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Morre a rainha Morre a rainha 
Elizabeth II, mas só no BrasilElizabeth II, mas só no Brasil

“Morreu na hora tal do dia tal, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra: a dona do mais longevo reinado em terras britânicas. Segundo fontes ainda não 
consultadas do futuro (a minha bola de cristal de brinquedo), a causa provavelmente foi uma complicação decorrente de alguma coisa que ela 

teve”. Ah, vamos lá! O estagiário liberarou um curioso obituário pronto, feito em nome de ninguém menos que da rainha da Inglaterra  p11
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O Ministério Público 
de Goiás (MPGO) 
investiga a Câma-

ra Municipal de Goiânia 
por suspeita de que o nú-
mero de funcionários co-
missionados seja despro-
porcionalmente maior do 
que o de efetivos. O órgão 
fiscalizador afirma que re-
cebeu denúncia anônima 
afirmando que 253 cargos 
foram criados, na área ad-
ministrativa da Casa.

Segundo a promotora 
Villis Marra, no Portal da 
Transparência da Câmara, 
constam 833 funcionários 
comissionados, cerca de 
quatro vezes mais que a 
quantidade de efetivos, que 
são 182. Pela lei municipal n° 
10.719/2021, cada vereador 
pode nomear entre dez e 25 
assessores parlamentares de 
gabinete. Pela Constituição 
Federal, cargos comissiona-
dos devem ser criados para 
atividades de direção, chefia 
ou assessoramento, e não 
para funções burocráticas, 
operacionais ou técnicas.

Ainda de acordo com a 
promotora, “os fatos narra-
dos, se comprovados, ca-
racterizam ofensa a regra 
do concurso público para 
provimento de cargos e 
empregos e aos princípios 
constitucionais, como da 
moralidade, da impessoali-
dade, da eficiência, da lega-
lidade e da isonomia, bem 
como deturpa a finalidade 
do cargo em comissão”.

Marra pediu ao presiden-

te da Casa, vereador Romá-
rio Policarpo (Patriota), que 
envie ao MPGO lista com 
nomes de todos os servido-
res efetivos e comissiona-
dos, além de dar explicações 
sobre a origem do dinheiro 
usado para pagá-los. Solici-
tou ainda que seja informa-
do se há previsão para reali-
zar concurso público.

Em nota, a Câmara de 
Goiânia informou que, em 
julho de 2021, convocou 

81 servidores aprovados 
no último concurso e que 
prepara novo edital para 
este ano. Sobre a quan-
tidade atual servidores, 
a Casa afirmou que “tem 
1.226 servidores, dos 
quais 29% são efetivos. 
São 874 servidores comis-
sionados, dos quais 554 
estão lotados em gabine-
tes (63%)”. A Câmara disse 
ainda que vai prestar es-
clarecimentos solicitados.

NOTA DA CÂMARA
“A Câmara Municipal de 

Goiânia vem ampliando seu 
quadro de servidores efeti-
vos. A atual administração 
do Legislativo concluiu em 
julho do ano passado a con-
vocação dos 81 servidores 
aprovados no último concur-
so público. No mês passado, 
a Casa criou um grupo de 
trabalho que está realizando 
os estudos que vão subsidiar 
a preparação de um novo 
certame, com edital previsto 
para ainda este ano.

A estrutura de pessoal da 
Câmara de Goiânia, assim 
como em todas as demais ins-
tituições do Poder Legislativo, 
é formada por quadros per-
manentes e temporários de 
servidores. O quadro tempo-
rário segue o tempo de dura-
ção dos mandatos legislativos.

A Câmara de Goiânia tem 
1.226 servidores, dos quais 
29% são efetivos. São 874 
servidores comissionados, 
dos quais 554 estão lotados 
em gabinetes (63%). Os sa-
lários dos funcionários efe-
tivos representam 45% da 
despesa com folha.

Médico-legista disse que 
a idosa assassinada dentro 
do Hospital de Urgências 
Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), 
em Goiânia, não morreu por 
asfixia, nem por lesão exter-
na. A informação foi passa-
da pela Polícia Civil de Goiás 
(PC). Dona Neuza Cândida 
foi morta na tarde da última 
quinta-feira (7). O suspeito, 
um morador em situação de 
rua, foi preso em flagrante.

De acordo com o dele-
gado responsável pelo caso, 
Rhaniel Almeida, o laudo 
pericial ainda não está pron-
to, a previsão é para a tarde 
desta segunda-feira (11).

“O médico legista nos infor-

mou que ela não morreu por 
asfixia. Não há indícios de que 
ele se debruçou sobre ela ou a 
esganou. O laudo em si, ainda 
não saiu. Geralmente demora, 
mas eles disseram que vão se 
antecipar, então ainda hoje 
deve sair”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delega-
do, apesar dos laudos não 
apontarem lesões externas, o 
suspeito continua preso. Isso 
porque o simples fato dele 
“manusear de forma incorre-
ta a idosa, que estava muito 
debilitada, pode ter causado 
seu óbito. Portanto, ainda se 
trata de um homicídio.”

O autor não possui rela-
ção com a vítima e em in-
terrogatório negou ter tido 
intenção de matá-la.

