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O turismo de negó-
cios sempre foi um 
dos grandes atrati-

vos de Goiânia. O setor foi 
bastante afetado pela pan-
demia, mas começa a dar 
sinais de fôlego. O Centro de 
Convenções da capital, por 
exemplo, deve receber boa 
parte da média de eventos 
registrados nos anos ante-
riores. A expectativa é de 
redução de apenas 30%.

A gerente comercial do es-
paço, Eliane Ritter, comemora 
o retorno do calendário. Um 
dos trunfos será a realização 
do maior evento da área tec-
nológica do país, a 77ª Semana 
Oficial da Engenharia e Agro-
nomia (Soea), marcado para 
outubro. O formato será híbri-
do, uma tendência, na opinião 
dela, por questões de ordem 
logística para organizadores e 
participantes. O saldo positivo 
foi possível graças à manuten-
ção de eventos que tinham 
sido adiados de 2020 para 2021 
e do ano passado para este.

“O público é menor, ao 
menos inicialmente, seja por 

receio das pessoas ou ou-
tros motivos. Apesar disso, o 
nosso calendário está cheio, 
principalmente a partir de 
agosto. O modelo híbrido, 
com atividades presenciais 
e virtuais devem dominar, 
mas a conexão com a inter-
net precisa ser muito boa 
para funcionar”, afirma.

Apesar da flexibilização 
das medidas sanitárias con-
tra a Covid-19, um decreto 
da Prefeitura de Goiânia au-
toriza a realização de even-
tos sociais e corporativos 
limitada à ocupação de 80% 
do espaço e de 15 mil pes-
soas, no máximo, para a re-
alização de eventos sociais e 

corporativos em ambientes 
fechados ou abertos.

AGENDA CULTURAL
No setor público, os 

eventos se voltam para o 
setor cultural. O primeiro a 
voltar a acontecer com pre-
sença de público sob res-
ponsabilidade do governo 

estadual é o Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica). Ao longo 
deste ano, retornam a Ex-
poCavalhadas, a Mostra de 
Teatro Nacional de Poranga-
tu (TeNpo), o Canto da Pri-
mavera – Mostra de Música 
de Pirenópolis e o concurso 
Canto da Primavera Kids. A 
prefeitura da Capital publi-
cou recentemente as ativi-
dades previstas para o seg-
mento, inclusive com a volta 
do tradicional chorinho.

TURISMO 
DE NEGÓCIOS
A movimentação  do tu-

rismo no estado é majorita-
riamente feita por visitantes 
que vêm para realizar negó-
cios (50%) e em busca de lazer 
(42%), de acordo com o Rela-
tório de Desempenho Opera-
cional dos Aeroportos realiza-
do pela Infraero. A interrupção 
das atividades durante a pan-
demia afetou diversos seg-
mentos, da geração de em-
pregos, a rede hoteleira e de 
alimentação, além da queda 
da arrecadação de tributos.

Os passageiros devem 
ter menos dor de cabeça 
quando solicitarem um car-
ro pela Uber. A plataforma 
começou a disponibilizar 
uma atualização para os 
motoristas para coibir os 
recorrentes cancelamentos, 
motivo de reclamação dos 
passageiros. Goiânia e ou-
tros municípios de médio e 
grande porte brasileiros já 
contam com a novidade. A 
estratégia passava por tes-
tes há dois anos. 

A partir de agora, os con-
dutores credenciados pode-
rão visualizar qual o destino 
final e quanto receberão 
assim que forem acionados 
para uma viagem. A novida-

de promete ajudar trabalha-
dores do aplicativo a terem 
noção real do lucro porque 
os ganhos incluirão variáveis, 
como taxa dinâmica, quan-
do houver. O fornecimento 

de mais informações tende a 
deixar usuários menos tempo 
esperando e sem a frustração 
de corridas canceladas.

“O objetivo foi tornar 
cada oferta ainda mais clara, 

fornecendo mais detalhes 
das viagens que estão sen-
do solicitadas por meio do 
aplicativo para que os par-
ceiros possam decidir ante-
cipadamente quais desejam 
realizar”, afirma a gerente de 
Operações para Segurança 
da Uber, Araceli Almeida.

Antes da mudança, o 
motorista era notificado 
apenas sobre a região de 
destino com o destino final 
revelado após a aceitação 
da corrida e remuneração 
aproximada com base em 
valores fixos de tempo e 
distância da viagem. Os 
cancelamentos eram fre-
quentes devido às constan-
tes altas dos combustíveis 
que inviabilizavam a reali-
zação do transporte, prin-

cipalmente em curtas dis-
tâncias. A reação de muitos 
passageiros foi migrar para 
os tradicionais táxis.

“Para nós faz muita dife-
rença porque antes, a gente 
pegava corrida para um 
lugar perigoso e não sabia. 
Também não tinha o valor. 
Agora a gente calcula se 
realemente compensa o 
trajeto”, afirma o vice-pre-
sidente da Associação dos 
Motoristas de Aplicativos 
do Estado de Goiás (Amago), 
Rodrigo Vaz. Segundo repre-
sentantes da categoria,  há 17 
mil motoristas de transporte 
individual em atividade no 
estado e 8 mil de motoen-
tregadores em Goiás, sendo 
3,2 mil na capital e na re-
gião metropolitana.

Reprodução

Durante o mês de abril, 
os funcionários da Rede 
Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (RMTC) esta-
rão orientando os usuários 
do transporte coletivo de 
Goiânia e região metropoli-
tana sobre o uso do Bilhete 
Único. O objetivo é ensinar 
novos trajetos para a po-
pulação que vão desde o 
embarque até o destino fi-
nal, utilizando o aplicativo 
SimRmtc. Além disso, pan-
fletos explicativos também 
serão distribuídos.

A ação, que começou no 
sábado (2), mesmo dia em 
que o Bilhete Único foi im-
plantado, seguirá cronogra-
ma que contempla todos 
os terminais de integração, 
estações do Eixo Anhan-
guera e pontos de ônibus 
que possuem maior fluxo 
de pessoas. Nesta quinta-
-feira (7), será a vez do Ter-
minal Praça da Bíblia e na 
sexta feira (8), ela acontece 
no Terminal Padre Pelágio, 
em Goiânia. Os atendimen-
tos são realizados das 6h às 
15h30.

