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Governo Federal anuncia fim da tarifa Governo Federal anuncia fim da tarifa 
extra para consumidores de energiaextra para consumidores de energia

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (6) o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e 
que gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Com o fim da bandeira, não 

haverá mais cobrança de taxa extra na conta de luz. A medida entra em vigor a partir do dia 16 de abril, informou o presidente.  p5
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As ruas de Goiânia 
têm cada vez mais 
pessoas sendo 

transportadas por táxis. A 
quantidade de solicitações 
por esse meio de transpor-
te chegaram a dobrar nos 
últimos seis meses. A ex-
plicação pela alta procura 
está em vários aspectos, 
como abandono de moto-
ristas do aplicativo devido 
ao aumento dos combustí-
veis, peso das tarifas dinâ-
micas e frequentes cance-
lamento de viagens.

O serviço agora enfrenta 
o reflexo dessa demanda: 
a falta de condutores para 
atenderem aos chamados. As 
vantagens para o solicitante 
são várias, a começar pela 
segurança de ter a realização 
da corrida. Segundo o diretor 
da Coopertaxi, Carlos Eduar-
do de Oliveira, a empresa 
vem convidando motoristas 
para aumentar a frota requi-

sitada normalmente pela tra-
dicional chamada telefônica 
ou por whatsapp, apesar de 
disponibilizarem um aplicati-
vo exclusivo próprio.

“Agora, depois que pas-

sou o pior da pandemia, 
aumentou muito a procura. 
Em novembro, a gente tinha 
1,5 mil solicitações e agora 4 
mil por dia. O preço das cor-
ridas de táxi sai mais barato 

do que por aplicativo. Temos 
180 motoristas em nossa 
base, mas precisamos de 
mais pessoas para dar conta 
do trabalho. Muita gente se 
aposentou, saiu da profissão 

ou teve os carros sucateados 
e pararam”, explica. 

O mercado de transporte 
por aplicativo também sofre 
com a redução de profissio-
nais. O representante dos 
profissionais por aplicativos 
de Goiás, Miguel Veloso, afir-
ma que o contexto faz com 
que os usuários sofram com 
os cancelamentos de viagens, 
o que não ocorre com os tá-
xis. “Muitos profissionais por 
aplicativos trabalham com 
carros alugados e muitos 
deles tiveram seus ganhos 
afetados devido ao valor do 
combustível. O passageiro 
acaba esperando mais para 
encontrar um motorista”, diz.

Numa simulação feita às 
18h30 desta segunda (04), 
o aplicativo da Coopertaxi 
cobrava R$18,33 por um taxi 
comum da Praça Cívica até 
a nova sede da Assembleia 
Legislativa de Goiás, no Par-
que Lozandes. Já pelo apli-
cativo Uber o mesmo trajeto 
custa R$19,97. 

No dia 5 de julho de 2012, 
Goiânia foi palco de dois cri-
mes cujos julgamentos se 
arrastam na Justiça até hoje. 
Ainda esperam desfecho as 
famílias do jornalista Valério 
Luiz, morto a tiros, aos 49 
anos, e do advogado Davi 
Sebba, que tinha 38 anos 
e também foi assassinado 
com uso de arma de fogo.

“A sensação que tenho é a 
de um pesadelo que não aca-
ba. Existe um sentimento dú-
bio de orgulho do que se fez 
até aqui, porque a gente não 
conseguiria viver sem fazer 
tudo para isso se resolver, mas, 
ao mesmo tempo, você fica 
preso a isso e tem um custo 
emocional enorme”, afirma o 
filho do jornalista Valério Luiz 
e também advogado de acu-
sação no caso, Valério Luiz Fi-
lho. Ele tinha 24 anos de idade 

quando o pai foi assassinado.
Valério Luiz foi assassi-

nado quando saía da Rádio 
Bandeirantes 820 AM, onde 
trabalhava, no Setor Serrinha. 
Maurício Sampaio, conselhei-
ro do Atlético Goianiense, é 
apontado como mandante 
do crime, por conta de críti-
cas que o jornalista fazia à sua 
gestão. Na época, Sampaio 
era presidente do Atlético. 
Dois policiais estão envolvi-
dos no processo, entre eles o 
acusado de fazer os disparos 
que mataram o jornalista.

“Ao longo desses 10 anos, 
a gente sente muita dor, tris-
teza, sentimento de injustiça. 
Isso teve grande impacto so-
bre a família, meus pais, prin-
cipalmente, além da própria 
viúva e do filho do Davi, o Ga-
briel Davi. Ele não o conheceu 
e vai passar, sempre, o aniver-
sário no mesmo dia da morte 
do pai”, afirma o irmão mais 

novo do advogado Davi Se-
bba, Pedro Ivo. Davi foi mor-
to ao sair do supermercado 
onde comprava mantimen-
tos para levar à maternidade. 
Sua esposa o esperava em 
casa, prestes a dar à luz.

Davi foi abordado por 
três policiais militares à pai-
sana e morto por um tiro no 
peito. Os suspeitos do crime 
alegam que Davi resistiu à 
prisão e que seria detido por 
envolvimento com uma qua-
drilha internacional de tráfico 
de drogas. O inquérito policial 
do caso apontou que Davi 
fora executado e que a arma 
encontrada no banco do pas-
sageiro do carro – que tinha 
numeração raspada – havia 
sido plantada no veículo.

ADIAMENTOS
Na tarde desta terça-feira 

(5), por unanimidade, o Tribu-
nal de Goiás (TJ-GO) acatou o 

recurso da acusação e consi-
derou que o crime contra Davi 
Sebba foi homicídio doloso 
qualificado – quando a vítima 
não pode se defender – e não 
um homicídio simples, como 
era o entendimento até en-
tão. A defesa do policial mili-
tar Jonathas Atenevir Jordão, 
que será levado a júri popular, 
ainda pode recorrer da deci-
são. Antes do julgamento de 
ontem, a decisão sobre o re-
curso já havia sido adiada três 
vezes, com pedidos de vistas 
– quando os desembargado-
res solicitam mais tempo para 
analisar o processo.

Outro recurso apresenta-
do pela acusação, em relação 
à decisão judicial de 2017, 
pede que mais dois PMs – 
Edinailton Pereira de Souza 
e Luiz Frederico de Oliveira – 
também sejam levados a júri 
popular pelo mesmo crime. 
Até então, eles estão absol-

vidos. Este recurso será julga-
do, ainda sem data marcada.