RELEMBRE O CASO:
Neuza foi internada no 

Hugo após sofrer uma que-
da, enquanto estava sozinha 
em sua residência na capital. 
Na ocasião, ela foi submeti-
da a cirurgias. Com o agrava-
mento de seu estado de saú-
de, ela superou a UTI e um 
coma. Se recuperando bem, 
a idosa foi transferida para a 
enfermaria da unidade, mas 
respirava via traqueostomia.

Na tarde da última quin-
ta-feira (7), um homem em 
situação de rua adentrou a 
unidade de saúde para to-
mar banho. De acordo com 
a Polícia Civil (PC), ao passar 
pelo do quarto, onde a víti-
ma estava internada, ele ale-
gou tê-la ouvido pedir por 

ajuda. Em seguida, entrou 
no quarto da idosa.

Em depoimento, ele disse 
que ao limpar a traqueosto-
mia, buraco pelo qual a mu-
lher respirava, ela mexeu a 
boca recusando. Portanto, re-
solveu higienizar a boca dela, 
mas fez a limpeza com o bura-
co da traqueostomia tampa-
da com o dedo da outra mão. 
Com isso, a vítima parou de se 
mexer e respirar vindo a óbito.

Já testemunhas disseram 
que o suspeito teria entrado na 
enfermaria e sem motivo apa-
rente cometeu o crime. Ele foi 
preso em flagrante homicídio 
qualificado por motivo fútil.

Dona Neusa foi enterrada 
neste sábado (9), no Cemité-
rio São Miguel, em Anápolis.

NOTA HUGO
“No tocante aos aconte-

cimentos veiculados em mí-
dia relacionados ao último 
dia 07/04/2022, a Direção 
do HUGO informa que os 
fatos encontram-se em in-
vestigação pela Polícia Civil 
e Diretoria do Hospital.

A direção lamenta pro-
fundamente o ocorrido e 
está revisando integralmen-
te os protocolos de seguran-
ça para evitar futuros episó-
dios, ao tempo que presta 
total assistência à família.

Por fim, a Direção do 
HUGO reforça o seu com-
prometimento com o aten-
dimento assistencial de 
excelência e com a máxima 
humanização.

Reprodução

Um caso atípico chamou 
a atenção da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia 
(GCM), neste sábado (10). 
Acontece que uma idosa de 
mais de 60 anos foi flagrada 
usando uma criança, de 3 
anos, para pedir dinheiro em 
sinaleiros da Vila Redenção. 
Porém, o fato que mais cho-
cou a corporação foi que a 
mãe da criança, de 17 anos, 
a “alugava” para a idosa.

Os guardas chegaram até 
a mulher por meio de uma 
denúncia realizada por po-
pulares que precisaram res-
gatar a criança da rua para 
não ser atropelada, segundo 
o comandante da GCM, Cle-
dson Guimarães. Ao tomar 
conhecimento do caso, a 
GCM acionou o conselho 
tutelar que encaminhou a 
menina para um abrigo.

“A idosa se descuidou e a 
criança acabou indo parar no 
meio da avenida. Esse senho-
ra não possui antecedentes 
criminais e disse ser compa-
nheira do avô da mesma. A 
mulher não foi presa, mas a 
criança se encontra em um 
abrigo e poderá voltar para 
casa. No entanto, essa deci-
são depende de uma reu-
nião do conselho tutelar que 
decidirá se isso é o melhor a 
se fazer”, explicou.

A mulher que é namora-
da do avô da criança, cos-
tumava sair com a menina 
para pedir dinheiro depois 
que o companheiro e a 
nora saíssem para trabalhar.

“A mãe disse que não 
tinha conhecimento que a 
mulher usava a filha para pe-
dir dinheiro. Ela também in-
formou que todos moravam 
na mesma casa e que a idosa 
olhava a criança para que ela 
trabalhasse com o pai ven-
dendo frutas pela cidade”.

MPGO investiga se Câmara de Goiânia MPGO investiga se Câmara de Goiânia 
tem cargos comissionados além da contatem cargos comissionados além da conta

Legista diz que idosa assassinada no Hugo não morreu por asfixiaLegista diz que idosa assassinada no Hugo não morreu por asfixia

Criança que Criança que 
era alugada era alugada 
para pedir para pedir 
dinheiro é dinheiro é 
levada para levada para 
abrigo de-abrigo de-
pois de qua-pois de qua-
se ser atro-se ser atro-
peladapelada
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A frieza com que um ca-
sal matou uma mulher cho-
cou os moradores do Jardim 
Veneza, em Aparecida de Goi-
ânia. Dnize Amaziles Gonçal-
ves, de 45 anos, foi morta pela 
ex-companheiro, de 45 anos e 
a atual namorada do suspeito, 
de 22 anos. O três estavam 
bebendo e usando drogas, 
quando se desentenderam 
por Dnise ter feito uma supos-
ta “macumba” para prejudicar 
o homem. Durante a discus-
são, a vítima foi atingida por 
diversas facadas na região das 
costas e pescoço.