DÚVIDAS
Segundo a CMTC, as 

principais dúvidas apre-
sentadas pelos usuários do 
transporte estão relaciona-
das ao tempo de integração 
e a biometria facial, uma vez 
que o Bilhete Único é pes-
soal e intransferível. Outra 
dúvida comum é como re-
alizar um novo trajeto sem 
a necessidade de passar por 
um terminal de integração, 
utilizando o SimRmtc.
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O deputado federal Elias 
Vaz (PSB-GO) e o se-
nador Jorge Kajuru 

(Podemos -GO) apresentaram 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) pedido de suspensão 
cautelar do aditivo contratual 
que permitiu reajuste de até 
193% no pedágio nas rodovias 
BRs 153, 060 e 262 , adminis-
tradas pela Concessionária das 
Rodovias Centrais do Brasil S.A 
(Concebra) em Goiás, Minas 
Gerais e Distrito Federal.

No último dia 5, o TCU ins-
talou processo para fiscalizar 
este aditivo contratual, a pe-
dido de Elias Vaz, com o obje-
tivo de apurar o reajuste abu-
sivo concedido pela Agência 
Nacional de Transporte Ter-
restres (ANTT) à Concebra, 
que atua em rodovias fede-
rais que cortam Goiás desde 
2014. O TCU nomeou como 
relator do processo o ministro 
Antonio Anastasia .

“O Tribunal agiu rápido, o 
que é muito importante. Es-
peramos também que haja 
uma decisão urgente porque 
esse aumento é absurdo e 
atinge em cheio os motoris-
tas goianos. A empresa não 

está fazendo a manutenção 
das rodovias e ainda é pre-
miada com reajuste. É uma 
vergonha!”, destaca Elias Vaz.

De acordo com a repre-
sentação do deputado fede-
ral goiano ao TCU, este foi o 
sétimo reajuste na tarifa, mes-
mo após a empresa ter passa-
do oitos anos descumprindo 
o contrato original, motivo 
pelo qual ele solicita também 
uma auditoria nas contas da 

concessionária.
“Não é novidade que a 

Concebra vem sendo benefi-
ciada com reajustes na Tarifa 
Básica de Pegágio (TBP) sem 
executar obras de ampliação 
da capacidade estabelecidas 
pelo Programa de Exploração 
da Rodovia – PER, em 2014, es-
pecialmente no tocante a du-
plicação dos trechos que ain-
da funcionam em pista única, 
acessos em desnível, viadutos 

e intervenções no perímetro 
urbano, os que quais pode-
mos destacar a construção do 
Contorno Rodoviário de Goiâ-
nia/Aparecida de Goiânia”, diz 
o documento.

Ele lembrou que em 2019, 
a empresa foi alvo da Opera-
ção Infinita Highway, da Po-
lícia Federal e do Ministério 
Público Federal, por suspeita 
de prestar informações falsas 
para simular o cumprimento 

das metas previstas no con-
trato de concessão.

O TCU confirmou as irregu-
laridades à época durante au-
diência pública proposta pelo 
deputado Elias Vaz na Câmara 
Federal para discutir o caso. O 
Tribunal apresentou relatório 
indicando que em torno de 
90% das obrigações previstas 
no contrato de concessão de 
rodovias federais não tinham 
sido cumpridas pela Concebra. 
Apesar disso, a concessionária 
recebeu reajustes de 22% aci-
ma da inflação no período.

De acordo com o docu-
mento apresentado na au-
diência pública, a empresa 
tinha executado apenas 85 
quilômetros de duplicação 
dos quase 650 quilômetros 
previstos. O relatório também 
apontou que a concessionária 
não realizou nenhum trecho 
dos 45 quilômetros de faixas 
adicionais, 30 quilômetros de 
contornos, 36 quilômetros de 
vias marginais e 11 acessos, 
além de não ter construído 
nenhuma das 38 passarelas e 
nenhum dos quatro retornos 
exigidos em contrato.

A Concrebra alegou, por 
meio de seus representantes 
na audiência, ter sofrido as 

consequências decorrentes 
de diversos eventos alheios 
aos riscos por ela assumidos e 
que a impediram de cumprir 
o contrato, em especial, a re-
tirada do crédito subsidiado 
por meio do BNDES.

REAJUSTE
No dia 18 de fevereiro de 

2022, a ANTT e a Concebra as-
sinaram o Segundo Termo Adi-
tivo referente ao contrato para 
estabelecer novas condições 
contratuais até que uma nova 
licitação seja realizada para 
o trecho, fixando prazo até 
novembro de 2023 pra que a 
Concebra continue como titu-
lar dos serviços, devendo cons-
truir apenas cinco passarelas.

“Na prática, a ANTT firmou 
um novo contrato de con-
cessão com a Concebra, um 
tampão, até que seja realiza-
do o processo licitatório para 
escolha de um novo conces-
sionário. Vale destacar que 
não existem mais obras obri-
gatórias nem inexecuções e o 
aditivo poderá ser renovado 
pelas partes. O problema exis-
tente nesse aditivo está no re-
ajuste gigantesco concedido 
à Concebra até que aconteça 
a entrega dos serviços. 

Divulgação
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Uma mulher de 27 anos 
foi presa suspeita de tentar 
matar a ex-namorada com 
o auxílio do irmão, de 24 
anos, depois de uma briga 
em Formosa, no Entorno 
do Distrito Federal (DF). 
Segundo o delegado res-
ponsável pela investigação, 
Yasser Yassine, o casal de ir-
mãos desferiu 17 golpes de 
faca contra a vítima que so-
freu perfurações por diver-
sas partes do corpo como 
barriga, cabeça e braços.

O investigador diz que a 
agressora e a vítima, de 29 
anos, mantinham uma rela-
ção conturbada com constan-
tes brigas. No entanto, depois 
de uma discussão em outu-
bro de 2019, elas resolveram 
romper a relação de 9 meses.

“Mesmo depois de termi-

narem o namoro, elas ainda 
continuaram se relacionando, 
mas com constantes brigas. 
A vítima disse que também 
era sempre ameaçada de 
morte pelo cunhado, princi-
palmente depois de brigar 
com a companheira. No dia 
do crime a vítima foi à casa 
da suspeita. As duas esta-
vam conversando quando o 
cunhado da vítima chegou 
e começou a dar as facadas, 
mas a irmã dele não chamou 
socorro e não fez nada para 
ajudar”, explicou.

Ainda de acordo com Yas-
ser, os dois investigados ne-
garam o crime. Porém, eles 
continuam detidos no presí-
dio da cidade à disposição da 
justiça. Caso sejam condena-
dos, eles podem pegar uma 
pena que pode variar de 15 a 
30 anos de reclusão por ten-
tativa de feminicídio.

