outras prováveis 
mulheres vítimas de vio-
lência sexual cometidas por 
Ramão, mas que não procu-
raram a delegacia por medo 

de fazerem a notícia crime.
“Cumprimos a operação 

Resguardo e acreditamos 
que novas vítimas poderão 
aparecer. conforme a Lei 
de Abuso de Autoridade 
na portaria 547 de 2021da 
Polícia Civil será divulgada a 
imagem do autor para que 
novas vítimas compareçam 
até a delegacia da Mulher 
em Anápolis.

Ainda de acordo com a 
delegada Isabella, Ramão 
tem passagens pela polícia 
no Mato Grosso do Sul por 
crimes sexuais. À época, de 
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O presidente da Câmara 
Municipal de Anápolis, 
Leandro Ribeiro (PP), 
confirmou a pré-candidatura 
a deputado federal em 2022.
Leandro Ribeiro tem 43 
anos, exerce o segundo 
mandato de vereador e 
nas eleições municipais 
de 2020 foi o parlamentar 
mais bem votado da 
cidade com 3.266 votos. 
Além de vereador, 
Leandro Ribeiro ocupou 
a secretaria estadual de 
Indústria e Comércio 
em 2018, na época da 
gestão do ex-governador 
José Eliton.
O empresário começa seu 
novo projeto político com 
apoio do presidente do 
PP em Goiás, Alexandre 
Baldy, e do prefeito de 
Anápolis, Roberto Naves 
(PP). Já está confirmado 
que uma das dobradinhas 

de apoio ao presidente 
será com a primeira dama 
de Anápolis, Vivian Naves, 
pré-candidata a deputada 
estadual também pelo 
Progressistas.

OUTROS NOMES
Leandro Ribeiro se soma 
a outros nomes que vão 
disputar a preferencia 
do eleitorado para a 
Câmara Federal que tem 
ainda como postulantes 
o atual deputado 
federal Rubens Otoni 
(PT), o vice-prefeito de 
Anápolis, Márcio Cândido 
(PSC),  os vereadores 
Wederson Lopes e João 
da Luz, ambos do PSC, 
o presidente do MDB na 
cidade, Márcio Corrêa, 
Brigadeiro Bragança 
(União Brasil), o cantor 
Gospel Samuel (PTC), da 
dupla Daniel e Samuel

O governador Ronaldo 
Caiado lançou, nesta 
terça-feira (05), no Tea-

tro Goiânia, no centro da capi-
tal, a temporada 2022 de festi-
vais e mostras promovidas pela 
Secretaria de Estado de Cultura 
(Secult). Foram apresentadas 
ao público as informações so-
bre o 23° Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental 
(Fica), a ExpoCavalhadas, a 17ª 
Mostra de Teatro Nacional de 
Porangatu (TeNpo), o 21° Can-
to da Primavera – Mostra de 
Música de Pirenópolis e o con-
curso Canto da Primavera Kids.

O Governo de Goiás anun-
ciou ainda a reforma de parte 
do Martim Cererê e a criação 
da Casa de Cultura de Goiás 
Altamiro de Moura Pacheco.

As atrações fazem parte da 
estratégia de retorno presen-
cial às atividades do setor de 
maneira segura, por conta da 
pandemia de Covid-19, e têm 
o objetivo de valorizar a diver-
sidade da cultura goiana. Para 
formular o novo calendário, o 
Governo de Goiás, por meio 
da Secult, firmou parceria com 

a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), a Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG) e com o Serviço Social 
do Comércio (Sesc). Na soleni-
dade, o Estado ainda celebrou 
convênio com as prefeituras 
municipais dos locais que re-
ceberão os eventos.

“Não existia sequer secre-
taria de Cultura antes. Era uma 
subdiretoria de alguma secre-
taria do Estado. Um Estado só 
se firma, só é respeitado se, 

realmente, alavancar o orgu-
lho de sua história”, relembrou 
Caiado. “Meu muito obrigado a 
todos que fazem, preservam e 
representam a cultura do Esta-
do de Goiás no exterior. Muito 
obrigado por levarem a ban-
deira, o nome de Goiás para 
uma situação de destaque 
nacional. Quero dar condições 
para que vocês produzam o 
que há de melhor”, enfatizou o 
chefe do Executivo.

Titular das pastas de Cultu-
ra e da Retomada, César Mou-

ra ressaltou o foco da gestão. 
“A Secult é cultura para todo 
o Estado. É democratização. 
É o dinheiro da cultura sendo 
usado para todo mundo que 
quiser fazer cultura em Goiás”, 
pontuou. “Esta é a verdadeira 
parceria público-privada. Nós 
temos que nos envolver para 
fazer mais, melhor e mais ba-
rato”, explicou o presidente 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Goiás (Fecomér-
cio), Marcelo Baiocchi.