A atual namorada do ho-
mem, inclusive, tentou arran-
car a cabeça da mulher, mas 
sem sucesso. O corpo da vítima 
foi jogado em um lote baldio 
do bairro. O mais curioso, de 
acordo com o delegado Klayter 
Camilo, foi que depois do cri-
me o casal se dirigiu para um 
motel do setor Garavelo, local 
onde foram presos momentos 
depois de mataram a mulher. O 
crime aconteceu na madruga-
da deste domingo (10).

“Os autuados disseram 
que a vítima tinha feito 
um trabalho de macumba 
a fim de prejudicar o ex-
-companheiro. A vítima fa-
lou que não tinha feito ritual 
nenhum, então eles se de-
sentenderam e acabou evo-
luindo para um homicídio, 
já que a mulher queria que a 
vítima desfizesse o tal ritual. 
Essa foi a motivação apre-
sentada pelos dois”, disse.

Após a prisão, os suspei-
tos foram encaminhados 

à Central de Flagrantes. O 
delegado explicou que ini-
cialmente os dois foram au-
tuados, mas que a mulher 
assumiu a autoria do crime 
sozinha. A investigação vai 
apurar o grau de envolvi-
mento de cada um no crime.

“Os dois foram autuados 
por homicídio qualificado 
pela impossibilidade de defe-
sa da vítima. Caso sejam con-
denados, eles podem pegar 
uma pena que varia entre 12 
e 30 anos de prisão”, concluiu.

Por volta das 21h do últi-
mo sábado (8), morado-
res de Goiânia, Anápolis 

e Aparecida de Goiânia viram e 
filmaram um meteoro riscar o 
céu. Dias antes, na terça-feira (5), 
um observatório registrou outra 
queda, desta vez em Porto Ale-
gre (RS). Em janeiro, viralizaram 
vídeos da população de Perdi-
zes e cidades vizinhas, em Minas 
Gerais, que também mostravam 
a rajada de luz no céu. Apesar da 
quantidade de registros apenas 
em 2022, especialistas da área 
não acreditam que esteja au-
mentando a quantidade de me-
teoros caindo na Terra.

Segundo o professor de 
astronomia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Rafael 
Santucci, por enquanto, não 
existe nada de preocupante no 
número de meteoros. “Eu diria 
que não tem motivo nenhum 
para incidência maior desses 
fenômenos. Estamos vendo 
mais porque estamos obser-

vando mais o céu, melhorando 
nosso sistema de observação 
[na Ciência]. Além disso, às ve-
zes, acontece de ser visto pela 
população, em uma região aci-
ma das cidades”, explica.

De acordo com o especia-
lista, pelo rastro de luz que o 

meteoro visto em Goiás dei-
xou, deve ter em torno de um 
metro de diâmetro, conside-
rado pequeno para a astrono-
mia. Objetos deste tamanho 
podem cair, por exemplo, a 
cada duas semanas.

“Vários são observados 

por ano. Muitos, podem cair 
no oceano, por exemplo, e 
nem são vistos. É aleatório, 
pode acontecer em um mes-
mo lugar duas vezes, no in-
tervalo de uma semana, por 
coincidência. O local onde cai 
é simplesmente sorte”, afirma.

Outros menores, que têm 
as medidas de um grão de 
arroz, atravessam a atmosfera 
a todo tempo, de seis em seis 
minutos, em média, segundo 
o especialista.

Meteoros pequenos, 
como o que foi visto em Goi-

ás, não são captados pelos 
equipamentos usados por as-
trônomos. Por isso não podem 
ser previstos e só são identifi-
cados quando, de fato, já estão 
em queda. “Como eles, normal-
mente, explodem na atmosfe-
ra, não tem muito histórico de 
problema. Nunca ouvi falar, 
por exemplo, de alguém que 
morreu por impacto de meteo-
ro deste tamanho. Mas existem 
relatos de pessoas machuca-
das pelo impacto, porque é 
como se fosse uma bomba. Se 
alguém estiver perto de uma 
janela, o vidro pode quebrar”, 
explica o professor. O impacto 
é tanto, que goianos relataram 
ter sentido o chão tremer. De 
acordo com o especialista, esta 
sensação pode ser comparada 
com a de um trovão.

Já os meteoros maiores, 
com 50 ou 100 metros de 
diâmetro, por exemplo, são 
observados há muito tem-
po. “Alguns têm potencial de 
atingir a Terra, mas só daqui 
centenas de anos. 

Divulgação

Uma rixa envolvendo tra-
ficantes de drogas pode ter 
provocado a morte de duas 
pessoas durante uma festa 
na zona rural de Ipameri, no 
sudeste goiano. Neste do-
mingo (10), um jovem de 24 
anos e um adolescente, de 
13 anos, morreram após se-
rem alvejados por disparos 
de arma de fogo. Outra me-
nor, de 16 anos, também foi 
baleada na perna, mas não 
corre risco de vida.

O jovem tinha passagens 

pela polícia por tráfico de dro-
gas e homicídio, já o adoles-
cente não tinha anteceden-
tes criminais e pode ter sido 
morto por engano. Segundo 
o delegado Diogo Andrade, a 
polícia trabalha para prender 
o suspeito que entrou na fes-
ta armado já com o intuito de 
cometer o crime.