Um estudante de 16 anos 
foi apreendido depois de ten-
tar atear fogo no corpo de um 
colega, de 15 anos, dentro da 
Escola estadual José Mano-
el Vilela II, em Jataí. O caso 
aconteceu nesta quarta-feira 
(6). De acordo com a PM,  o 
agressor praticava bullying 
com a vítima desde quando 
passaram a estudar juntos na 
mesma sala. A fim de intimi-
dar a vítima, o adolescente 
passava a mão no seu cabelo, 
além de dar ponta pés em 
sua carteira querendo provo-
cá-lo para brigarem.

Segundo o Tenente do 
Batalhão Escolar, André Leão, 
o estudante pegou um vidro 
de álcool em gel e derramou 
nas costas do menor. Depois 
de molha-lo com o líquido, o 
jovem colocou fogo em um 
bloco de anotações e então 
atingiu o braço direito da ví-
tima que conseguiu se livrar 

do fogo. Em seguida, o ado-
lescente teria dado um tapa 
na nuca do aluno e também 
joga gel no seu rosto.

“Depois do ocorrido o 
adolescente foi até a sala da 
coordenadora que acionou a 
Patrulha Escolar e o Conselho 
Tutelar. O pai do adolescente 
foi chamado no colégio e 
chegou na sala da direção 
já com os ânimos alterados, 

questionando o motivo de 
tê-lo chamado no colégio e 
que a escola estava perse-
guindo o filho”, explicou.

CONFUSÃO
Ainda de acordo com o 

tenente, ao pedir ao pai para 
escutar o que a diretora da 
unidade de ensino teria a 
dizer, o homem se levantou 
da cadeira e falou que iria re-

tirar seu filho do colégio. Os 
policias insistiram que o ho-
mem ouvisse a profissional, 
além de pedir para que ele 
entregasse seus documen-
tos para ser identificado. No 
entanto, ele descumpriu as 
ordens e precisou ser levado 
à delegacia junto do filho.

NOTA
Felizmente não houve fe-

ridos. A Escola José Manoel 
Vilela, a partir de orientações 
do Protocolo de Segurança 
Escolar adotado na rede pú-
blica estadual de ensino des-
de 2019, chamou as famílias 
dos envolvidos, acionou o 
Conselho Tutelar e a Polícia 
Militar, para o encaminha-
mento de providências.

 A Escola, neste momen-
to, se empenha com vistas a 
que o ocorrido não se repi-
ta e que a boa convivência, 
própria ao ambiente esco-
lar, se restabeleça o mais 
brevemente possível.
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Em meio a campanhas 
da Justiça Eleitoral e 
o incentivo de artistas 

nas redes sociais, a busca 
pelo título de eleitor, entre jo-
vens de 16 e 17 anos, cresceu 
180% nas duas últimas sema-
nas, em Goiás. Os dados são 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de Goiás (TRE-GO).

A estudante Ana Júlia 
Sousa Emos, de 16 anos, 
emitiu o documento no dia 
31 de março. “Minha escola 
fez campanha relacionada 
a isso e também vi muito, 
nas redes sociais, artistas e 
o próprio governo falando 
da necessidade do voto e 
sobre poder tirar o título aos 
16”, conta. Ela sempre acom-
panhou os pais quando iam 
votar nas eleições. Para fazer 
o título, agendou, pelo site, 
atendimento presencial. Em 
15 minutos, saiu com o do-
cumento em mãos.

Desde que as campanhas 
de incentivo começaram, o 
eleitorado que tem a mes-
ma faixa etária que Ana Júlia 
aumentou em Goiás. No fim 

de fevereiro, eram 30 mil. 
Hoje, são 42,8 mil. Nas últi-
mas duas semanas, foram 
cerca de 560 novos títulos 
para esta idade. Antes disso, 
foram 200 novas emissões, 
desde o início do ano.

De acordo com o TRE-GO, 
o 41% dos jovens goianos de 
16 e 17 anos têm título de 
eleitor. São 42,8 mil eleitores 
nesta faixa etária, represen-
tando 0,9% do eleitorado to-
tal. A meta do Tribunal é che-
gar ao 1% até a data final para 
emitir o título (4 de maio), an-
tes das eleições de 2022.

“Nosso voto vai fazer 
diferença para a história 
do país. A mudança que 
a gente quer vai vir desse 
voto. Já escutei muitas ve-
zes que lugar de jovem não 
é na política, mas é sim. Nós 
somos o futuro e se formos 
alertados, desde cedo, que 
precisamos da cidadania, 
lutar pelos direitos e ele-
ger pessoas capazes, nosso 
país vai mudar e para me-
lhor”, aponta Júlia, que vo-
tará pela primeira vez dia 2 
de outubro de 2022.

Uma mulher de 51 anos foi 
presa por se passar pela pri-
meira-dama de Goiás, Graci-
nha Caiado, para aplicar gol-
pes. De acordo com a Polícia 
Civil (PC), ela praticava o cri-
me havia 7 anos, mas se pas-
sava pela esposa do gover-
nador Ronaldo Caiado havia 

quase 3 anos. As vítimas eram 
fazendeiros de Goiás e do 
Mato Grosso. A estelionatária 
foi detida nesta terça-feira (5), 
na cidade de Catanduva (SP), 
com apoio da Delegacia Esta-
dual de Investigações Crimi-
nais (Deic) da PC.

Segundo os policiais, a 
mulher oferecia o suplemen-
to animal “Ourophos” por um 

preço muito superior ao do 
mercado. Para convencer as 
vítimas a adquirir o produto, 
ela afirmava que a quantia 
obtida com a venda seria uti-
lizada em projetos sociais do 
governo de Goiás. Os fazen-
deiros, mesmo sabendo que 
o valor estava acima do mer-
cado, compravam o suple-
mento pensando em ajudar 

instituições beneficentes.
Apesar de cometer o cri-

me há 7 anos, esta é a pri-
meira vez em que a mulher 
é presa. Durante busca no 
imóvel em que ela morava, 
em Catanduva, os investiga-
dores encontraram uma lista 
com incontáveis nomes de 
vítimas. Em interrogatório, 
ela confessou o crime.

Reprodução
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A recente exibição da 
arma de fogo do vereador 
Sargento Novandir (Avan-
te), durante uma discus-
são com o colega Santana 
Gomes (PRTB) no plenário 
da Câmara Municipal de 
Goiânia teve repercussão 
negativa entre a popula-
ção da capital e entre os 
demais parlamentares da 
Casa. A comunidade goia-
niense, inclusive, pressiona 
para que os vereadores 
levem o assunto para a Co-
missão de Ética da Casa.
Alguns parlamentares da 
capital defendem que é 
inadiável a discussão e 
aprovação da matéria do 
vereador Ronilson Reis 
(Podemos), que trata so-
bre a proibição do porte 
e da posse de armas nas 
dependências do Poder 
Legislativo, ou seja, em 
gabinetes, repartições, sa-
las, corredores, estaciona-
mentos ou veículos.
Por enquanto, o Regimento 
Interno da Câmara de Goiâ-
nia não tem pontos de proi-
bição nem de autorização 
do porte. O vereador Ronil-

son dá sinais de que vai pe-
gar o embalo do momento 
e pedir que a sua proposta 
entre em votação na pauta 
das sessões do mês de abril.