O prefeito de Bonfinópolis, 
Kelton Pinheiro (Cidadania), 
falou à Comissão de Educação 
no Senado, nesta terça-feira 
(5) sobre o suposto caso de 
lobby no Ministério da Educa-
ção (MEC). Ao colegiado, ele 
disse que foi abordado pelos 
pastores Arilton Moura e Gil-
mar Santos que, segundo ele, 

pediram propina de R$ 15 mil 
para aprovação da construção 
de uma escola. Ele diz ter des-
confiado da demanda e achou 
que esta era isolada e sem aval 
do MEC. “Golpe”, imaginou.

“É preciso separar dois mo-
mentos. Eu tive um primeiro 
encontro com os pastores em 
Goiânia. Participava de uma 
entreviste e, ao sair, uma pes-
soa que não conhecia e não 

conheço me abordou, pedindo 
o número, pois ‘o pastor Gilmar 
Santos gostaria de falar com 
você’. Eu não conhecia, mas 
disse sem problemas. No dia 
seguinte me perguntaram se 
eu tinha interesse em voltar a 
Goiânia para conversar com o 
pastor Gilmar para conversar-
mos com o ministro da Educa-
ção [à época, Milton Ribeiro]. 
Eu disse que havia interesse.”

Segundo ele, no local in-
dicado, na capital, os pasto-
res disseram que tinham um 
bom canal com Brasília para 
levar as demandas dos prefei-
tos. O gestor, então, informou 
que precisava de um novo 
prédio para uma escola. Nes-
te momento, Kelton relatou 
que pediram uma contribui-
ção para a igreja. Seriam mil 
bíblias no valor de R$ 50. 

Reprodução
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“Pensei que pedido de propina de pastores do MEC era “golpe”“Pensei que pedido de propina de pastores do MEC era “golpe”
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Jair Bolsonaro está rece-
bendo agora a compen-
sação por ter entregue, 

de porteira fechada, o gover-
no ao Centrão, sob a forma de 
apoio político e palanques nos 
estados. Oferecendo recursos 
e benesses que só um gover-
no pode dar -- inclusive verbas 
do orçamento secreto -- PL e 
PP foram os partidos que mais 
engordaram na janela partidá-
ria. Embora sua prioridade seja, 
claramente, eleger bancadas 
robustas para negociar com 
qualquer governo a partir de 
2023, esse crescimento dá 
mais estrutura e capilaridade 
a Bolsonaro22 nos estados.

Uma situação diferente 
daquela que Bolsonaro18 
enfrentou. Naquela ocasião, 
um outsider sem  palanques, 
estrutura e partido (o PSL era 
até então um nanico) elegeu-
-se graças a  discurso ideo-
lógico-relogioso-moralista 
que se coadunou com o mau 
humor da opinião pública em 
relação aos políticos e à polí-
tica. Sem esquecer, é claro, a 

facada a um mês da eleição.
Sobre esse último item, o 

imponderável, não há o que 
dizer. Mas é possível observar 
que o Bolsonaro22 é uma es-
pécie de adversário do Bolso-
naro18, numa eleição em que 
outros fatores aparentemen-
te vão pesar mais do que um 

discurso moralista anti-cor-
rupção e apelos religiosos.

Bolsonaro22 corre atrás 
daquilo que ele desprezava 
em 2018, na companhia dos 
que naquela ocasião xingava 
, porque percebeu que não 
se elege mais no gogó. Seu 
discurso anticorrupção está 

desmoralizado, e não apenas 
pelas más companhias do PL, 
do PP e de outros. Teve que 
demitir bolsonaristas ideoló-
gicos como Ricardo Salles e 
Milton Ribeiro por causa de 
escândalos no Meio Ambien-
te e na Educação.

Bolsonaro perdeu o dis-

curso e não conseguiu cons-
truir outro.Tudo indica que o 
pleito de 2022 será um ple-
biscito que terá no centro das 
decisões o fiasco administra-
tivo, econômico e social que 
marcou os três anos e meio 
do atual governo. O presiden-
te-candidato corre atrás de 

uma nova narrativa, e sabe 
que para sustentá-la precisa 
das más companhias do Cen-
trão e de seus palanques.