“Identificamos um sus-
peito e estamos em diligên-
cias para efetuar a prisão. 
Ele atirou várias vezes con-
tras as vítimas durante um 
lual, com o objetivo de ten-
tar matar o suposto rival. 

Acreditamos que os dois 
adolescentes foram atingi-
dos por erro do atirador, já 
que não possuem passa-
gens e ao que tudo indica 
não tinham envolvimento 
com drogas”, explicou.

O delegado informou 
também que vai tentar 
identificar como os me-
nores conseguiram entrar 
na festa. O organizador do 
evento disse à polícia que 
tinha a autorização neces-
sária para realizar o evento, 
mas não apresentou os do-
cumentos na delegacia.

Quedas de meteoros em Quedas de meteoros em 
Goiás; saiba mais sobre o assuntoGoiás; saiba mais sobre o assunto

Macabro: casal mata mulher, abando-Macabro: casal mata mulher, abando-
na corpo em lote baldio e vão para um na corpo em lote baldio e vão para um 
motel, em Aparecida de Goiâniamotel, em Aparecida de Goiânia

Adolescente pode ter sido assassinado Adolescente pode ter sido assassinado 
por engano durante festa em Ipameripor engano durante festa em Ipameri
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A Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) 
entregou 830 benefí-

cios sociais a pessoas que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social durante 
o 4º Mutirão Governo de Goiás, 
que aconteceu neste fim de se-
mana (9 e 10), na região Leste 
de Goiânia. Moradores de 47 
bairros foram contemplados 
com doações de bengalas, an-
dadores, kit fralda descartáveis 
geriátrica e infantil, leites espe-
ciais, cadeiras de roda padrão 
e higiênica, muletas, colchões 
caixa de ovo, enxovais para 
bebê o Mix do Bem, que conta 
com alimentos nutritivos que 
rende até 10 porções. Além 
disso, a população recebeu a 
oportunidade de se cadastrar 
para futuros auxílios.

Coordenador da Gabinete 
de Políticas Sociais e presi-
dente de honra da OVG, pri-
meira-dama Gracinha Caiado 
frisou que o Mutirão é orga-
nizado pelo governo para le-
var esforços até aqueles que 
precisam. “O Mutirão signifi-
ca trazer toda a estrutura do 
governo para perto daqueles 
que precisam. Não temos me-

dido esforços para ir a campo 
e suprir as necessidades das 
famílias de Goiás em vulnera-
bilidade”, destacou Gracinha.

A diretora-geral da Orga-
nização, Adryanna Melo Caia-
do, ressaltou que o trabalho 
da unidade é itinerante. “OVG 
Perto de Você”.

“Com essa ação, o Governo 
agiliza atendimentos e faz toda 
a diferença na qualidade de 
vida da população mais vul-
nerável, facilita o acesso a be-
nefícios doados pela OVG e dá 
às pessoas a oportunidade de 
saber sobre nossos programas, 

como o Banco de Alimentos e 
o ProBem”, disse Adryanna.

OUTROS SERVIÇOS
Os moradores da região 

ainda contaram com a entrega 
de benefícios em habilitação, 
serviços de corte de cabelo e 
consultoria jurídica. As ações 
de saúde contemplaram con-
sultam e exames oftalmológi-
co, ultrassonografia, doppler e 
ecocardiograma. Também foi 
possível realizar doação de san-
gue e cadastro de medula ós-
sea no Hemocentro. Foram ofe-
recidos imunizantes contra a 

Influenza e a Covid-19, e quem 
precisou de atendimento para 
animais de estimação conse-
guiu a consulta gratuitamente.

Além disso, o Governo de 
Goiás entregou cartões do 
Mães de Goiás e realizou a 
emissão do passaporte do 
idoso, carteira do autista, 
Passe Livre da Pessoa com 
Deficiência e registro civil. O 
Vapt Vupt e Expresso Totem 
ofertaram atendimentos do 
Detran, Saneago e Ipasgo e 
solicitação de 1ª e 2ª via da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), entre outros.

A Sedi vai investir R$ 79 
milhões, em 2022, nas Escolas 
do Futuro do Estado de Goi-
ás (EFGs). Os recursos serão 
aplicados em obras (R$ 44 
milhões) e equipamentos (R$ 
35 milhões). As EFGs foram 
criadas pela lei 20.976, de 30 
de março de 2021, para rees-
truturar a rede de ensino pro-
fissional e técnico do Estado.

De acordo com o titular da 

Sedi, Marcio Cesar Pereira, o in-
tuito é atender a um mercado 
pulsante por profissionais na 
área de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC) e, 
ainda, colocar em prática o ob-
jetivo traçado pelo governador 
Ronaldo Caiado de inserir Goi-
ás na rota da inovação.

“O setor de tecnologia da in-
formação e comunicação tem 
uma grande demanda por pro-

fissionais qualificados e quem 
busca formação nesta área tem 
grandes chances de conquistar 
uma carreira profissional sólida, 
com salário acima da média na-
cional”, aponta o secretário, ao 
falar sobre a importância do in-
vestimento na capacitação de 
jovens na área de TIC.