 ANÁPOLIS
Projeto semelhante ao de 
Goiânia está tramitando 
nas comissões permanen-
tes da Câmara Municipal 
de Anápolis. Essa semana 
o vereador Jakson Charles 
(PSB), apresentou a pro-
posta de resolução inter-
na que veda o acesso às 
instalações do Poder Le-
gislativo de pessoas que 
estejam portando arma 
de qualquer natureza.
Assim a propositura do 
vereador em Anápolis 
proíbe que servidores, 
membros do Legislati-
vo, detentores ou não de 
mandatos, visitantes e 
prestadores de serviços 
entrem na Câmara por-
tando uma arma. Cita a 
vedação para as salas de 
comissões e plenário Te-
otônio Vilela, excetuando 
integrantes da segurança 
da Câmara Municipal.

Mulher se passa pela primeira-dama Mulher se passa pela primeira-dama 
Gracinha Caiado e aplica golpes em fazendeirosGracinha Caiado e aplica golpes em fazendeiros
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O pobre Luís Inácio 
Lula da Silva está 
descobrindo, a duras 

penas, que o Brasil não é mais 
o mesmo país que governou 
há alguns anos. País esse que, 
sem dúvidas, é tampouco 
aquele Brasil da virada do mi-
lênio: um verdadeiro paraíso 
de delícias em que os políti-
cos podiam deitar e rolar e di-
zer asneiras sem que alguém 
desse muita bola.

Deve ser por isso que a 
adaptação está difícil -para 
não dizer desastrosa– para o 
pré-candidato à presidência 
da República. Primeiro, o efei-
to Alckmin: pelos churrascos 
familiares que tenho visitado 
por aí, só consigo pensar em 
como os dois políticos vão 
conseguir explicar para as tias 
brasileiras que, depois de tan-
to arranca-rabo, agora estão 
juntinhos, na mesma chapa, 
como se fosse a coisa mais 
natural do mundo.

Complicação essa que foi 
armada por eles mesmos, 
agora pegos na própria ar-
madilha. O Partidos dos Tra-

balhadores e o PSDB fingiram 
tão bem ser oposição por tan-
tos anos que, agora, para des-
manchar a cama de gato, mu-
dar de partido parece não ser 
o suficiente: mesmo num país 
onde o povo está acostumado 
com repentinas mudanças de 
opinião e bizarras alternân-
cias de lado, as tias, que são 

capazes de decidir eleições, 
ainda estão confusas.

Para completar as dores 
de cabeça de Lula, a última 
semana foi repleta de péro-
las. Primeiro, deu na cabeça 
do homem que ele seria ca-
paz de resolver a guerra mais 
séria da década chamando 
Putin e companhia para uma 

cervejinha gelada em algum 
boteco pé sujo por aí. Logo 
pensei: “Deve ser ironia… 
Lula é brincalhão“. Mas o ví-
deo, por mais incrível que 
pareça, deixa a impressão de 
que ele falou sério.

Depois, numa espécie 
de continuação de “Marile-
na Chaui: eu odeio a classe 

média“, Lula disse, durante 
evento em São Paulo, que 
essa mesma classe brasileira 
“ostenta um padrão de vida 
acima do necessário“. Perce-
bam que como sempre, na 
boca de Lula, a indefinida 
“classe média” soa como um 
estigma, uma espécie de 
classe do mal, ou um inimi-
go maligno a ser combatido: 
sim, mesmo que possam cor-
responder justamente a uma 
boa fatia do seu eleitorado.

Parece confuso, mas só 
para quem está de fora: clas-
se média, para a esquerda 
política, não significa exa-
tamente poder financeiro, 
como poderíamos pensar, 
mas sim mentalidade. Re-
pare: como poderia um can-
didato ter aversão à classe 
média econômica, se é jus-
tamente ela a sua base de 
apoio? É um grupo reple-
to de políticos, jornalistas, 
professores universitários, 
artistas e jovens estudantes, 
quase sempre sustentados 
pelos papais ricos que, por 
sua vez, representarão a 
maldosa da classe média.

Resumindo: para Lula, 
classe média é todo mundo 
que não vota nele. Ou você 
nunca ouviu um eleitor do 
PT, do alto de sua arrogância, 
escarnecer a figura do tal do 
“pobre de direita“? Pelo con-
trário, se grandes milionários 
nacionais estiverem dispostos 
a subir em palanque, as mãos 
estarão sempre entrelaçadas 
lá em cima. E tenha certeza: 
estes não serão carimbados na 
testa com a marca de “classe 
média”, ou de classe alguma. 
Serão só bons “cumpanheiros“.

Entretanto, no Brasil das 
redes sociais, nada fica por 
isso mesmo. A jornalista 
que vos fala, que já conside-
rou Lula o máximo por sua 
capacidade de falar coisas 
com a língua do “povão”, de 
cativar e de ser carismático, 
vê tudo se esvair com bas-
tante curiosidade. Afinal, 
ele falava as mesmas boba-
gens nos velhos tempos e 
nós não percebíamos? Ou já 
está senil e perdeu o senso, 
antes tão aguçado, de agra-
dar as multidões? Lula mu-
dou, ou o Brasil mudou?

Divulgação

Ex-presidente Lula tenta consertar fala Ex-presidente Lula tenta consertar fala 
sobre aborto, mas é tarde demaissobre aborto, mas é tarde demais

SARA ANDRADE
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O relator do caso “Arthur 
do Val” no Conselho de Ética 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp), deputado 
delegado Olim (PP-SP), pe-
diu a cassação do colega no 
parecer. Também conhecido 
como Mamãe Falei, o parla-
mentar teve áudios divulga-
dos no mês passado em que 
diz a amigos que mulheres 
ucranianas “são fáceis por-
que são pobres”.

Segundo o UOL, o relató-
rio pela cassação será anali-
sado pelos outros oito mem-
bros do Conselho de Ética. 
A próxima sessão ocorre na 
terça-feira (12). Se aprovado, 
ele vai para o plenário, onde 
os deputados poderão rever 
ou punir Arthur do Val com 
advertência, censura verbal 
ou escrita, perda temporária 
do mandato ou definitiva.