Os julgamentos do assas-
sinato de Valério Luiz tam-
bém vêm sendo adiados. 
Neste caso, já está decidido 
que os acusados vão a júri 
popular. No entanto, tal júri 
sofreu três adiamentos. O 
primeiro, em 2019, sob ale-
gação de falta de estrutura 
para um caso que exigiria 
grande acomodação. Então, 
ficou definida pelo juiz Lou-
rival Machado, da 4ª Vara de 
Crimes Danosos Contra à Vida, 
uma nova data. Ela também foi 
adiada, mas por conta da pan-
demia. No dia 14 de março, o 
terceiro adiamento veio quan-
do o advogado de defesa do 
acusado de ser mandante 
do crime, o ex-presidente do 
Atlético Goianiense, Maurí-
cio Sampaio, deixou o caso. 
O julgamento foi remarcado 
para 2 de maio.

Reprodução

A vacinação contra a Co-
vid-19 em Goiânia continua 
nesta quarta-feira (6) em 73 
postos espalhados pela ci-
dade. Agora, os idosos acima 
de 60 anos também podem 
receber a quarta dose da va-
cina contra a doença desde 
que tenham recebido a ter-
ceira dose há quatro meses.

Além da quarta dose para 
pessoas com 60 anos ou 
mais, crianças acima de cinco 
anos também podem rece-
ber o imunizante da Pfizer, 
já a faixa etária acima de seis 
anos pode se vacinar com a 
primeira e segunda dose da 
Coronavac. (Veja locais)

Quem ainda não tomou 
a segunda dose das vacinas 
Coronavac, Astrazeneca e 
Pfizer também pode procu-
rar uma unidade de saúde 
do município, assim como 
quem precisa se imunizar 
com a terceira dose.

VAN DA VACINAÇÃO
Já a van da vacinação 

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

DOCUMENTAÇÃO
Para se vacinar, a popula-

ção acima de 12 anos deve 
apresentar documento com 
foto, comprovantes de vaci-
nação e endereço. Já as crian-
ças de 05 a 11 anos precisam 
apresentar Cartão de Vacina-
ção, certidão de nascimento 
ou CPF, e comprovante de 
endereço. Pais e responsáveis 
legais que, porventura, não 
possam levar a criança ao pos-
to de vacinação, devem pre-
encher autorização para que 
outra pessoa a acompanhe. 

Corridas com táxis mais que dobram Corridas com táxis mais que dobram 
nos últimos seis meses em Goiânianos últimos seis meses em Goiânia

Crimes contra Davi Sebba e Valério Luiz continuam sem JustiçaCrimes contra Davi Sebba e Valério Luiz continuam sem Justiça
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O Governo do Estado encer-
ra as inscrições para  760 vagas 
de cursos gratuitos de qua-
lificação profissional em três 
Escolas do Futuro: Luiz Rassi, 
em Aparecida de Goiânia; Sara 
Kubitscheck, em Santo Antônio 
do Descoberto; e José Luiz Bit-
tencourt, em Goiânia. Não há 
cobrança da taxa de inscrição, 
que deverá ser efetivada exclu-
sivamente pelo site efg.org.br.

Os interessados podem es-
colher entre temáticas como 
mídias sociais, assistente de 
marketing, auxiliar de análises 
e processo de software, pro-
dutos criativos especializados, 
programação de computado-

res, planejamento e criação de 
novos negócios, tecnologias e 
inovação para startups, tecno-
logias 4.0 e 5.0, e e-commerce. 
Do total de vagas oferecido, 
370 são para a capital, 240 
para Aparecida, e 150 para 
Santo Antônio do Descoberto.

Os cursos de qualificação 
são ministrados em parceria 
com o Centro de Educação, 
Trabalho e Tecnologia (Cett) da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e têm duração aproxima-
da de cinco meses. Há vagas 
nas modalidades presencial e 
online, e nos turnos matutino 
e noturno. É pré-requisito para 
a inscrição ter idade mínima de 
16 anos completos e ensino 
fundamental concluído.

Depois de reencontrar 
as filhas e a mãe que 
estavam sumidas 

há uma semana, a manicure 
Lorrane da Silva Soares, de 
29 anos, disse que ainda não 
conversou com a mãe para 
saber o que aconteceu para 
que elas desaparecessem. 
Tasmania Silva de Lucena So-
ares, de 45 anos, e as netas 
Isabella Silva Fernandes, de 
11 anos e Júlia Silva Fernan-
des, de 6 anos, sumiram no 
último dia 30, após saírem 
para comprar presentes, em 
Anápolis. Porém, foram en-
contradas debilitadas na ma-
nhã desta quarta-feira (06) 
em uma zona de mata da ci-
dade de Goianápolis.

“Só tenho a agradecer por 
todas as pessoas que nos aju-
daram a procurá-las, que ora-
ram pela nossa família. O nosso 
reencontro foi maravilhoso, não 

consigo expressar o sentimen-
to que tive naquele momento, 
abraçar elas de novo foi algo 
sem explicação. Quero agrade-
cer a toda equipe da Polícia Mi-
litar e do Corpo de Bombeiros. 
As buscas foram incansáveis e 
repletas de desafios”, disse.

De acordo com a mani-
cure, a família precisou lidar 
com trotes durante os seis 
dias que as crianças e a mu-
lher ficaram desaparecidas. 
Ela diz que recebeu ligações 
de pessoas pedindo transfe-
rências bancarias, alegando 
que sua mãe e as filhas foram 
sequestradas, além de infor-
mações falsas do paradeiro.

“Durante as buscas encon-
tramos um tufo de cabelo em 
uma zona rural de Anápolis. 
Tinha certeza que era da mi-
nha mãe, que o cabelo dela 
tinha sido cortado. Além dis-
so, recebemos informações 
de que elas estavam sendo 
mantidas em cárcere priva-

do, em Goianápolis. A gente 
correu lá, deixamos até a de-
legada para trás. No entanto, 
era mais uma mentira. Mas 
graças a Deus, conseguimos 
encontrá-las bem e com vida”.

ENCONTRO
Tasmania, Isabella e Júlia 

foram resgatadas pela Po-
lícia Militar (PM) no final da 
manhã desta quarta-feira (6), 
em Goianápolis, a 22 km de 
Anápolis. Debilitadas, elas re-
cebem atendimento no hos-
pital do município.

De acordo com a PM, as 
meninas estavam com a avó 
em uma mata fechada da re-
gião. No local, construíram 
uma espécie de cabana im-
provisada para se abrigarem. 
A criança mais velha, Isabella, 
decidiu deixar a avó e a irmã 
para procurar ajuda. A deci-
são da garota possibilitou o 
resgate, já que Tasmania não 
conseguia mais andar.