No Brasil, há oferta de 53 
mil formandos em TIC ao 
ano, segundo pesquisa da 

Associação das Empresas de 
TIC e de Tecnologias Digitais 
(Brasscom), e demanda de 
159 mil profissionais ao ano. 
“Como podemos ver, a conta 
não fecha. Se não fizermos 
algo para mudar estes núme-
ros, teremos muitas vagas que 
não serão preenchidas, refle-
tindo diretamente no avanço 
da inovação em Goiás e no 
Brasil”, avalia Marcio Cesar.

Reprodução

OVG entrega mais de 800 OVG entrega mais de 800 
benefícios no 4º Mutirão do Governobenefícios no 4º Mutirão do Governo

O final de semana foi de 
confabulações no Senado 
em Brasília. Os senadores 
Weverton Rocha (PDT-MA), 
Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR) e Styverson Valen-
tim (Podemos-AC), retiraram 
suas assinaturas do requeri-
mento que solicitava aber-
tura de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI), 
com objetivo investigar 
suspeitas de irregularidades 
referentes ao favorecimento 
de liberação de verbas me-
diante propina no Ministério 
da Educação (MEC).
A iniciativa de instalar 
a CPI partiu do sena-
dor Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), que ao final 
da última sexta-feira (08), 
anunciou que tinha as 27 

assinaturas necessárias 
para protocolar o requeri-
mento no Senado.
Ainda na última sexta-feira, 
apoiadores do presidente 
Bolsonaro (PL), começa-
ram a se movimentar para 
evitar que a CPI fosse insta-
lada temendo os prejuízos 
que o processo de investi-
gação trariam para a ima-
gem do presidente nesse 
período de pré-campanha 
para sua reeleição.
A nova informação é que 
os senadores que defen-
dem a investigação de 
possíveis irregularidades 
no MEC não descartam 
um plano B para dar sequ-
ência ao levantamentos 
de dados sobre o escân-
dalo no Ministério. 

Tudo caminha para que o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), confirme que o gene-
ral Walter Souza Braga Net-
to, será candidato a vice-
-presidente na chapa que 
visa a reeleição em 2022.
No dia 31 de março, o ge-
neral foi exonerado do 
cargo de ministro da Defe-
sa e no mesmo dia foi no-
meado assessor especial 
de Bolsonaro. Braga Netto 
também já foi o ministro 
responsável pela Casa Civil.
“Atualmente o meu vice 
é um general do Exérci-
to. Então pode ser que eu 
continue [com um general] 
como vice. Pode ser, não 

estou batendo o martelo 
aqui, com outro general de 
Exército. Isso pode acon-
tecer, Isso dá credibilidade 
à nossa chapa, respeitabi-
lidade à mesma”, disse o 
presidente em entrevista 
feita pelo Grupo Liberal.
Bolsonaro disse ainda que 
“90% Braga Netto, está 
fechado aí”. Ao ser ques-
tionado sobre as proba-
bilidades de fechar com 
seu assessor. Atualmente 
o vice de Bolsonaro é o 
general Hamilton Mou-
rão que deve concorrer o 
pleito como candidato ao 
Senado pelo Rio Grande 
do Sul pelo Republicanos.

Governo investe R$ 79 milhões na preparação de jovensGoverno investe R$ 79 milhões na preparação de jovens
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Fernando Haddad (PT) 
tem a preferência na disputa 
pelo Governo de São Paulo. 
Pelo menos é o que diz a nova 
pesquisa Ipespe divulgada 
nesta segunda-feira (11).

O levantamento traz o 
petista na liderança dos 
postulantes ao cargo com 
29% das intenções de vo-
tos, ficando a frente do ex-
-governador Paulo Márcio 
França (PSD) que atingiu 
19% e do ex-ministro de In-
fraestrutura, Tarcísio Freitas 
(Republicanos) com 13%.

Ao considerar a margem 
de erro de 3,2 pontos percen-
tuais para mais ou para me-
nos, França e Tarcísio estão 
tecnicamente empatados.

O atual governador, Ro-
drigo Garcia (PSDB), alcan-
çou 5%. O ex-prefeito de São 
José dos Campos, Felício 
Ramuth (PSD), teve 2%  e Vi-
nícius Poit (Novo), Abraham 
Weintraub (Brasil 35), Altino 
Junior (PSTU) e Elvis Cezar 
(PDT) registraram 1%.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, 20% dizem que não 
votarão em nenhum candi-
dato, em branco ou nulo e 9% 
não souberam responder.

O levantamento foi fei-
to entre os dias 6 e 9 de 
abril. Foram ouvidas 1.000 
eleitores com 16 anos ou 

mais por telefone. O nível 
de confiança é de 95% e a 
pesquisa foi registrada no 
TSE com o está registrado 
no TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) sob os núme-
ros BR-00800/2022 e SP-
06962/2022 e tem índice 
de confiança de 95,5%.