Arthur do Val esteve no 
último mês na Ucrânia, em 
meio ao conflito com a Rús-
sia. Segundo ele, estava aju-

dando a produzir coquetéis 
molotov contra os soldados 
russos. Quando deixou o 
país, na fronteira com Eslo-
váquia, ele enviou áudios 
sexistas a amigos em um 
grupo. Além de elogiar as re-
fugiadas, disse que voltaria 
ao Leste Europeu.

“Assim que essa guerra 
passar eu vou voltar pra cá. 
E detalhe, elas olham. E são 
fáceis, porque elas são po-
bres. E aqui minha carta do 

Instagram, cheio de inscri-
tos, funciona demais. Não 
peguei ninguém, a gente 
não tinha tempo, mas colei 
em dois grupos de minas e 
é inacreditável a facilidade”, 
disse no áudio.

Arthur, que era pré-can-
didato ao governo de São 
Paulo, também desistiu da 
disputa. Ele, contudo, deixou 
o Podemos e migrou para o 
União Brasil, podendo dispu-
tar a Câmara Federal.

Relator pede cassação de Arthur Relator pede cassação de Arthur 
do Val em razão de áudios sexistasdo Val em razão de áudios sexistas

FERNANDA MORAIS

No início da note desta 
quarta-feira (6), integrantes 
da executiva do União Brasil, 
PSDB, Cidadania e MDB se 
reuniram para discutir estra-
tégias visando as eleições 
para presidente deste ano.

Ao final da conversa, o 
grupo anunciou, por meio 
de nota, que no dia 18 de 
maio vão anunciar um ‘can-
didato de consenso’, para a 
disputa à Presidência da Re-
pública. A nota foi assinada 
pelos presidentes das quatro 
sigas – Bruno Araújo (PSDB) 
e Roberto Freire (Cidadania), 
Luciano Bivar (União Brasil), 
Baleia Rossi (MDB).

Os partidos denominados 
“centro”, já discutem um can-
didato único, para ser a ter-
ceira via do pleito. O objetivo 
é trabalhar em conjunto para 
fortalecer o nome que vai en-
frentar o ex-presidente Lula 
(PT), e o atual presidente Bol-
sonaro (PL). Os dois melho-
res colocados nas pesquisas 

eleitorais com Lula sempre a 
frente de Bolsonaro.

A nota diz ainda que o 
União Brasil vai indicar o nome 
a presidente para os demais 
partidos no dia de 14 de abril. 
Após a divulgação do comuni-
cado partidário, Luciano Bivar 
concedeu entrevistas na sede 
do União Brasil em Brasília.

Bivar não respondeu per-
guntas direcionadas a quem 
seriam os possíveis nomes 
indicados pelos partidos. En-
tre eles estavam o de Eduar-

do Leite (PSDB), Sérgio Moro 
(União Brasil).

“De repente, o MDB apre-
senta outro critério, o de maior 
capilaridade, outro partido 
diz que quer [o nome] com 
maior fundo partidário, o ou-
tro diz que quer o que repre-
sente do maior estado da fe-
deração. Critérios são vários. 
É difícil dizer que critério vai 
prevalecer. Vai ser o conjunto 
de indicativos para a gente 
chegar ao lugar comum”, afir-
mou Bivar em entrevista.

Presidente: União, PSDB, Cidadania Presidente: União, PSDB, Cidadania 
e MDB devem ter candidato únicoe MDB devem ter candidato único
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A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-
-MG) investiga a morte de um 
adolescente de 12 anos por 
suspeita de raiva humana. O 
garoto morreu nesta última 
segunda-feira (4), em Bertó-
polis (MG). De acordo com o 
órgão, amostras do paciente 

foram coletadas, mas até a 
manhã desta quinta-feira (7), 
não havia resultados.

Ainda segundo a SES-MG, 
o menino deu entrada na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Teófilo Otoni, no úl-
timo domingo (3). De acordo 
com a equipe médica, a famí-
lia do garoto informou que 
ele teria sido mordido por um 

morcego a 10 dias atrás, mas 
não soube dizer como teria 
ocorrido. Um médico que tra-
balha na UPA relatou que o 
adolescente chegou ao local 
confuso, e um pouco agres-
sivo quando alguém chegava 
perto dele. Além disso, ele 
apresentava histórico de vô-
mitos, dores no corpo, febre e 
dificuldades para andar. 

Após avaliação, o garoto foi 
transferido de cidade para re-
ceber tratamento em um hos-
pital.Mas acabou falecendo. 
Além deste caso, a pasta tam-
bém investiga outra suspeita 
da doença em um segundo 
adolescente de 12 anos.

Ele está internado em um 
hospital de Belo Horizonte, 
mas a secretaria não disse 

se há ligação entre os casos. 
Amostras biológicas deste 
paciente também foram co-
letadas e encaminhadas para 
laboratórios de referência.

O órgão já notificou as 
suspeitas para o Ministério da 
Saúde e afirmou estar inves-
tigando o local de ocorrên-
cia da exposição. De acordo 
com a pasta, as pessoas que 

tiveram contato com os pa-
cientes estão sendo encami-
nhadas para o ‘atendimento 
médico profilático’. Já que a 
doença é contagiosa.

A SES-MG também iniciou 
uma campanha de vacinação 
antirrábica de cães e gatos da 
região, onde o paciente foi afe-
tado, com o intuito de bloque-
ar a disseminação da doença

Pelo menos uma parte 
do excesso de arreca-
dação decorrente da 

recuperação da economia 
poderá ser usado para corri-
gir da tabela do Imposto de 
Renda Pessoa Física, disse 
hoje (7) o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Em even-
to promovido pelo banco 
Bradesco, ele também pro-
meteu uma nova redução do 
Imposto de Importação.

“Conversamos se corrigi-
mos a tabela do IR agora ou 
deixamos para primeira ação 
de novo governo. Não quere-
mos usar toda a alta de arre-
cadação de uma vez. Vamos 
devolver apenas parte para 
não corrermos riscos fiscais”, 
declarou o ministro durante a 
conferência virtual.

De acordo com o ministro, 
a equipe econômica também 
gostaria de usar a melhoria 
da arrecadação para financiar 
a renegociação de dívidas do 
Simples Nacional e a isenção 
para investidores estrangei-
ros. Ele, no entanto, disse 
que a alteração de medidas 

econômicas pela ala política 
do governo nem sempre via-
bilizam essas medidas. “Ficam 
com a parte boa das medidas 
e retiram a parte ruim, que é 
a fonte de recursos. Com isso, 
acabamos tendo que vetar 
medidas por bater cabeça no 
governo”, explicou Guedes.