Divulgação

Sem saber que estava 
grávida, uma adolescente 
de 17 anos deu à luz em 
um banheiro da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) de Senador Cane-
do, na Região Metropo-
litana de Goiânia, nesta 
segunda-feira (4).

De acordo com funcio-
nários da unidade, a menor 
chegou à UPA reclamando 
de fortes dores abdominais. 
Durante o atendimento, 
a médica de plantão sus-
peitou que a adolescente 
estivesse grávida, ao ser 
questionada ela negou a 
gestação. Um exame de 
gravidez foi solicitado. Po-
rém, antes de ser realizado 
a menor entrou no banhei-
ro, onde teve parto normal. 
Assustada, a adolescente 
teria gritado por ajuda e foi 
socorrida pela equipe de 
enfermagem da unidade.

Testemunhas afirmam 
que o bebê teria caído no 
vaso, porém, a unidade in-
formou que ele não se feriu. 
Após atendimento, a mãe e 
o bebê foram transferidos, 
em estado regular, para a 

Maternidade Dona Iris, em 
Goiânia. A principio, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Senador Canedo afirma 
que eles seriam transferidos 
para o Hospital Estadual da 
Mulher (HEMU), entretanto, 
o redirecionamento foi feito 
através da Central de Regu-
lação Estadual.

Como o nome da menor 
não foi divulgado, o Diário 
do Estado não conseguiu 
verificar o estado de saúde 
dela e do bebê.

NOTA:
“A Prefeitura de Senador 

Canedo por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde infor-
ma que, durante a noite do 
dia 4 (segunda-feira), a pa-
ciente chegou à Unidade de 
Pronto Atendimento se quei-
xando de dores abdominais. 
Durante o atendimento, a 
médica de plantão suspeitou 
que a adolescente estivesse 
grávida, ao ser questionada 
negou a gestação.

Foi solicitado o exame de 

BHCG, entretanto, durante 
o percurso até o laboratório 
paciente entrou no banheiro 
e teve o parto normal. Após 
o parto a paciente abriu a 
porta e chamou a equipe de 
enfermagem que já prestou 
os primeiros atendimentos.

A paciente em questão 
seria transferida para o Hos-
pital Estadual da Mulher 
(HEMU), entretanto, através 
da Central de Regulação Es-
tadual, a paciente foi redire-
cionada para a Dona Íris.

“Não sei o que aconteceu”, diz mãe de crianças “Não sei o que aconteceu”, diz mãe de crianças 
que foram encontradas com a avó em Goianápolisque foram encontradas com a avó em Goianápolis
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De acordo com as re-
gras da propaganda 
partidária do Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE), 
22 partidos terão que dividir 
305 minutos de inserções no 
meio da programação nor-
mal das emissoras de rádio e 
TV no 1º semestre. Goiás tem 
pelo menos seis pré-candi-
datos ao Governo do Estado. 
Cinco deles terão tempo gra-
tuito de divulgação.

A dupla campeã de tempo 
é a formada pelo governador 
Ronaldo Caiado (União Brasil) 
que busca a reeleição com seu 
companheiro de chapa Daniel 
Vilela (MDB). Juntos eles so-
mam 40 minutos divididos em 
80 inserções. 20 minutos e 40 
inserções para cada.

Situação bem desconfor-
tável com o critério de divi-
são de tempo ficou Gustavo 
Mendanha. O recém-filiado ao 
Patriota terá apenas 5 minutos 
de tempo divididos em dez in-
serções. O ex-prefeito de Apa-
recida é conhecido na região 
central do Estado e para che-
gar ao eleitorado do interior 
goiano terá que investir no 
marketing e na sola do sapato.

Os candidatos ao gover-
no de Goiás pelo PL, deputa-
do federal Vitor Hugo e pelo 

PT, o professor Wolmir Ama-
do, também terão os 20 mi-
nutos de tempo que serão 
divididos em 10 inserções 
no rádio e TV para cada.

O Novo que tem o em-
presário Edigar Diniz como 
pré-candidato tem cinco 
minutos e 10 inserções. O 
PCB, partido que tem Helga 
Martins, a única mulher pré-
-candidata ao governo, não 
tem tempo para vinculação 
da propaganda, já que a si-
gla não tem representativi-

dade na Câmara Federal.

CRITÉRIOS
O critério para a divisão do 

tempo é o desempenho de 
cada agremiação nas eleições 
de 2018. Assim, os partidos 
que elegeram mais de 20 de-
putados federais terão direito 
a 20 minutos semestrais para 
entradas de 30 segundos nas 
redes nacionais e de igual 
tempo nas estaduais.

As legendas que têm entre 
20 e 10 deputados eleitos po-

derão utilizar dez minutos por 
semestre para inserções de 30 
segundos tanto nas emissoras 
nacionais quanto nas estadu-
ais. Já as bancadas compostas 
por até nove parlamentares te-
rão cinco minutos semestrais.

Poderão ser reproduzi-
das até dez inserções de 30 
segundos por dia para cada 
rede. Vale lembrar que tais 
entradas não podem ser se-
quenciais, devendo haver, no 
mínimo, um intervalo de 10 
minutos entre elas.

Embora tenha dado decla-
rações públicas de que não se-
ria candidato nas eleições de 
2022, o deputado estadual Lis-
sauer Vieira (PSD), presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), é cotado pelo 
partido para ocupar a vaga ao 
Senado na chapa encabeça-

da pelo governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil).

A movimentação era espera-
da antes mesmo da desistência 
de Henrique Meirelles de dispu-
tar o pleito para a vaga em Goi-
ás. Isso porque Lissauer já era 
considerado o plano B do PSD, 
caso a saída de Meirelles do 
partido fosse confirmada. Para 
a sua indicação, existe o aval, in-

clusive, do presidente nacional 
da sigla, Gilberto Kassab.

Quem trabalha para em-
placar o nome de Lissauer na 
chapa caiadista é o presiden-
te do PSD Goiás, Vilmar Ro-
cha. Já está marcada uma reu-
nião interna entre integrantes 
da sigla para o dia 22 de abril.

Além da indicação do nome 
ao Senado, também será discu-

tida a formatação das chapas 
majoritárias do PSD de olho 
nas eleições 2022. Após o fim 
da janela partidária, no dia 
2 de abril, o PSD ficou com 
quatro cadeira na Assembleia 
Legislativa. Além de Lissauer 
Vieira, a bancada do partido 
tem como representantes os 
deputados Max Menezes, Cai-
ro Salim e Wilde Cambão.