A inflação ascendente cor-
rói benefícios lançados de 
última hora, de forma eleito-
reira, pelo governo, como o 
Auxílio Brasil turbinado -- a 
ponto de, nas pesquisas, seus 
beneficiários se mostrarem 
majoritariamente simpati-
zantes da candidatura do ex-
-presidente Lula. Bolsonaro 
conseguiu melhorar um pou-
co sua rejeição em relação à 
atuação do governo na pan-
demia, mas os fantasmas dos 
660 mil mortos e dos quase 
30 milhões de casos de Covid 
estão muito vivos para quem 
perdeu pessoas queridas ou 
contraiu o vírus.

Por fim, a retomada do dis-
curso golpista do presidente 
pode ser a gota d’água na 
decisão eleitoral de uma faixa 
da população que não se pre-
ocupa com preços nem com 
Covid, mas que faz negócios 
e sabe que, se a imagem do 
país for para o ralo de vez, 
eles também vão.

Divulgação

Presidente Jair Bolsonaro ganha Presidente Jair Bolsonaro ganha 
estrutura política, mas perde o discursoestrutura política, mas perde o discurso
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Está marcada para a pró-
xima sexta-feira (08) uma 
reunião em São Paulo para 
que o PSB oficialize a indica-
ção de Geraldo Alckmin para 
ser o vice na chapa encabe-
çada pelo ex-presidente Lula 
(PT) para a disputa da pre-
sidência da República em 
2022. A informação foi dada 
pelo próprio Lula em entre-
vista para Rádio Lagoa, do 
Paraná, nesta terça-feira (05).

O encontro entre repre-
sentantes do partido acon-
tecerá em São Paulo. De 
acordo com Lula depois da 
indicação do PSB, o nome 
Alckmin será discutido en-
tre a cúpula do PT.

Nos bastidores políticos, 
mesmo com uma minoria 
petista, mais à esquerda 
do partido, contra a com-
posição,  a informação é 
que já estava decidido que 
Alckmin seria o vice de Lula 
mesmo antes de acertar 

sua filiação no PSB. Questio-
nado sobre a composição 
do seu projeto político para 
2022, considerando que Al-
ckmin, historicamente é ad-
versário eleitoral de Lula, o 

ex-presidente declarou que 
“eu mudei, Alckmin mudou 
e o próprio País mudou”.

Lula continuou a de-
fesa pela composição “eu 
tenho dito que não quero 

ser o candidato apenas do 
PT, mas de um movimen-
to que esteja disposto a 
reconstruir a democracia 
e esse País, a fortalecer as 
instituições”, disse.

“Eu tenho dito que não quero ser apenas o candidato “Eu tenho dito que não quero ser apenas o candidato 
do PT”, diz Lula sobre apoio ao nome de Alckmindo PT”, diz Lula sobre apoio ao nome de Alckmin
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A decisão do ex-juiz Sérgio 

Moro (União Brasil) em deixar 
a magistratura para entrar no 
mundo político tem trazido pro-
blemas para a família. De acor-
do com publicação do site GGN, 
Sérgio Moro e a sua esposa, a 
advogada Rosângela Moro, fo-
ram alvos de uma notícia crime 
por possível fraude na mudança 
de domicílio eleitoral, de am-
bos, do Paraná para São Paulo.

A ação foi protocolada na 
Procuradoria Regional Eleitoral 
de São Paulo na segunda-feira 
(04). Segundo a reportagem, a 
ação foi impetrada pelas advo-
gadas Maíra Calidone, Priscila 
Pamela e Gabriela Shizue.

A hipótese levantada pela 
notícia crime é que não há 
evidências públicas de que o 
casal more em São Paulo para 
a transferência de domicílio 
eleitoral. Ainda de acordo 
com a reportagem, a ação 
diz que “a citada mudança de 
domicílio eleitoral se deu me-
diante possível fraude e inser-
ção de informação falsa no 
cadastro eleitoral, eis que os 

representados não possuem 
domicílio neste estado”.

Sérgio e Rosângela se filia-
ram recentemente ao União 
Brasil. Ela era cotada para ser 
candidata a deputada federal 
pelo partido, já o ex-juiz teve 
sua filiação ao novo partido 
condicionada a ele não dispu-
tar a presidência da República.

Por enquanto Sérgio Moro 
disse que não desistiu de concor-
rer ao pleito para a presidência e 
não deu sinais de que estaria in-
teressado a disputar as eleições 
de 2022 para outro cargo.

Sérgio Moro e Rosângela Sérgio Moro e Rosângela 
Moro devem ficar inelegíveisMoro devem ficar inelegíveis



Dois anos após o início da 
pandemia, medicamentos 
com eficácia comprovada 
contra a covid-19 não estão 
incorporados pelo Sistema 
Único Saúde (SUS). Em hospi-
tais privados, alguns remédios 
aprovados pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para tratar a doença 
já são colocados à disposição 
dos pacientes. No caso das pí-
lulas antivirais, como Molnu-

piravir e Paxlovid, ainda não 
houve aval para uso no Brasil. 
Aprovadas em outros países, 
elas podem fazer diferença 
quando ingeridas após os pri-
meiros sintomas.