IPI
Em relação à desoneração 

das importações, o ministro 
disse que o governo preten-
de promover uma nova ro-
dada de redução de 10% no 
Imposto de Importação, mas 
ressaltou que a medida de-
pende de acordo para o corte 
adicional que fará o desconto 
no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) aumen-
tar de 25% para 33%.

Segundo o ministro, 12 
produtos devem ser contem-
plados com a redução das 
tarifas de importação. “Vamos 
abrir a economia respeitan-
do nosso parque industrial. 
Se o outro governo for social 
democrata, ele que aumente 
os impostos. Para o próximo 

mandato, a prioridade é a re-
forma tributária no primeiro 
dia de trabalho”, explicou.

No início do mês, o gover-

no prorrogou, por 30 dias, o 
corte de 25% no IPI. De acordo 
com Guedes, a equipe econô-
mica queria elevar a redução 

para 33%, mas a medida foi 
travada porque os governa-
dores não concordaram em 
reduzir o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o diesel.

“Os governadores não 
reduziram o ICMS do diesel, 
como se comprometeram a 
reduzir. Zeramos o imposto 
do diesel do nosso lado e os 
governadores não fizeram do 
lado deles”, afirmou.

GREVES
Em relação às pressões 

do funcionalismo federal por 
aumentos salariais, Guedes 
disse que a ideia é populista. 
Segundo ele, a concessão de 
qualquer reajuste num mo-
mento em que o país ainda se 
recupera da crise econômica 
gerada pela pandemia de co-
vid-19 trará mais custos para 
as gerações futuras.

“Se começar a dar reajuste 
para todo mundo, estamos 
empurrando o custo para 
filhos e netos”, declarou. Na 
avaliação do ministro, a repo-
sição das perdas da inflação 
não pode ser feita neste 
momento porque o “mundo 
viveu uma guerra” contra o 
novo coronavírus.

Divulgação

Governo Federal pode usar excesso Governo Federal pode usar excesso 
de arrecadação para corrigir tabela do IRde arrecadação para corrigir tabela do IR

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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
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 
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 
: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

Veículos
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S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
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

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, 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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 
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. 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.

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

ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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Jogando com a equipe 
alternativa, o São Paulo 
venceu o Ayacucho, de 

virada, por 3 a 2, na noite 
desta quinta-feira (07), em 
Lima, no Peru, com gols de 
Arboleda, Miranda e Lucia-
no. Barrìos e Techera marca-
ram para os peruanos. Com 
o resultado, o Tricolor ficou 
na liderança do Grupo D da 
Copa Sul-Americana, com 
três pontos. Everton-CHI 
e Jorge Wilstermann-BOL, 
têm um ponto cada.

A partida começou a 
todo o vapor no Peru. Logo 
aos dois minutos, Marqui-
nhos levantou para a área 
e encontrou Luciano na se-
gunda trave. O atacante des-
viou de cabeça para o meio 
e encontrou Arboleda, que 
desviou de carrinho e colo-
cou o Tricolor em vantagem. 

No entanto, quatro minu-
tos depois, Techera recebeu 
belo lançamento e passou 
em profundidade para Bar-
rios, que invadiu a área e to-
cou na saída de Tiago Volpi 
para empatar. 

TRICOLOR 
SOFRE A VIRADA
O gol sofrido pareceu aba-

lar o São Paulo, que deixava o 
Ayacucho gostar da partida. 
Em um dos lances perigo-
sos, aos 19 minutos, Techera 
cobrou falta perigosa para a 
área, a bola passou por todo 

mundo, e enganou Tiago Vol-
pi. Era a virada dos peruanos. 

No entanto, o Tricolor 
não desistiu e empatou a 
partida pouco tempo de-
pois. Aos 22, Moreira cobrou 
escanteio longo, para a se-
gunda trave. Miranda, nas 
costas da marcação, subiu 
sozinho e testou para baixo, 

empatando o jogo em Lima. 
Depois dos quatro gols 

marcados, a partida ainda 
continuou aberta. Com 25 
minutos, Reinaldo cobrou 
lateral para a área, Luciano 
dividiu com a defesa e viu a 
bola sobrar para Miranda. O 
defensor soltou a bomba na 
entrada da pequena área, 

mas ela foi por cima da meta. 
Já aos 26, Techera bateu 

escanteio, Volpi saiu mal do 
gol e Barríos cabeceou sozi-
nho na pequena área, para 
fora. A última chance do 
primeiro tempo foi do clu-
be peruano. Techera cobrou 
escanteio rasteiro, Luciano 
desviou no meio do cami-

nho e a bola tocou na trave.
O segundo tempo come-

çou diferente do que come-
çou o primeiro, com as duas 
equipes tendo dificuldades de 
conseguir jogadas ofensivas. 
Sendo assim, a bola aérea teve 
que ser a aposta. Com cinco 
minutos, Reinaldo cobrou es-
canteio para o meio da área e 
encontrou Arboleda, que des-
viou de cabeça por cima.

Já o Ayacucho tentava 
explorar os contra-ataques, 
mas pecava no último pas-
se. O São Paulo dava muito 
espaço aos peruanos, mas a 
qualidade técnica da equipe 
peruana deixava a desejar. 

GOLEIRO SALVA
O São Paulo melhorou 

no jogo e quase virou aos 
24. Moreira cruzou para a 
segunda trave e encontrou 
Marquinhos, que pegou 
com estilo de primeira e 
exigiu bela defesa de Espi-
noza, que espalmou.

LUCIANO FAZ 
DE PÊNALTI
Quando o jogo parecia 

que terminaria empatado, 
Juan foi derrubado por Sala-
zar na pequena área ao bater 
para o gol. Pênalti para o Tri-
color, aos 42 minutos.  Na co-
brança, Luciano bateu no can-
to esquerdo e o goleiro caiu 
no canto direito. Gol que ga-
rantiu a vitória ao São Paulo.

No ano passado, o Atléti-
co-GO firmou a sua melhor 
campanha na história do 
Campeonato Brasileiro. O 
time terminou em 9º lugar 
e quase se classificou para 
a Libertadores da América. 
Ainda assim, garantiu uma 
vaga na Sul-Americana e es-
treou com estilo. Neste fim 
de semana, o Dragão vira a 
chave para a disputa da Série 
A do Brasileirão, na intenção 
de elevar o nível e superar o 
feito da equipe em 2021.