Reprodução

Caiado e Daniel Vilela tem maior tempo Caiado e Daniel Vilela tem maior tempo 
de propaganda partidária no 1º semestrede propaganda partidária no 1º semestre

Os governadores Ronal-
do Caiado (União Brasil) 
e Ibaneis Rocha (MDB), 
do Distrito Federal, mos-
traram que estão com 
discurso político afinado 
durante inauguração do 
Sistema Produtor Corum-
bá nesta quarta-feira (06).
Antes de lados opostos, 
Caiado e Ibaneis mostra-
ram sintonia ao falarem 
da parceria entre as ges-
tões visando o benefício 
da população de Goiás e 
do entorno de Brasília.
“Caiado tem feito um be-
líssimo trabalho. Destaca-
damente , é um dos me-
lhores governadores que 
já passaram por Goiás. 
Acompanho com prefei-

tos a região, a satisfação, 
como melhorou a segu-
rança, a saúde. É um traba-
lho que tem de ser valori-
zado por toda essa região”, 
reconheceu Ibaneis.
O governador de Goiás 
devolveu o elogio e des-
tacou que qualquer diver-
gência política não pode 
ficar acima dos interesses 
da população do DF e de 
do povo goiano.
“Nós não podemos ter dis-
puta no momento em que 
o beneficiário é o cidadão. 
Essa região é limítrofe, é re-
gião onde tem que existir 
uma gestão parceria. Aqui 
qualquer tipo de problema 
causa uma consequência 
direta ao cidadão”.

O presidente do PP em 
Goiás, Alexandre Baldy, re-
afirmou que o partido vai 
seguir na base do governa-
dor Ronaldo Caiado (União 
Brasil), independente da 
composição da chapa ma-
joritária que será formada 
para o projeto de reeleição.
“Nós devemos caminhar 
para ficar ao lado do go-
vernador, independente 
de qual candidato for es-
colhido [para o Senado], 
disse o Baldy em entrevis-
ta à Rádio Sagres.
Alexandre Baldy é pré-can-
didato ao Senado e presi-
de o terceiro maior partido 

em Goiás em número de 
prefeitos. Portanto, é mais 
um aliado de primeira or-
dem do governador para o 
pleito de 2022.
“A decisão então não cabe 
só a mim”, reforçou Baldy 
lembrando que no caso de 
prefeitos progressitas, o de 
Anápolis, Roberto Naves, 
por exemplo, já declarou 
que está na base de Caiado.
O deputado federal Adria-
no do Baldy (PP) também 
declarou que o Progressis-
ta seguirá com o governa-
dor durante o encontro do 
União Brasil e partidos alia-
dos realizado em Jaraguá.

PSD deve confirmar Lissauer ao Senado na chapa de CaiadoPSD deve confirmar Lissauer ao Senado na chapa de Caiado
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Pesquisa Ipespe estimula-
da contratada pela XP Inves-
timentos e divulgada nesta 
quarta-feira (06), mostra que, 
sem presença de Sérgio Moro 
(União Brasil), o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) melhora 
percentual e aparece com 
30% das intenções de votos 
entre os entrevistados. Mes-
mo assim, o levantamento 
coloca o ex-presidente Lula 
(PT), na ponta, com 44%.

Ciro Gomes (PDT) aparece 
na sequência com 9% –  empa-
tado tecnicamente com Dória 
(PSDB), que somou 3%, dentro 
da margem de erro que ficou 
em 3,2 pontos percentuais.

Simone Tebet (MDB) apa-
receu com 2% e o deputado 
federal André Janones (Avan-
te), 1%.  Na lanterna, Felipe 
D´Ávila (Novo), o ex-deputa-
do federal José Maria Eymael 
(DC), e Vera Lúcia (PSTU), fo-
ram citados, mas não soma-
ram 1% das respostas.

ANTES
O instituto não fez um 

comparativo entre a pesqui-
sa atual e a anterior, já que 
na pesquisa Ipespe do dia 25 
de março aparecia a opção 
dos nomes de Sérgio Moro e 

Eduardo Leite (PSDB). Porém, 
há 12 dias, quando o antigo 
levantamento tinha a pre-
sença do ex-juiz, o presidente 
Bolsonaro tinha 26%, e o ex-
-presidente os mesmos 44%.

Já Ciro Gomes avançou 
de 7%para 9%, João Dória 
passou de 2% para 3% e Si-
mone Tebet subiu de 1% para 
2% sempre considerando a 
margem de erro de 3,2 pon-
tos percentuais. Com a saída 
do ex-juiz parcial Moro, Ciro 
Gomes (PDT) avançou de 7% 
para 9%, João Doria (PSDB) 
passou de 2% para 3% e Si-
mone Tebet MDB) subiu de 
1% para 2%. Todas essas os-
cilações, porém, estão dentro 
da margem de erro.

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou nesta 
quarta-feira (6) o fim 

da bandeira de escassez hídri-
ca, em vigor desde setembro 
do ano passado, e que gerava 
uma taxa extra na conta de 
energia elétrica de R$ 14,20 
a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. Com o fim 
da bandeira, não haverá mais 
cobrança de taxa extra na 
conta de luz. A medida entra 
em vigor a partir do dia 16 de 
abril, informou o presidente.

“Bandeira verde para to-
dos os consumidores de 
energia a partir de 16/04. A 
conta de luz terá redução de 
cerca de 20%”, postou Bolso-
naro nas redes sociais. Em se-
guida, o Ministério de Minas 
e Energia (MME) publicou 

uma nota oficial com o mes-
mo teor das postagens do 
presidente sobre o assunto.

A tarifa extra foi aprovada 
em meio à crise hidrológica 
que afetou o nível dos reser-
vatórios das usinas hidrelétri-
cas do país em 2021. As usinas 
são a principal fonte geradora 
de energia elétrica no país. De 
acordo com o governo federal, 
foi a pior seca em 91 anos.

“Em 2021, o Brasil enfren-
tou a pior seca já registrada 
na história. Para garantir a 
segurança no fornecimen-
to de energia elétrica, o país 
utilizou todos os recursos 
disponíveis e o governo fede-
ral teve que tomar medidas 
excepcionais. Com o esforço 
dos órgãos do setor, o país 
conseguiu superar esse de-
safio, os reservatórios estão 
muito mais cheios que no 

ano passado e o risco de fal-
ta de energia foi totalmente 
afastado”, diz a nota do MME, 
também reproduzida pelo 
presidente da República.

Segundo a nota, o reserva-
tório da usina de Furnas ter-
minou o mês de março acima 
de 80% de seu volume útil. O 
governo também informou a 
retomada da operação da Hi-
drovia Tietê-Paraná, que ficou 
interrompida por sete meses.