Como um dos principais 
entraves está o preço dos tra-
tamentos. Não há perspectiva 
de data para que esses remé-
dios estejam disponíveis no 
SUS, uma vez que a Comissão 
Nacional de Incorporação de 

Tecnologias (Conitec) não re-
comendou a incorporação.

Remédios como Sotrovi-
mabe e Evusheld não estão 
disponíveis para comerciali-
zação no País ou não têm co-
bertura para o uso ambulato-
rial e domiciliar pela Agência 
Nacional de Saúde (ANS), que 
regula os planos de saúde. A 
agência informou que os me-
dicamentos desse tipo só têm 
cobertura obrigatória caso 

sejam prescritos pelo médico 
para administração durante a 
internação. Posteriormente, 
pode ser feita a solicitação de 
reembolso, mas, ainda assim, 
em alguns casos os pacientes 
acabam tendo de arcar com 
os medicamentos.

Esse, no entanto, não seria 
o cenário ideal, uma vez que 
tratamentos com remédios 
como o Remdesivir podem 
custar até R$ 20 mil, aponta 

a farmacologista e pesquisa-
dora da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) Soraya 
Smaili. “Quem mais sofreu óbi-
tos com o pico da Ômicron fo-
ram pessoas acima de 80 anos. 
A vacina protege, mas a pro-
teção pode ser reduzida em 
idosos e pessoas com comor-
bidades”, diz. “Nessas condi-
ções, deveriam existir alterna-
tivas tanto no hospital quanto 
no ambulatório, o que poderia 

impedir quadros graves.”
Os remédios para a covid 

se dividem em duas frentes: 
a das pílulas antivirais de via 
oral, que podem ser efetivas 
quando administradas no 
início dos sintomas, e a dos 
anticorpos monoclonais, que 
simulam a proteção conferi-
da pela vacina em diferentes 
estágios da infecção e corres-
pondem à maioria dos remé-
dios aprovados pela Anvisa.

No Brasil, cerca de 200 
mil pessoas têm Pa-
rkinson. A doença é 

mais comum a partir dos 50 
anos de idade, mas pode sur-
gir em pessoas mais jovens. 
Em Goiânia, a Associação 
Parkinson Goiás (Aspark GO) 
reúne cerca de 110 associa-
dos, entre parkissonianos, 
familiares e amigos, de várias 
cidades, como Caldas Novas, 
Posse e Rio Verde. Na data de 
4 de abril é celebrado o Dia 
Nacional do Parkinsoniano. Já 
11 de abril, é lembrado como 
o Dia Mundial da Conscienti-
zação sobre Parkinson.

A fundadora e presidente 
da Aspark GO, Therezinha de 
Melo Santos (na foto), tem 
69 anos. Em 2016, recebeu o 
diagnóstico, mas, mesmo an-
tes, já desconfiava que esta-
ria com a doença. “Começou 
com a lentidão dos movimen-
tos. Minhas colegas de traba-
lho diziam que eu estava mui-

to devagar, quando íamos 
jantar juntas, por exemplo. 
Depois de quase dois anos, 
começou o tremor na mão 
direita e no lábio inferior. Isso 
me assustou, pensei que pu-
desse ser Parkinson. Fui ao 
médico e ele confirmou.

Therezinha foi a primeira 
da família a ter a doença. O 
que não é algo raro, segun-
do o neurocirurgião, Osvaldo 
Vilela Filho. “Na verdade, não 
sabemos a causa do Parkin-
son. Uma parcela pequena 
dos casos tem tendência ge-

nética, mas esses casos são 
exceção. Na maioria dos pa-
cientes o problema não tem 
causa conhecida”, explica o 
especialista, que também é 
professor da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG).

O diagnóstico da doença 

é clínico, feito pelo médico, e 
não existe um exame que con-
clua se o paciente tem ou não 
Parkinson. São três sintomas 
principais: tremor, rigidez nos 
punhos, cotovelos e joelhos, 
por exemplo, e ainda lentidão 
de movimentos. Para definir o 
diagnóstico, não é necessário 
que o paciente tenha os três 
sinais da doença. Segundo o 
neurocirurgião, não é possível 
evitar ou prevenir o Parkinson.