Em 1968, a ditadura es-
tava no vai ou racha. 
O presidente Costa e 

Silva vacilava entre tolerar 
o retorno das manifesta-
ções de rua – que voltaram 
após quatro anos de qua-
se silêncio – ou ameaçar o 
estado de sítio. Conforme 
aumentaram os ataques da 
esquerda armada, a linha 
dura militar decidiu agir por 
conta própria. Oficiais de 
baixa patente reuniam-se 
no Centro de Informações 
do Exército (CIE) e traçaram 
sua estratégia. “Definimos 
qual era o campo mais fraco 
e decidimos que era o setor 
de teatro”, disse o coronel 
Luiz Helvécio Silveira Leite, 
num depoimento de 1985. 
“A gente invadia, queimava, 
batia, mas nunca matava 
ninguém.”

Em junho, a Maison de 
France recebia uma mon-
tagem de O Burguês Fi-
dalgo, comédia de Molière 
que satiriza o alpinismo 

social na França de Luís 14. 
Embora Molière tenha nas-
cido dois séculos antes de 
Karl Marx, a extrema-direi-
ta julgou o nome comunis-
ta e plantou uma bomba 
no teatro carioca.

Depois, seguiram explo-
sões nos teatros Gláucio Gil e 

Opinião, também no Rio, nas 
faculdades de Belas Artes e 
de Direito da URFJ, na Facul-
dade de Ciências Médicas da 
UERJ, na Associação Brasileira 
de Imprensa, na Livraria Civili-
zação Brasileira – uma editora 
de obras de esquerda –, no 
depósito do Jornal do Brasil 

e no Correio da Manhã. Tam-
bém foram alvos a represen-
tação comercial da URSS e a 
embaixada polonesa.

A orientação do CIE era 
de se limitar ao “terrorismo 
branco”, sem mortos. Mas o 
brigadeiro João Paulo Mo-
reira Brunier queria mais. Em 

junho de 1968, planejou ins-
talar bombas na embaixada 
dos EUA e em empresas ame-
ricanas, destruir a represa que 
abastecia o Rio e explodir o 
gasômetro da cidade. Tudo 
para culpar a esquerda. O 
capitão Sérgio de Miranda 
Carvalho denunciou o plano 

do brigadeiro, mas tudo aca-
bou abafado pelo ministro da 
Aeronáutica – que, além do 
mais, demitiu o delator.

“Mais do que indiferen-
ça, há, no comportamento 
do governo, estímulo à vio-
lência”, afirmou um edito-
rial do Correio da Manhã. 
A conivência do regime 
permitiu a consolidação de 
um grupo delinquente e 
impune, que continuaria a 
agir na comunidade de se-
gurança da ditadura.

Os atentados não vinham 
apenas da anarquia militar. 
Paralelamente, ganhava no-
toriedade o Comando de 
Caça aos Comunistas (CCC) 
– um grupo paramilitar de 
extrema-direita formado em 
São Paulo, ainda em 1963, por 
estudantes conservadores. 
A estratégia era a mesma do 
baixo oficialato do CIE: ata-
car artistas e intelectuais. E, 
na época, poucos alvos eram 
tão evidentes quanto o teatro 
Ruth Escobar, que encenava 
Roda Viva, de Chico Buarque.

Divulgação

Mito: “durante a Ditadura, só Mito: “durante a Ditadura, só 
existiu guerrilha de extrema-esquerda” existiu guerrilha de extrema-esquerda” 

FERNANDA MORAIS

BRASIL, 12 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

O ex-ministro das Cidades 
Alexandre Baldy sempre dei-
xou claro que o projeto político 
para 2022 é viabilizar seu nome 
para a disputa da única vaga 
disponível para o Senado.

Na última semana, Baldy, 
que preside o PP em Goiás, 
declarou que, além de traba-
lhar seu projeto com foco ao 
Senado, ele não abre mão de 
continuar fortalecendo o Pro-
gressistas em todo o Estado.

O ex-ministro disse que vai 
viajar os municípios goianos 
para conhecer as realidades 
e demandas pontuais das ci-
dades. A escolha inicial foi a 
região do entorno de Brasília. 
Ao lado do prefeito Fábio Cor-
rea (PP), Baldy participou da 
entrega da reforma de uma 
escola da Cidade Ocidental.

O presidente do PP con-
siderou a influência que o 
entorno de Brasília tem nas 
eleições estaduais. Segundo 
dados da última eleição para 
prefeitos, na Região Integra-

da de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno 
(Ride), 920 mil indivíduos es-
tavam aptos a votar: ao somar 
os eleitores dos 33 municípios 
que compõem o entorno.

O pepista declarou na 
Cidade Ocidental que é 
preciso voltar os olhos para 
a população do entorno. 

“Durante todos os cargos 
que ocupei em minha vida 
pública ajudei a promover 
a abertura de mais de 60 
mil empresas em Goiás. Mas 
ainda há muito o que se fa-
zer nesse sentido. Essa re-
gião [entorno] está entre as 
que mais precisam de inves-
timentos”, comentou.