O ELENCO 
DO ATLÉTICO-GO
No momento, o plantel 

do Atlético-GO possui 33 
jogadores. Os goleiros são 
Luan Polli, Renan, Ronaldo 
e Léo. Já os zagueiros são 

Wanderson, Gabriel, Ramon 
Menezes e Michel. Nas la-
terais, Luan Sales e Hayner 
atuam pela direita, enquan-
to Arthur Henrique e Jeffer-
son se postam à esquerda. 
Dudu pode jogar nos dois 
lados, mas costuma ser es-
calado na direita.

Entre os volantes, o Dra-
gão conta com Marlon Frei-
tas, Edson, Ramon, Gabriel 
Baralhas e Isaac. Os meio-
-campistas são Rickson, 
Wellington Rato, Jorginho e 
Shaylon. Por fim, o ataque 
tem Brian Montenegro, Le-
andro Barcia, Léo Pereira, 

Jean Carlos, Daniel, Dago-
berto, Airton e Luis Phelipe.

As chegadas mais recen-
tes no elenco rubro-negro 
vieram para reforçar um 
grupo que faturou o título 
do Campeonato Goiano. O 
volante Edson, de 23 anos, 
veio do Rukh Vynnyky, da 

Ucrânia. Ele ganhou proje-
ção no Bahia e foi repatriado 
pelo Dragão. Vale ressaltar 
que também há um outro 
Edson atuando no meio-
-campo atleticano, um mais 
experiente, de 30 anos.

Na defesa, Gabriel Noga, 
de apenas 20 anos, é o novo 
zagueiro do Atlético-GO. 
Pertencente ao Flamengo, 
o defensor não tinha espaço 
no Rio de Janeiro e partiu 
para Goiânia a fim de dispu-
tar titularidade. Por último, o 
atacante ex-gremista Diego 
Churín, de 32 anos, é outra 
contratação do time.

‘A estreia do Dragão no 
Brasileirão Série A aconte-
cerá no próximo sábado (9), 
às 19h, no Estádio Antônio 
Accioly. O adversário será o 
Flamengo, pela 1ª rodada 
do torneio nacional.

Reprodução

Anderson Silva vai voltar 
aos ringues de boxe con-
tra o ex-lutador de MMA 
Bruno “Caveira” Machado 
no dia 14 de maio. O duelo 
de brasileiros vai acontecer 
no “The Global Titans Fight 
Series” em Dubai. A luta vai 
durar oito rounds. Anderson 
Silva, aos 46 anos, volta aos 
ringues após a vitória por 
nocaute em cima de Tito Or-
tiz em Setembro de 2021. A 
luta contra o mexicano du-
rou apenas 81 segundos.

Já seu adversário, Ma-
chado vem de seis vitórias 
seguidas nos ringues de 
boxe. Aos 35 anos, Cavei-
ra diz que quer “continuar 
conseguindo vitórias con-
tra ex-campeões do UFC 
até ele ter uma chance de 
volta nos octógonos”.

Mayweather terá pela 
frente Dan Moore na luta 
principal deste card. Os dois 
duelos acontecerão num 
heliponto de Dubai. As infor-
mações também indicam 
que Anderson e Machado 
lutarão oito rounds na cate-
goria até 87,9kg (194 libras). 
A luta do brasileiro deverá 
ser com regras de exibição 
(sem contar para os respec-
tivos carteis dos lutadores), 
conforme indicam as fontes. 
E também deverá ser a regra 
para a luta de ‘Money’, que 
está oficialmente aposenta-
do dos ringues

Esta será a terceira luta de 
Anderson Silva no boxe des-
de que deixou o UFC onde 
se tornou um dos maiores 
personagens da história da 
organização, campeão dos 
médios e lenda. O ‘Spider’ 
encarou Julio Cesar Chavez 
Jr e Tito Ortiz, vencendo am-
bos em suas recentes inves-
tidas na nobre arte.

Também oriundo das 
artes marciais mistas, Bru-
no Caveira teve sua mais 
recente luta conta Mickael 
Lebout, na qual se saiu ven-
cedor. Campeão dos leves 
do UAE Warriors, o lutador 
vem tentando conquistar 
uma vaga no Ultimate, che-
gando a aparecer na série 
liderada por Dana White 
‘Lookin’ for a Fight’.

Luciano marca no fim, e São Paulo Luciano marca no fim, e São Paulo 
vence de virada o Ayacucho na estreia vence de virada o Ayacucho na estreia 

Veja as movimentações do Atlético-GO para a disputa do Brasileirão Veja as movimentações do Atlético-GO para a disputa do Brasileirão 

Anderson Anderson 
Silva vol-Silva vol-
ta ao boxe ta ao boxe 
contra contra 
brasileiro brasileiro 
em maio; em maio; 
evento terá evento terá 
também também 
MayweatherMayweather
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A explicação da causa da 
esquizofrenia teve um 
grande avanço. Com 

base em um estudo mundial 
inédito, pesquisadores ana-
lisaram milhares de amos-
tras de genomas humanos 
e observaram 120 variações 
genéticas que podem estar 
associadas diretamente com 
a doença psiquiátrica. Grande 
parte dessas variações, segun-
do estimativas, pode repre-
sentar até 24% para o desen-
volvimento do distúrbio.

A pesquisa foi publicada 
na prestigiosa revista Natu-
re e foi realizada pelo PGC 
(Consórcio de Genômica Psi-
quiátrica, na sigla em inglês). 
A investigação contou com 
milhares de pesquisadores 
ao redor do mundo. No Bra-
sil, um grupo de psiquiatras e 
biomédicos da Unifesp (Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo) fez parte do estudo.

Em razão do caráter global, 
a pesquisa teve o feito inédito 
de compilar o maior número 
de amostras globais de ge-
nomas humanos para análise 
voltada à esquizofrenia. No 
total, mais de 300 mil dessas 
amostras compuseram o gru-

po experimental (que tem a 
doença) e o controle (que não 
tem esse diagnóstico).

A maior parte do estudo se 
concentrou na análise de va-
riantes comuns, aquelas que 
são normais de acontecer na 
população e, por isso, não são 
consideradas mutações.

“Essas variantes comuns 
diferem em uma única base 
do DNA, que é formado por 
quatro bases —adenina, timi-

na, guanina e citosina. Essas 
bases se intercalam por toda 
a sequência genética, mas em 
alguns pontos específicos do 
nosso genoma essas localiza-
ções podem variar de pessoa 
para pessoa. Então, enquanto 
naquela mesma posição eu 
tenho uma adenina, alguém 
pode ter guanina. É isso que 
faz com que elas sejam dife-
rentes”, afirma Sintia Belange-
ro, professora do departamen-

to de morfologia e genética 
da Unifesp e uma das pesqui-
sadoras principais do artigo.