O tratamento é feito com 
medicamentos, sendo que o 
mais eficiente, hoje, é o que ao 
chegar ao cérebro, é converti-
do em dopamina. A ausência 
deste neurotransmissor, na 
área chamada substância 
negra do cérebro, é o que 
prejudica os movimentos do 
paciente. Além das drogas, o 
tratamento envolve equipe 
multiprofissional. “Fisiotera-
pia e fonoaudiologia são fun-
damentais. A atividade física 
é muito boa para ter melho-
res respostas no tratamento. 
Temos também alternativa de 

tratamento cirúrgico para ser 
somado ao resto. A cirurgia 
de Estimulação Cerebral Pro-
funda controla bem o tremor 
em 90% dos casos, a rigidez 
em 85% e a lentidão em cerca 
de 70% dos pacientes”, expli-
ca o médico.

Therezinha não fez cirur-
gia, mas toma medicamentos, 
faz fisioterapia, fono, hidrogi-
nástica, pilates e ainda parti-
cipa de grupo de musicotera-
pia na Associação. Ela conta 
que gosta de ver o lado bom 
de tudo, inclusive na doença 
de Parkinson. “Me formei em 
Serviço Social e sempre me 
preocupei com as pessoas, 
mas queria fazer mais. Então, 
a doença não aconteceu por 
acaso. Criei a Aspark GO, para 
apoiar as pessoas, dez meses 
depois de receber o diagnós-
tico”, explica. No próximo dia 
10, a Aspark promove encon-
tro, no Parque Bernardo Élis, 
setor Celina Park. Acesse as 
redes sociais da associação 
para conferir detalhes.

Divulgação

Parkinson: genética não determina a Parkinson: genética não determina a 
doença, explica neurocirurgiãodoença, explica neurocirurgião

Remédios contra a covid-19 ainda não foram incorporados pelo SUSRemédios contra a covid-19 ainda não foram incorporados pelo SUS
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
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$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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
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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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O Liverpool está mui-
to perto das semi-
finais da Liga dos 

Campeões. O time inglês 
poderá até perder por um 
gol daqui uma semana, em 
Anfield, que se garantirá 
entre os quatro melhores. 
A excelente vantagem veio 
após vitória por 3 a 1 sobre 
o Benfica, no Estádio da Luz, 
em Lisboa, em confronto 
com dois tempos distintos.

Após 45 minutos arrasa-
dores, o time inglês passou 
enorme sufoco na fase final, 
mas soube se defender e 
ainda festejou um gol nos 
minutos finais que pratica-
mente definiu o duelo. Com 
gols de Konaté e Mané, o 
Liverpool abriu ótima van-
tagem no primeiro tempo. 
Mas uma falha do camisa 5 
nos minutos iniciais do 2° 
tempo permitiu um gol de 
Nuñez que transformou a 
partida e deixou o embate 
aberto até o apito final.

Empurrado por quase 
60 mil vozes, o Benfica teve 
grandes chances para em-
patar, mas não foi feliz. No 
fim, Luís Díaz, que defendeu 
o rival Porto, fez o terceiro, 
deixando os ingleses muito 
tranquilos na série. O Liver-
pool pisou no gramado do 

Estádio da Luz, em Lisboa, 
com a mesma intenção da 
eliminatória anterior: abrir 
vantagem para ter calma na 
volta, em Alfield.

Contra a Inter, em Milão, 
fez 2 a 0 já na parte final do 
confronto e avançou, mes-
mo com derrota caseira por 
placar mínima. Os ingleses 

tiveram trabalho na Itália, 
mas foram bem melhores na 
primeira etapa em Portugal. 
E poderiam até ir ao descan-
so com vantagem maior que 
os 2 a 0.

Com somente 9 minutos, 
Mané deu de calcanhar e 
Salah quase abre o marca-
dor. Parou em Vlachodimos. 

O goleiro ainda faria outra 
grande defesa antes de Ro-
bertson cobrar o escanteio 
na cabeça de Konaté e o 
placar ser aberto pelos visi-
tantes. O brasileiro Everton 
mandou para fora a única 
chance do Benfica nos 45 
minutos iniciais. Do mais, 
um bombardeio dos coman-

dados de Jürgen Klopp, que 
atuaram de amarelo.

O colombiano falhou na 
primeira chance, mas na 
segunda deixou Mané livre 
para ampliar. O Liverpool 
necessitou de 34 minutos 
para abrir o mesmo placar 
que fez na abertura das oi-
tavas. Apesar de bastante 
inferior na partida, os portu-
gueses queriam repetir a re-
ação contra o Ajax, no qual 
buscaram um 2 a 2 após fi-
carem atrás por duas vezes.