Já havia uma previsão de 
que a bandeira de escassez 
hídrica, patamar mais alto já 
adotado pelo governo, ter-
minaria no final deste mês, 
mas a medida anunciada 
pelo MME e pelo presidente 
Jair Bolsonaro antecipa a re-
dução em cerca de 15 dias. A 
perspectiva do governo é de 
que a bandeira verde vigore 
até o final do ano.
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De acordo com publica-
ção da Folha de São Paulo, 
uma escuta telefônica feita 
pela Polícia Civil do Rio de 
Janeiro há dois anos, mos-
tra a irmã do ex-policial 
Adriano Magalhães da Nó-
brega acusando o Palácio 
do Planalto de oferecer car-
gos comissionados em tro-
ca da morte do ex-capitão.

Adriano foi morto em 
9 de fevereiro de 2020 na 
Bahia, depois de passar um 
ano foragido sob acusa-
ção de comandar a maior 
milícia do Rio de Janeiro. 
O ex-policial também era 
suspeito de envolvimento 
no esquema de “rachadi-
nha” no antigo gabinete do 
senador Flávio Bolsonaro 
(PL-RJ), na Assembleia Le-
gislativa fluminense.

Segundo divulgou a fo-
lha, dois dias após a morte 
do policial, a  irmã de Adria-
no conta a uma tia, que o 
sobrinho soube de uma 
reunião envolvendo o pró-
prio nome no Planalto, além 
do desejo de que ele se tor-
nasse “um arquivo morto”.

“Ele já era um arquivo 
morto. Já tinham dados 
cargos comissionados no 
Planalto pela vida dele. 

Entendeu tia?”, diz a mu-
lher na gravação autoriza-
da pela Justiça. Em outro 
trecho da escuta a irmã de 
Adriano diz que “ele falou 
para mim que não ia se 
entregar porque iam ma-
tar ele lá dentro. Iam matar 
ele lá dentro. Ele já estava 
pensando em se entregar. 
Quando pegaram ele, tia, 
ele desistiu da vida”.

Até o momento, ainda de 
acordo com a Folha de São 
Paulo, nem a irmã de Adria-
no nem o Palácio do Planal-

to se posicionaram sobre o 
conteúdo das escutas.

No dia 18 de fevereiro 
de 2020, nove dias após a 
morte de Adriano, o presi-
dente afirmou que tomou 
as “providências legais” 
para que fosse feita uma 
perícia independente. 
Bolsonaro defendeu ain-
da uma “perícia insuspei-
ta” nos celulares apreen-
didos com Adriano.

“Eu esperava que os go-
vernadores, esses que as-
sinaram a carta sobre isso, 

sobre esse assunto espe-
cífico, fossem querer uma 
investigação isenta no caso 
Adriano. Pelo que tudo in-
dica, a própria revista Veja 
fez, não estou dizendo ago-
ra que estou dando credi-
bilidade à imprensa, a Veja 
fez a matéria ouvindo peri-
tos. Os peritos alegaram ali 
que, pelo que tudo indica, 
os tiros foram à queima-
-roupa, então foi queima de 
arquivo. Interessa a quem a 
queima de arquivo? A mim? 
A mim, não. Zero”, disse Bol-
sonaro à época.

Tatiana diz ainda que 
Adriano não era milicia-
no, e sim bicheiro. Segun-
do ela, a acusação é uma 
tentativa de ligá-lo ao 
presidente.

“Querem pintar o cara 
numa coisa que ele não era 
por causa de coisa política. 
Porque querem ligar ele ao 
Bolsonaro. Querem ligar 
ele a todo custo ao Bolso-
naro”, pontuou. “Aí querem 
botar ele como uma pes-
soa muito ruim para pode-
rem ligar ao Bolsonaro. Aí 
já disseram que foi o Bol-
sonaro quem assassinou. 
Quando a gente queria 
cremar diziam que e a fa-
mília queria cremar rápido 
porque não era o Adriano. 

Áudios ligam morte de ex-policial Adriano da Áudios ligam morte de ex-policial Adriano da 
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Nesta terça-feira (5), o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que a Lei Maria da 
Penha pode ser aplicada em 
situações de agressão contra 
mulheres transexuais. A deci-
são no STJ veio depois que a 
Justiça da cidade de São Paulo 
decidiu, em primeira instân-
cia, que a lei não poderia se 
aplicar no caso de uma mulher 
trans que foi vítima de violên-
cia física cometida pelo pró-
prio pai. O tribunal estadual 
concordou com a decisão. No 
entanto, o STJ reconheceu o 
direito da vítima a ter medidas 
protetivas contra o agressor.

“Na decisão [estadual] fo-
ram usados conceitos muito 
restritivos, de sexo biológico. A 
própria Lei Maria da Penha, de 
2006, reconhece que deve ser 
aplicado o conceito de gêne-
ro”, explica a ex-presidente da 
Comissão de Diversidade Se-

xual e de Gênero da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Goiás 
(OAB-GO) e conselheira seccio-
nal do órgão, Amanda Souto 
Baliza. Na prática, aplicar a ideia 
de sexo biológico significa dizer 
que apenas mulheres cis (que 
nasceram com órgão genital fe-
minino) poderiam ser protegi-
das pela lei, enquanto mulheres 

trans ficariam sem a proteção. 
Segundo a advogada, a primei-
ra decisão como essa de quinta-
-feira foi obtida, nacionalmente 
falando, em 2016.

A integrante da Associa-
ção de Travestis, Transexuais 
e Transgêneros do Estado de 
Goiás (Astral), Roberta Fer-
nandes, lembra que o Brasil 

é líder no números de assas-
sinato da população trans, 
ao mesmo tempo em que é 
um dos que mais consomem 
pornografia sobre estas pes-
soas. “Em Goiás, por exemplo, 
só neste ano, quatro pessoas 
trans já morreram e uma está 
desaparecida. É um índice 
alto”, afirma Roberta, que é 

mulher trans, pós-graduada 
em Psicologia e Educação, 
além de integrar a presidência 
do Conselho Municipal de Di-
reitos da Mulher, em Goiânia.

A advogada Amanda Baliza 
conta que nunca soube de ne-
nhum caso, em Goiás, parecido 
com o que houve em São Pau-
lo, em que a Justiça nega que 
a mulher trans seja protegida 
pela Lei Maria da Penha. No en-
tanto, há relatos de dificuldade 
nos atendimentos na delega-
cia e Goiás é um estado violen-
to contra pessoas LGBTQIA+.