Baldy busca viabilizar Baldy busca viabilizar 
candidatura no Entorno de Brasíliacandidatura no Entorno de Brasília
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O governo federal adquiriu 
recentemente 35.320 compri-
midos de Viagra. O remédio foi 
requisitado pelo Ministério da 
Defesa para atender as Forças 
Armadas sendo a maior par-
te para a Marinha, seguido do 
Exército e depois Aeronáutica. 
A compra ocorreu por meio de 
pregões publicados no Portal da 
Transparência. O medicamen-
to azulzinho tem o Sildenafila 

como princípio ativo e é conhe-
cido como estimulante sexual. 

A reportagem do Diário do 
Estado entrou em contato com 
a assessoria da pasta para che-
car se a informação divulgada 
pelo deputado federal por Goi-
ás, Elias Vaz, e para qual seria o 
uso. A assessoria reconheceu a 
compra e informou que o pro-
duto foi adquirido para fins ex-
clusivamente médicos.

“A aquisição de sildenafila 
visa o tratamento de pacien-

tes com Hipertensão Arterial 
Pulmonar (HAP). Esse medi-
camento é recomendado pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA) para o 
tratamento de HAP. Por opor-
tuno, os processos de com-
pras das Forças Armadas são 
transparentes e obedecem 
aos princípios constitucionais”, 
respondeu a assessoria. 

A doença faz com que 
chegue menos oxigênio aos 
órgãos do corpo e o sildena-

fil age como vasodilatador 
pulmonar, ou seja, aumenta 
o fluxo sanguíneo. Elias Vaz se 
manifestou sobre o assunto 
em uma rede social.

“A turma do Bolsonaro 
segue debochando dos bra-
sileiros que estão pagando 
mais caro nos remédios e 
enfrentando a falta deles nos 
hospitais”, publicou destacan-
do que a conta da “farra do 
azulzinho” está sendo paga 
por todos os brasileiros.

Cinco dias após o pre-
sidente Jair Bolsona-
ro anunciar o fim de 

bandeira de escassez hídrica 
na conta de luz e a entrada em 
vigor da bandeira verde a partir 
de 16 de abril, o Operador Naci-
onal do Sistema Elétrico (ONS) 
informou que ela deve vir pra 
ficar. Novas mudanças não são 
esperadas até o fim de ano. Isso 
significa que provavelmente 
as tarifas não voltarão a sofrer 
acréscimos em 2022.

“Essa é a expectativa”, disse 
hoje (11) Luiz Carlos Ciocchi, 
diretor-geral do ONS. A enti-
dade é responsável por coor-
denar e controlar as operações 
de geração e transmissão de 
energia elétrica do Sistema In-
terligado Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras 
tarifárias é o que define o real 
custo da energia. Quando 
as condições de geração de 
energia não são favoráveis, 

é preciso acionar as usinas 
termelétricas, elevando os 
custos. Assim, cobranças adi-
cionais têm por objetivo cob-
rir a diferença e também fun-
cionam para frear o consumo.

Quando vigora a bandeira 

verde, não há acréscimos na 
conta de luz. Já na bandeira 
amarela, o consumidor paga 
um adicional de R$ 0,01874 
para cada quilowatt-hora 
(kWh). A bandeira vermelha 
é dividida: no patamar 1, o 

acréscimo é de R$ 0,03971 e 
no patamar 2 é de R$ 0,09492.

No ano passado, foi cri-
ada a bandeira de escassez 
hídrica, que fixa um acrésci-
mo de R$ 14,20 a cada 100 
kWh consumidos. Ela estava 

vigente há sete meses, desde 
setembro. Segundo o go-
verno federal, a medida era 
necessária para compensar 
os custos da geração de ener-
gia, que ficaram mais caros 
em consequência do perío-
do seco em 2021, apontado 
como o pior em 91 anos.

Ciocchi afirmou que, com 
o volume de chuvas regist-
rado desde o fim do ano pa-
ssado, a atual situação dos 
reservatórios das usinas hi-
drelétricas permitirá ao país 
atravessar o restante do ano 
de forma mais tranquila e se-
gura do que em 2021. “Sudes-
te e Centro-Oeste terminam o 
período de chuvas no melhor 
nível desde 2012”, observou.

Segundo o diretor-geral da 
ONS, a geração térmica deverá 
se limitar às usinas inflexíveis, 
que são aquelas que não po-
dem parar e que possuem uma 
capacidade em torno de 4 mil 
MW (megawatts). Nos piores 
momentos da crise hídrica de 

2021, as térmicas respondiam 
por mais de 20 mil MW.

Atualmente, as hidrelétri-
cas são responsáveis por 
cerca de 65% da geração 
de energia no país. A matriz 
brasileira vem sendo modifi-
cada nos últimos anos com 
o crescimento de novas fon-
tes renováveis, como eólica, 
que já representa aproxima-
damente 9% do total.

Apesar da recuperação 
das usinas hidrelétricas, Cioc-
chi considera ter sido acerta-
da a decisão do governo de 
contratar térmicas emergen-
ciais no ano passado. Elas de-
verão garantir, até dezembro 
de 2025, a reserva de energia 
que era considerada necessá-
ria para uma recuperação de 
longo prazo. “Na hora que 
tomamos a decisão, existia 
uma incerteza muito grande. 
Tínhamos duas escolhas: o 
arrependimento de contratar 
e o arrependimento de não 
contratar”, pontuou.