Esse tipo de análise vol-
tada para variantes comuns 
consiste principalmente em 
associá-las com algum traço 
que os pesquisadores dese-
jam investigar —nesse caso, 
foi a esquizofrenia—, com-
parando entre os grupos 
controle e experimental que 
compõem o estudo.

“Pega-se uma varredura 
do genoma, considerando 
milhões ou milhares de va-
riantes, e associa uma a uma 
dessas variantes ao fenótipo”, 
explica Belangero. A partir daí, 
foi possível observar as regi-
ões do genoma envolvidas 
com a doença. O estudo en-
controu, no total, 287 dessas 
regiões para a esquizofrenia.

Após isso, os pesquisado-
res ainda realizaram outras 

análises nessas regiões a fim 
de identificar quais genes que 
realmente teriam associação 
com a origem da doença, a 
fim de precisar mais os fatores 
relacionados ao distúrbio. “Re-
gião é como se fossem bairros, 
e os genes são as ruas”, exem-
plifica a pesquisadora.

Uma das metodologias fei-
tas para essa parte da pesquisa 
é chamada de randomização 
mendeliana, em que é feito um 
mapeamento fino que permite 
tanto observar as regiões quan-
to “inferir causalidade, ou seja, 
qual dos genes têm uma rela-
ção causal com a doença”. Com 
técnicas como essas, os pesqui-
sadores conseguiram identifi-
car os 120 genes que realmente 
têm uma associação forte com 
a esquizofrenia e que podem 
explicar até 24% da sua etiolo-
gia (causa de uma doença).

“Em média, 80% da causa 
da esquizofrenia é atribuída a 
questões genéticas. Um forte 
contribuinte são essas varian-
tes comuns que foram inves-
tigadas no estudo e, por meio 
de cálculos, chegou-se à esti-
mativa de que elas abrangem 
até 24% desse total de 80%”, 
diz a professora.

Reprodução

Estudo mundial encontra fatores genéticos Estudo mundial encontra fatores genéticos 
que explicam a causa da esquizofreniaque explicam a causa da esquizofrenia
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O casal americano Jess 
e Stephen DeMarco são co-
nhecidos no TikTok por com-
partilhar detalhes do estilo 
de vida baseado no polia-
mor. Recentemente, a es-
posa divulgou um vídeo no 
qual disse ter presentedo o 
marido com ‘sexo a três’ pelo 
aniversário de um ano de 
casamento. Mas, a surpresa 
acabou ficando maior. O que 
eles não esperavam era que 
a outra mulher engravidasse.

No vídeo, que já tem 3,5 
milhões de visualizações, 
Jess e Stephen se abraçam 
enquanto comemoram a 
novidade. Na legenda, a es-
posa escreveu: “Dei ao meu 

marido um ménage para o 
nosso aniversário. E como 
resultado, ele a engravidou. 
Já que não temos filhos”.

Ao site News24, o casal 
explicou que estabeleceu al-
gumas regras para que o re-
lacionamento seja saudável. 
“Namoramos cerca de cinco ou 
seis mulheres diferentes a lon-
go prazo, mas saímos em mui-
tos primeiros encontros com 
mulheres com as quais acaba-
mos não nos conectando.”

No entanto, a esposa que 
admitiu que já admitiu ciú-
mes algumas vezes. “Quan-
do encontramos a pessoa 
certa, avaliamos sua vida e 
garantimos que ela se encai-
xe na nossa e, assim, damos 
o próximo passo”, concluiu.

Em alta na Netflix, “O 
Projeto Adam” é uma 
divertida história so-

bre viagem no tempo. O 
seu elenco tem liderança de 
Ryan Reynolds, de “Deadpo-
ol” e “Alerta Vermelho”, mas 
conta com outros nomes 
famosos em Hollywood. Jen-
nifer Garner e Mark Ruffalo, 
que contracenaram juntos 
em “De Repente 30”, também 
fazem parte do filme, além 
de Zoë Saldaña, de “Guardi-
ões da Galáxia”. Com tons de 
drama e comédia, a obra con-
segue entregar um entreteni-
mento leve e contagiante.

A trama de “O Projeto 
Adam” se passa em 2050. 
Um piloto rouba um jato e 
viaja de volta ao passado 
para salvar a vida de uma 
pessoa. A intenção era re-
tornar para 2018, mas ele 
erra as contas e vai parar 
em 2022. Em sua jornada, 
Adam reencontra a si mes-
mo quando criança, e pre-
cisa da ajuda de seu antigo 
eu para cumprir sua missão.

O filme tem direção de 
Shawn Levy, de “Uma Noi-
te no Museu” e “Free Guy 
– Assumindo o Controle”. O 

lançamento aconteceu em 
11 de março e logo de cara 
alcançou as primeiras posi-
ções dos mais assistidos da 
Netflix. A recepção foi majo-
ritariamente boa. No Rotten 
Tomatoes, por exemplo, a 
aprovação da crítica foi de 
68%. Já o público colocou 
uma avaliação de 76%.

QUALIDADES 
E DEFEITOS
O conceito de “O Projeto 

Adam” é ótimo. Ainda que 
pareça uma ficção científica 
genérica no começo, o en-
redo entrega tons fortes de 

drama e comédia. Porém, 
ao contrário do que ocorreu 
em outros papéis, o humor 
de Ryan Reynolds aqui não 
aparece tão carregado, e 
ele é capaz de entregar mo-
mentos sensíveis. É um filme 
engraçado, mas que não se 
sustenta apenas no riso.

Os maiores acertos da 
obra aparecem na primei-
ra hora. A interação curiosa 
entre Adam adulto e Adam 
criança, a relação deles com a 
mãe e o luto pelo pai são ele-
mentos que carregam as ce-
nas com muita competência.

Quando a história vol-

ta os olhos para a parte de 
mais sci-fi, a qualidade cai 
um pouco. A ameaça em 
questão era necessária pra 
fazer as coisas andarem, 
mas não deixa de ser menos 
interessante. Ainda assim, 
é um filme que vale a pena 
ver. Divertido e esbanjando 
carisma, o longa entretém e 
conta com um ritmo gosto-
so de acompanhar.

“O Projeto Adam” não é à 
prova de falhas, mas é uma 
boa pedida para quem dese-
ja se divertir assistindo. Fica 
a recomendação para uma 
noite de cinema em casa.

“O Projeto Adam”: o filme “O Projeto Adam”: o filme 
agrada com tons de drama e comédiaagrada com tons de drama e comédia

Mulher presenteia Mulher presenteia 
marido com “sexo a três” marido com “sexo a três” 
e convidada engravidae convidada engravida
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