E a volta do descanso foi 
de esperança. Rafael Silva 
cruzou por baixo e Konaté 
tinha tudo para cortar. Fu-
rou e a bola parou nos pés 
de Darwin Nunez, que não 
desperdiçou, logo aos 3 
minutos. O Liverpool pre-
ciso da etapa inicial errava 
acima do normal e quase 
entregou o empate logo 
depois. O chute foi para 
o alto e rendeu enorme 
bronca do goleiro Alisson.

O time português tomou 
coragem, avançou as peças 
e incendiou as arquibanca-
das. Sob enorme apoio, o 
Benfica começou a sonhar 
com a igualdade e a amea-
çar o gol de Alisson. O go-
leiro evitou a igualdade ao 
segurar chute de Everton.

Atual campeão goiano, o 
Atlético-GO estreou com o 
pé direito na Copa Sul-Ame-
ricana. Nesta terça-feira (5), 
o Dragão venceu a LDU por 
4 a 0 no estádio Antônio Ac-
cioly pela primeira rodada do 
grupo F. Jorginho, Shaylon, 
Hayner e Rickson balança-
ram as redes para a equipe 
comandada por Umberto 
Louzer, que somou seus pri-
meiros três pontos e assumiu 
a liderança da chave.

No primeiro tempo, o 
time da casa foi melhor nos 
minutos iniciais e assustou 
em três boas chegadas de 
Marlon Freitas. Depois, os 
equatorianos equilibaram 
a posse de bola, mas não 
conseguiram levar perigo. 
Até que aos 36, o goleiro 
Luan Poli fez um milagre ao 
salvar em cima da linha o 
desvio de cabeça Corozo, na 
melhor chance da LDU até 
então. O Atlético respondeu 

logo após com boa jogada 
de Shaylon, que acionou 
Jorginho e obrigou Falcón a 
fazer uma boa defesa.

A equipe goiana vol-
tou pressionando e teve a 
grande chance até então de 
abrir o placar, com Shaylon. 
O camisa 7 recebeu Marlon 
Freitas na entrada da área 
da LDU, bateu de canhota 
e acertou o poste direito 
de Falcón. De tanto pres-
sionar, o Atlético finalmen-
te balançou as redes com 
Jorginho, aos 16, depois de 
uma bela jogada individual 
de Wellington Rato. Depois, 
aos 20, Jorginho, novamen-
te, obrigou o goleiro da 
LDU a fazer outra boa de-
fesa para evitar o segundo 
do time goiano. Mas não 
adiantou muito...

Aos 31, Jorginho fez uma 
boa jogada individual pela 
direita e cruzou na medida 
para Shaylon ampliar para 

o Dragão. Mesmo com a 
vantagem, o time da casa 
não tirou o pé do freio. E o 
terceiro veio dez minutos 
depois, em uma jogada en-
saiada de Jorginho e Hayner, 
que tinha acabado de entrar 
no jogo. Já nos acréscimos, 
Jorginho, mais uma vez, 
tocou para Rickson fazer o 
quarto e sacramentar a go-
leada no Antônio Accioly.

SITUAÇÃO 
DO CAMPEONATO
Com o resultado, o Atlé-

tico somou seus primeiros 
três pontos na competição 
e assumiu a liderança tem-
porária do grupo F. Já a LDU 
caiu para a última posição. 
Antofagasta e Defensa y 
Justicia, que completam a 
chave, se enfrentam nesta 
quarta-feira (6). Vale lem-
brar que apenas os primei-
ros colocados de cada gru-
po avançam às oitavas.
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A região britânica de 
North Devon acaba de en-
trar para a lista das Reservas 
Mundiais de Surf. Dessa for-
ma, o pico se torna a 12ª re-
serva no mundo e a segun-
da em território europeu. A 
decisão foi anunciada pela 
Save The Wave Coalition na 
última segunda-feira (4).

Localizada no sudoes-
te do Reino Unido o local 
conta com uma costa de 
mais 30 quilômetros que 
abriga inúmeras ondas de 
qualidade. Agora, de acor-
do com a novidade pro-
posta pela ONG, a região 
passa a ter mais proteção 
aos seus principais atribu-
tos ambientais, culturais e 
econômicos.

Esta é a Reserva Mundial 
de Surf com a água mais fria 
de todas. O que torna esse 
fato ainda mais desafiador 
é que a principal época de 
surf da área é justamente 
no inverno. As principais 
ondas são as de Croyde, 
Woolacombe, Westward 
Ho!, Saunton, Putsborou-
gh e Lynmouth. A região 
pretende ser um exemplo 
para todo o país, para que, 
futuramente, outros locais 
possam se tornar Reservas 
Mundiais de Surf.