“Tivemos, ano passado, 
em Planaltina, o caso de um 
menino que foi escalpelado 
pelo pai e ouviu que seu ca-
belo ‘era de viado’. Em Jataí, 
houve caso de um menino es-
pancado pelo próprio pai por 
conta de sua orientação sexu-
al. Nesse ano, tivemos um me-
nino de 15 anos brutalmente 
assassinado na porta da es-
cola, por conta da orientação 

sexual”, diz a advogada.
Ela destaca ainda que, “fe-

lizmente foi criado o Greace, 
um grupo especial de aten-
dimento na Escola Superior 
da Polícia Civil, mas ainda 
precisamos de muito avanço. 
Goiás é um estado violento 
sim, muitas vezes as pessoas 
usam o preconceito para jus-
tificar a violência, principal-
mente no âmbito familiar”.

Neste contexto, a psicólo-
ga Roberta Fernandes acre-
dita que a decisão do STJ 
é relevante para incentivar 
pessoas trans a denunciarem 
violência de gênero. “Impor-
tantíssimo para que a gente 
consiga consolidar leis que 
amparem a população trans, 
principalmente na violência 
de gênero. Mas temos o se-
gundo passo necessário, que 
é capacitar os profissionais de 
segurança pública que estão 
à frente e para atender essa 
população”, conclui.

O percentual de ca-
sos de Síndrome 
Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) causados pela 
covid-19 chegou ao menor 
patamar desde o início da 
pandemia, divulgou nesta 
quarta-feira (6) a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Boletim InfoGripe. Nos mo-
mentos mais críticos da emer-
gência sanitária, em 2021, 
96% dos casos virais de SRAG 
eram causados pela covid-19, 
enquanto, nas últimas quat-
ro semanas, esse percentual 
caiu para 50,7%. A queda da 
participação da covid-19 nos 
casos de SRAG cede espaço 
ao vírus sincicial respiratório 
(VSR), que atingiu 29,7% do 
total de casos nesse período.

Apesar da redução da par-
ticipação da covid-19 entre os 
casos de SRAG viral, a doença 
ainda responde por 91,3% dos 
óbitos quando são contabili-
zados os casos da síndrome 
com testes laboratoriais posi-
tivos para vírus respiratórios 
nas últimas quatro semanas. 

Se for considerado todo o 
ano de 2022, 56,7% dos 107 
mil casos de SRAG registrados 
tiveram resultado laboratorial 
que confirmava a presença 

de algum vírus respiratório. 
Entre esses casos, 5,5% fo-
ram por Influenza A, 0,1% por 
Influenza B, 3,9% por VSR e 
86,7% pelo Sars-CoV-2 (vírus 
causador da covid-19) .

A incidência da SRAG em 
crianças manteve a tendência 
de alta, com sinal de ascensão 
significativa em diversos esta-
dos desde o mês de fevereiro. 
O boletim explica que dados 
laboratoriais relacionam a 
alta ao VSR na faixa etária de 
até 4 anos. Já na população 
de 5 a 11 anos, houve in-
terrupção de queda nos casos 
associados ao Sars-CoV-2 e 
aumento de casos associados 
a outros vírus respiratórios.

A Fiocruz mostra o au-
mento da incidência da 
SRAG infantil é a razão para 
que 11 das 27 unidades fe-
derativas apresentem sinal 
de crescimento da incidên-
cia da síndrome nas últimas 
seis semanas: Acre, Ama-
pá, Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Maranhão, 
Paraiba, Piauí, Rio de Ja-
neiro, Roraima e Tocantins. 
Já Rio Grande do Sul e São 
Paulo apresentam essa ten-
dência apenas na análise 
das últimas três semanas.
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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 
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 
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

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
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

Veículos
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HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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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 Goiás Esporte Clu-
be está comple-
tando mais um 

ano de existência. Em 6 de 
abril de 1943, o clube teve 
a sua fundação e, desde 
então, passou por diversos 
momentos de glória. Maior 
campeão goiano e dono de 
campanhas sólidas entre 
os principais times do fu-
tebol brasileiro, o Verdão 
está passando por uma 
temporada turbulenta. 
Ainda assim, a agremiação 
postou uma série de home-
nagens em comemoração 
ao seu aniversário.

UMA BREVE 
HISTÓRIA DO GOIÁS
O início da história do 

Goiás foi modesta. Em sua 
idealização, o clube não 
tinha dinheiro nem para 
comprar uniformes de jogo, 
cedidos pelo América-MG. 
Com apenas 33 torcedores, 
a equipe permaneceu como 
coadjuvante no estado até a 
década de 1960.

A ascensão esmeraldina 
culminou em seu primeiro 
título de Goianão em 1966, 
além da primeira participa-
ção na Taça Brasil, em 1967. 
Dali para frente, o time foi 
se estruturando cada vez 
mais, acumulando títulos 
e revelando jogadores de 

destaque. Túlio Maravilha, 
Dimba, entre outros: o hall 
da fama alviverde é rechea-
do de craques.

O Goiás é o maior papa-
-títulos do Campeonato 
Goiano, com 28 conquistas. 
O segundo colocado, Atlé-
tico, tem 12 taças a menos. 
Entre outros troféus do 
esmeraldino, vale ressal-
tar duas Série B, em 1999 

e 2012. O Verdão também 
continua sendo o único goia-
no a disputar a Libertadores 
da América, alcançando as 
oitavas de final em 2006.

Outros feitos foram os 
históricos vice-campeona-
tos da Copa do Brasil, em 
1990, contra o Flamengo, 
e da Sul-Americana, em 
2010, diante do Indepen-
diente da Argentina.

HOMENAGENS 
NAS REDES SOCIAIS
Por meio de suas redes so-

ciais, o Goiás promoveu uma 
linha do tempo dos principais 
pontos de sua história. Em 
primeiro lugar, a conquista do 
Goianão em 1966, perante o 
Vila Nova. Em 1973, a estreia 
no Campeonato Brasileiro. No 
ano seguinte, o Verdão conse-
guiu a façanha de arrancar um 

empate do Santos de Pelé.
O clube também homena-

geou gols históricos e joga-
dores importantes, tais quais: 
Alex Dias, Aloísio Chulapa, 
Dill e Fernandão. Além disso, 
tratou de voltar suas atenções 
para o presente, destacando 
as figuras dos atuais camisas 
7 e 9, Vinícius e Nicolas.

DISPENSAS 
E RENOVAÇÃO
A temporada de 2022 

vem sendo turbulenta para o 
Verdão. Começou sob muita 
expectativa com a melhor 
campanha no Goianão, mas 
as saídas de Bruno Pivetti e 
Paulo Autuori deixaram uma 
lacuna na equipe. Com isso, o 
time perdeu o título estadual 
para o Atlético, e agora vive 
momento de indefinição.

A quatro dias da estreia 
no Brasileirão, o Goiás vem 
movimentando o seu elen-
co. Nesta quarta-feira (6), a 
diretoria dispensou mais três 
jogadores: o zagueiro Ever-
son, o meia Miguel Figueira e 
o atacante Índio. Já o volante 
Di Pauli partiu para a Apare-
cidense por empréstimo.

Desta forma, o elenco alvi-
verde ainda possui certas in-
definições, principalmente em 
relação ao posto de treinador. 
Em compensação, de acordo 
com o repórter Victor Pimenta, 
o clube renovou com o goleiro 
Tadeu até o final de 2026.

A Seleção Feminina segue 
em sua preparação para a dis-
puta da Copa América, que 
começa no dia 8 de julho. Nes-
ta quinta-feira (7), a partir das 
15h, o Brasil mede forças com a 
Espanha em amistoso prepara-
tório para a temporada. A par-
tida acontecerá no Estádio Rico 
Pérez, na cidade espanhola de 
Alicante. Este será o primei-
ro de dois jogos na Data FIFA 
do mês de abril. O outro será 
diante da Hungria na próxima 
segunda-feira (11), às 15h30.

O AMISTOSO
A última vez em que a 

Seleção Feminina entrou 
em campo foi no mês de 
fevereiro. Naquela ocasião, 

a equipe participou do 
Torneio Internacional da 
França, ao lado de Holanda, 
Finlândia e das anfitriãs. Na 
competição amistosa, o Bra-
sil terminou na terceira posi-
ção, com uma campanha de 
dois empates e uma derrota.

Agora, o time treinado 
por Pia Sundhage voltará a 
se encontrar com adversárias 
europeias. Entre as jogado-
ras convocadas, a atacante 
Marta não está presente de-
vido a uma lesão no joelho 
esquerdo. Por outro lado, 
muitas atletas que disputam 
o Campeonato Brasileiro 
da categoria estão na rela-
ção. Mayara (Internacional), 
Giovanna Campiolo (Corin-
thians) e Gabi Portilho (Co-
rinthians) são as estreantes. 

O confronto entre Brasil e 
Espanha terá transmissão do 
canal SporTV e da plataforma 
de streaming Star+. Apesar 
de ser um amistoso, o duelo é 
importante tanto para a pre-
paração visando a Copa Amé-
rica quanto para a permanên-
cia da treinadora sueca Pia 
Sundhage no comando, após 
resultados inconstantes.

A Copa América de Futebol 
Feminino ocorrerá entre 8 e 30 
de julho, na Colômbia. A cam-
peã garantirá vaga na Copa 
do Mundo e nos Jogos Pan-
-Americanos de 2023. No his-
tórico do campeonato, o Brasil 
é soberano. Em oito edições, a 
amarelinha venceu sete. A úni-
ca vez em que não saiu com 
o título foi no ano de 2006, 
quando foi vice da Argentina.

Reprodução

Na próxima sexta-feira 
(9), o Vila Nova faz a sua es-
treia na Série B de 2022. O 
compromisso será diante 
do Vasco da Gama, em São 
Januário, a partir das 19h. 
Como sempre, o objetivo 
do Tigre é conseguir o aces-
so para a elite do Campeo-
nato Brasileiro. Pensando 
nisso, a diretoria colorada 
vem se movimentando no 
mercado da bola, com dis-
pensas e contratações.

AS CHEGADAS 
NO VILA NOVA
Até o momento, o Vila 

Nova confirmou oito refor-
ços para o Brasileirão. No 
setor defensivo, o alvirru-
bro contratou três peças. A 
primeira delas foi na late-
ral direita. Alex Silva, de 27 
anos, iniciou sua carreira 
nas categorias de base do 
Atlético-MG e passou por 
clubes como Sport, Goiás e 
Avaí. Ele chega para dispu-
tar posição com Moacir.

Na lateral esquerda, per-
manecem Willian Formiga 
e Bruno Colaço. Na zaga, o 
time terá novidades. Alis-
son Cassiano também tem 
27 anos e chega ao Tigre 
após vestir as camisas do 
Joinville, ABC e Vitória, en-
tre outros. Além dele, chega 
também Eduardo Doma, de 
23 anos, com experiência 
no futebol do Sul do Brasil.

No setor de meio-cam-
po, Rafinha foi contratado 
para elevar o nível dos volan-
tes. Capitão do Campinense 
na campanha que culminou 
no vice-campeonato da Sé-
rie D, o jogador possui 25 
anos e iniciou sua trajetória 
futebolística no Confiança.

Por fim, o ataque se tor-
nou mais robusto. Diego 
Tavares, de 30 anos, é um 
velho conhecido do Vila 
Nova e retorna à equipe 
após passagem no ano 
passado. O Tigre também 
fechou com o ex-vascaíno 
Daniel Amorim, de 32 anos, 
e com o ex-flamenguista 
Luís Araújo, de 21 anos.

Para fechar a lista, o al-
virrubro trouxe um estran-
geiro. O nigeriano Ebere, de 
24 anos, defenderá as co-
res vilanovenses depois de 
campanha no Pouso Alegre. 

Em meio a temporada turbulenta, Em meio a temporada turbulenta, 
Goiás Esporte Clube completa 79 Goiás Esporte Clube completa 79 
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Movimenta-Movimenta-
ções do Vila ções do Vila 
Nova para a Nova para a 
disputa do disputa do 
Brasileirão Brasileirão 
Série BSérie B

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES 

LUIZ F. MENDES



BRASIL, 7 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

O presidente do Peru, 
Pedro Castillo, impôs 
um toque de recolher 

na capital, Lima, nesta terça-
-feira, 5, proibindo as pesso-
as de deixarem suas casas. A 
medida é uma tentativa de 
conter os protestos contra o 
aumento dos custos de com-
bustível e fertilizantes que se 
espalharam por todo o país.

A ordem, anunciada ain-
da na noite de segunda-feira, 
afeta cerca de 10 milhões de 
pessoas e surpreendeu a po-
pulação peruana. Sem saber 
do decreto, civis relataram, 
nesta manhã, a preocupação 
quando chegaram a escritó-
rios para jornadas de trabalho.

Nas estações de ônibus 
localizadas nas principais ave-
nidas de Lima, só chegaram 
alguns ônibus da Polícia Na-
cional, que recolheu pessoas 
que esperavam por condução, 
como no distrito de Santa Ani-
ta, no leste da capital peruana.