“O nosso principal foco 
passa por proteger a qua-
lidade das nossas, mas 
também preservar os ecos-
sistemas que as produzem. 
Os surf spots necessitam de 
ser celebrados, reconheci-
dos e protegidos, tal como 
reconhecemos a beleza de 
parques naturais”, frisou 
Adam Hall, surfista local e 
fundador da Surfing Reser-
ve in North Devon.

Antes de North Devon, 
a Playa Hermosa, na Costa 
Rica, foi a última região a 
receber o título de Reserva 
Mundial de Surf, mas a ofi-
cialização ainda está pen-
dente. Malibu e Santa Cruz, 
na Califórnia, Manly Noosa 
e Gold Coast, na Austrália, 
a brasileira Guarda do Em-
baú, Todos Santos, no Mé-
xico, Huanchaco, no Peru, 
Punta de Lobos, no Chile e 
a Ericeira, em Portugal, são 
as outras regiões de Reser-
vas Mundiais de Surf.

Liverpool segura pressão do Benfica, Liverpool segura pressão do Benfica, 
ganha bem e fica próximo das semifinaisganha bem e fica próximo das semifinais

Sul-Americana: Atlético-GO atropela a LDU com show de Jorginho Sul-Americana: Atlético-GO atropela a LDU com show de Jorginho 

North North 
Devon na Devon na 
Inglaterra Inglaterra 
se torna a se torna a 
12ª Reserva 12ª Reserva 
Mundial Mundial 
de Surfde Surf
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Fotos e vídeos feitos por 
equipes internacionais 
de jornalistas em Bu-

cha, na periferia de Kiev, co-
moveram o mundo inteiro no 
fim de semana. Depoimentos 
de moradores do local deta-
lham as atrocidades come-
tidas pelas tropas russas du-
rante pouco mais de um mês 
de ocupação. Vários líderes 
ocidentais e a ONU pedem 
que a Rússia seja julgada por 
crimes de guerra, mas Mos-
cou nega qualquer respon-
sabilidade no massacre.

Mais de 400 corpos de ci-
vis foram recolhidos das ruas 
de Bucha nos últimos dias, 
tomada pelas forças russas 
em 27 de fevereiro. A cidade 
foi palco dos piores combates 
desde que a Ucrânia foi in-
vadida pela Rússia, em 24 de 
fevereiro. Com a retirada re-
cente dos soldados russos do 
local, os bombardeios cessa-
ram e cenas macabras foram 
descobertas, como cidadãos 
mortos com as mãos amar-
radas nas costas, cadáveres 
de motoristas esmagados 
por tanques dentro de seus 
carros e dezenas de pessoas 
jogadas em valas comuns. 

Alguns moradores ajudam 

a recolher os corpos pelas 
ruas e não escondem o hor-
ror ao reconhecer familiares e 
amigos entre as vítimas. Ana-
toliy Fedoruk, prefeito desta 
cidade que tinha 36 mil habi-
tantes antes da guerra, apon-
ta Moscou como o responsá-
vel pelo massacre. Equipes 
de jornalistas puderam fazer 
imagens no local e conversa-

ram com os sobreviventes.
“Tenho medo que eles 

voltem”, diz uma moradora 
de Bucha, sob anonimato, à 
reportagem da TV francesa 
France 2. “Todas as pessoas 
que estavam nas ruas foram 
mortas. Estávamos aterrori-
zados para sair, porque se 
os russos nos viam, atira-
vam na gente”, diz.

Entre os mortos, pessoas 
de bicicleta, várias delas, ido-
sas. “Eles paravam as pessoas 
sem nenhuma razão e as as-
sassinavam”, afirma um outro 
morador, que afirma ter visto 
vizinhos serem perseguidos e 
serem alvo de foguetes.

LÍDERES EVOCAM 
CRIMES DE GUERRA

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, se disse 
“profundamente chocado” 
com as atrocidades cometi-
das em Bucha. Segundo ele, 
uma investigação internacio-
nal deve apontar os respon-
sáveis pelo massacre. 

Vários líderes ocidentais 
classificam a descoberta como 
“crime de guerra”. O presiden-

te francês, Emmanuel Macron, 
pediu que a justiça interna-
cional seja acionada. “O que 
aconteceu em Bucha exige 
um novo rol de sanções e me-
didas claras”, disse, em entre-
vista à rádio France Inter.

O vice-chanceler e minis-
tro da Economia da Alema-
nha, Robert Habeck, denun-
ciou, no domingo (3), um 
“terrível crime de guerra” em 
Bucha e também pediu novas 
sanções econômicas por par-
te dos países da União Euro-
peia (UE) contra a Rússia. 

O primeiro-ministro espa-
nhol, Pedro Sánchez, evocou 
um possível “genocídio” na 
cidade. Ele denunciou uma 
“agressão injustificada” da 
parte do presidente russo, 
Vladimir Putin, “que trouxe 
a guerra para as portas da 
União Europeia”.

O primeiro-ministro po-
lonês, Mateusz Morawiecki, 
fez um apelo em prol da 
criação de uma comissão de 
investigação internacional. 
“Esses massacres sangrentos 
cometidos pelos russos, por 
soldados russos, merecem 
ter classificados pelo que são. 
É um genocídio e precisa ser 
julgado”, declarou. 
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Não é porque Ho-
mem-Aranha: Sem 
Volta para Casa es-

treou nos cinemas e já está 
disponível nas plataformas 
digitais que o nosso inte-
resse pelo universo do he-
rói passou. Tanto que ago-
ra todas as atenções dos 
fãs de filmes de quadri-
nhos estão voltadas a Mor-
bius na tentativa de enten-
der como o novo longa da 
Sony vai se conectar não 
apenas com a aventura de 
Peter Parker que acaba-
mos de ver como também 
com Venom e o próprio 
Universo Cinematográfico 
da Marvel (MCU, na sigla 
em inglês), já que tudo pa-
rece estar conectado.

O grande ponto é que, 
apesar de certa expectativa 
em torno do filme por causa 
de sua óbvia conexão com 
o universo do Homem-Ara-
nha, a verdade é que nem 
todo mundo sabe quem é o 
personagem. Mesmo tendo 
saído direto das páginas dos 
gibis, Morbius nunca foi um 
vilão relevante do Amigão 
da Vizinhança e é natural 
que todo mundo se pergun-
te sobre o que esperar de 

sua estreia nos cinemas.
Desde que Morbius foi 

anunciado, a grande per-
gunta que ronda o filme é 

por que diabos a Sony deci-
diu contar a história de um 
personagem que nunca foi 
muito relevante para o Ho-

mem-Aranha. Em um uni-
verso com Venom, Duende 
Verde, Doutor Octopus e 
Kraven, é realmente estra-
nho ver a atenção dada 
para alguém que faz parte 
das divisões inferiores do 
panteão da Marvel.

Só que há algumas razões 
que ajudam a entender o 
porquê dessa escolha. A pri-
meira delas é o próprio peso 
dramático do personagem. 
Como dito, Morbius sempre 
carregou esse quê trágico 
do cientista que luta contra 
sua própria monstruosidade 
— sendo quase uma relei-
tura do clássico O Médico e 
o Monstro —, o que faz da 
adaptação interessante do 
ponto de vista de atuação.

Como o estúdio tem di-
reitos apenas sobre o Ho-
mem-Aranha, ela tem que 
espremer esse limão e fazer 
uma limonada com os per-
sonagens que ela tem nas 
mãos. E como são poucos 
os vilões que renderiam um 
filme próprio, como foi o 
caso do Venom, o estúdio 
se apegou a esse tom trági-
co do Vampiro Vivo para dar 
sequência ao plano de criar 
histórias conectadas.

Quem é Morbius e qual sua Quem é Morbius e qual sua 
importância no universo Marvel?importância no universo Marvel?
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Quando Robyn Fenty, co-
nhecida mundialmente como 
Rihanna, lançou a Fenty Be-
auty em 2017, procurou criar 
uma empresa de cosméticos 
que fizesse “mulheres de to-
dos os lugares (se sentirem) 
incluídas”. Uma consequência 
talvez não intencional: a linha 
de beleza a ajudou a entrar em 
uma das categorias mais ex-
clusivas do mundo, o ranking 
de bilionários da Forbes.

Rihanna agora tem fortu-
na estimada de US$ 1,7 bi-
lhão – tornando-se a canto-
ra mais rica do mundo, atrás 
apenas de Oprah Winfrey, a 
mulher mais rica da indús-
tria do entretenimento. 

Mas não foi a música que 
fez Rihanna tão rica. O bruto 

de sua fortuna (cerca de US$ 
1,4 bilhão) vem da Fenty Be-
auty, negócio em que ela 
possui 50% de participação.

O restante da fortuna 
de Rihanna é frutos dos ne-
gócios de sua empresa de 
lingerie, Savage X Fenty, no 
valor estimado de US$ 270 
milhões, bem como dos 
seus ganhos como artista.

Embora Rihanna não 
seja a única celebridade a 
transformar sua presença 
nas redes sociais em dinhei-
ro – ela tem 101 milhões de 
seguidores no Instagram e 
102,5 milhões no Twitter – 
para construir uma marca 
de beleza, ela é a empresá-
ria do segmento mais bem-
-sucedida ao fazê-lo. 
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