Ficam isentos do cumpri-
mento do toque de recolher 
os profissionais de saúde, 
de abastecimento de água, 
saneamento básico, energia 
elétrica, combustíveis, teleco-
municações, limpeza, servi-
ços funerários, transporte de 

carga e mercadorias.
A decisão de manter a po-

pulação em casa foi aprovada 
pelo Conselho de Ministros 
do Peru, em meio a uma onda 
de rumores sobre manifesta-
ções e saques em Lima, após 
o início da paralisação dos 
trabalhadores do setor de 

transporte.
“Diante dos atos de vio-

lência que alguns grupos 
tentaram criar (…), o gabi-
nete concordou em decla-
rar a proibição da mobili-
dade dos cidadãos das 2h 
às 23h59 de terça-feira, 5 de 
abril, para proteger os direi-

tos fundamentais de todas 
as pessoas”, disse Castillo 
em um discurso transmitido 
em todo o país.

Os protestos contra o au-
mento no preço dos com-
bustíveis completaram uma 
semana na segunda-feira, 4. 
Até o momento, 20 pessoas 

foram detidas e quatro mor-
tes foram registradas em 
confrontos entre policiais e 
manifestantes ocorridos por 
causa de bloqueios de vias.

Apesar de aprovada pelo 
Conselho de Ministros, a de-
cisão foi classificada como 
“inconstitucional” por opo-

sitores e pela Defensoria do 
Povo (equivalente ao Minis-
tério Público), que, em pro-
nunciamento, destacou a 
ausência de motivação para 
a adoção da medida e sua 
desproporcionalidade com 
os protestos sociais registra-
dos em Lima e Callao.

O órgão também indicou 
que a medida não leva em con-
ta “os graves impactos” que se-
rão provocados aos trabalha-
dores de Lima, por isso, pediu 
que a ordem seja revogada.

A presidente do Congres-
so, María del Carmen Alva, 
postou no Twitter que Cas-
tillo “não pode impedir o 
funcionamento” do Poder 
Legislativo, que seguirá com 
a agenda prevista. Mesmo 
parlamentares de esquerda, 
como Sigrid Bazán, da coali-
zão Juntos pelo Peru, que é 
habitual aliada do governo, 
considerou o toque de reco-
lher uma medida “inaceitável”.

Esta é a primeira greve 
enfrentada pelo governo 
Castillo, que assumiu o poder 
há 8 meses e já foi acusado 
de corrupção e alvo de um 
pedido de impeachment, re-
jeitado em uma votação no 
Congresso no fim de março.
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Governo peruano impõe Governo peruano impõe 
toque de recolher em Lima após protestostoque de recolher em Lima após protestos
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Os fãs brasileiros de me-
tal vão ter oportunidade 
para se despedir da banda 
Kiss no final do mês, em 
quatro shows que a banda 
vai fazer no Brasil na passa-
gem do grupo pela América 
do Sul. Os shows de despe-
dida da banda na turnê End 
Of The Road Tour, passam 
pelo País nos dias 26, 28 e 
30 de abril, e 1º de maio.

Além do Brasil, a banda 
se apresenta no Chile, Ar-
gentina, Peru e Colômbia. A 
primeira parada do Kiss no 
Brasil será dia 26 de abril, na 
Arena do Grêmio, em Porto 
Alegre. Em seguida, os ro-
queiros partem para Curiti-
ba, onde se apresentam na 

Pedreira Paulo Leminski, no 
dia 28. No dia 30 de abril, 
a turnê desembarca em 
São Paulo, em um show no 
Allianz Parque.

E no dia 1º de maio, a 
passagem pelo Brasil se en-
cerra na Arena Eurobike, em 
Ribeirão Preto. A turnê de 
encerramento de uma das 
maiores bandas de metal da 
história começou em Van-
couver, no Canadá, e já pas-
sou pelos Estados Unidos, 
México, Alemanha, Áustria, 
Rússia, Polônia, Ucrânia, 
França, Itália, Escócia, Ingla-
terra, entre outros países. Os 
ingressos para os shows po-
dem ser adquiridos no site 
uhuu.com.

O Paredão Falso do 
Big Brother Brasil 
(BBB 22) está dando 

o que falar. O escolhido pelo 
público para espiar o que 
está rolando na casa foi o ator 
Arthur Aguiar. Apesar de al-
guns considerarem a edição 
‘flopada’ os comentários e 
ações do brother deixaram o 
reality entre os assuntos mais 
comentados no Twitter. Isso 
sem contar os memes.

No quarto secreto, du-
rante a madrugada desta 
quarta-feira (6), Arthur assis-
tiu Pedro Scooby, Douglas 
Silva e Gustavo jantando na 
cozinha do Vip. O ator não 
gostou do que viu e fez uma 
série de comentários.

“É irmão, fiquei chateado 
com você. Você ter falado 
que ficou feliz mais de uma 
vez. Se você tivesse saído eu 
não ia ficar feliz. No dia, com 
certeza, não. Em nenhum 
momento, mas, principal-
mente, no dia não. Falar que 
ficou feliz, pô? Mais de uma 
vez. Não foi legal não”, co-
mentou o brother.

Sem citar nomes, o bro-

ther continua: “Mas eu vou 
fazer diferente do que fazia 
antes. Eu vou chegar e te 
falar isso. Não gostei. Não 
é que eu não gostei, fiquei 
chateado. Não esperava.

Horas depois, Arthur usou 
um dos cards de controle 
para provocar falta de água, 
enquanto Pedro Scooby es-
tava no banho. O surfista 
então decidiu terminar sua 
higiene na piscina. “Que ba-
nho é esse, hein, Pedro? Que 

loucura…. E tu acha que tu tá 
limpo?”, espantou o ator, ao 
ver a cena no quarto secreto.

REPERCUSSÃO
E não para por aí, a sister 

Jessilane Alves encontrou 
uma ‘pista’ de que o Arthur 
permanece no BBB 22. A pro-
fessora percebeu que o avatar 
do brother continuava na aca-
demia. Ao perceber o que os 
internautas consideraram ‘um 
vacilo da produção’ a baiana 

gritou: “O Arthur ainda está na 
academia. É paredão falso!”.

Porém, minutos depois 
os participantes logo es-
queceram o assunto. Nas 
redes sociais os internautas 
comentaram: “Essa edição 
já tava flopada, agora en-
tão”, “Alguém será demiti-
do”, “O boninho já desistiu 
de tudo”, “Edição de centa-
vos”. Sem contar os memes 
relacionados a esposa do 
Arthur, Maíra Cardi.

BBB 22: Paredão Falso vira BBB 22: Paredão Falso vira 
meme e movimenta a webmeme e movimenta a web

Turnê de despedida do Turnê de despedida do 
Kiss desembarca no BrasilKiss desembarca no Brasil
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