Divulgação

Conta de luz deve ter Conta de luz deve ter 
bandeira verde até o fim do ano, diz ONSbandeira verde até o fim do ano, diz ONS

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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
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

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

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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

Veículos
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 1.0 
c/ ar seminovo só 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
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Em partida preparató-
ria para a Copa Amé-
rica, que começa em 

8 de julho, na Colômbia, a 
seleção brasileira feminina 
venceu a Hungria por 3 a 1 
em amistoso realizado nesta 
segunda-feira (11), na Pina-
tar Arena, em Múrcia, na Es-
panha. Os gols do confronto 
foram marcados por Gabi 
Nunes (duas vezes) e Bia Za-
neratto, para as brasileiras, e 
Csiki, para as húngaras.

Esse foi o segundo jogo da 
seleção nesta Data Fifa. Na úl-
tima quinta-feira (7), as brasi-
leiras empataram com a Espa-
nha em 1 a 1. Essa é a segunda 
fase de amistosos em prepara-
ção para a Copa América.

Em fevereiro, o Brasil 
participou do torneio da 
França, mas não conseguiu 
nenhuma vitória nas três 
partidas da competição. 
Foram uma derrota contra 
a França e dois empates 
contra a Holanda e a Fin-
lândia. O próximo desafio 
da seleção brasileira é um 
amistoso contra a Suécia, 
no dia 28 de junho.

DOMÍNIO BRASILEIRO
Com muita tranquilida-

de, a seleção brasileira foi 

superior no início do con-
fronto, sem deixar que a 
Hungria jogasse. Logo aos 
13 minutos, após cobrança 
de escanteio, a bola passou 
pela defesa, achando Gabi 
Nunes que nem precisou 
subir para cabecear e abrir 
o placar.

Após balançar as redes, o 
Brasil seguiu pressionando a 
saída de bola húngara e le-

vando muito perigo ao gol 
de Barbara Bíró, principal-
mente no jogo aéreo, mas 
não acertou a pontaria.

LORENA NO CAMAROTE
Num primeiro tempo em 

que o Brasil foi muito supe-
rior, a goleira brasileira as-
sistiu a partida de camarote. 
As húngaras não acertaram 
nenhum chute no gol de Lo-

rena durante toda a primei-
ra etapa do jogo. Na melhor 
chance da Hungria, a camisa 
6, Evelin Fenyvesi, finalizou 
por cima do gol.

GOLAÇO!
Nos 45 minutos finais de 

jogo, as brasileiras continua-
ram pressionando a saída de 
bola da Hungria e impedindo 
as adversárias de saírem para 

o jogo. Logo aos sete, Bia Za-
neratto pegou muito, de fora 
da área, e acertou o canto es-
querdo da Bíró, sem chance 
de defesa. 2 a 0 para o Brasil!

Nome do jogo, Gabi Nu-
nes voltou a balançar a rede 
aos 18 minutos. O Brasil 
aproveitou um contra-ata-
que cedido pelas húngaras 
e Adriana serviu Gabi. Ela 
novamente mandou de ca-
beça para o fundo da rede. 
Oportunista, a atacante 
saiu aplaudida para a en-
trada de Debinha.

A Hungria diminuiu o 
placar em uma cobrança de 
pênalti corretamente apon-
tada pela arbitragem. Ingrid 
cometeu a infração. Anna 
Csiki bateu e converteu.

O Brasil está no Grupo 
B da Copa América na pri-
meira fase. Os duelos serão 
contra Peru, Venezuela, 
Argentina e Uruguai. O B 
agrega a anfitriã Colôm-
bia e mais Chile, Equador, 
Paraguai e Bolívia. Dois pa-
íses de cada chave avança-
rão ao quadrangular final 
da competição. Estarão em 
jogo vagas para a Copa do 
Mundo, Jogos Pan-Ameri-
canos de Santiago 2023 e 
Olimpíada de Paris-2024.

Após pedido de recurso, 
o Conselho Deliberativo do 
Flamengo absolveu o ex-
-presidente Eduardo Ban-
deira de Mello, acusado pelo 
Conselho de Administração 
de ter violado o estatuto 
do clube ao afirmar que o 
incêndio no Ninho do Uru-
bu, episódio que vitimou 10 
jovens atletas do clube em 
2019, não teria ocorrido se 
ainda fosse o mandatário.

Em agosto do ano passa-
do, o ex-mandatário chegou 
a ser punido com suspensão 
do quadro de sócios do clu-
be por 90 dias, o que acar-
retava também em punição 
que o impedia de participar 
das eleições para presidên-
cia pelos cinco anos seguin-
tes, mas entrou com recurso.

A votação terminou com 
281 votos para que a sus-
pensão fosse revogada, 135 

para que fosse mantida, dois 
nulos e um branco.

Entenda a denúncia
A denúncia contra Ban-

deira foi feita em maio, pelo 
grupo político “Vanguarda 
Rubro-Negra”, depois de o 
ex-presidente afirmar ter 

“quase certeza” de que o in-
cêndio no Ninho do Urubu, 
que vitimou 10 jogadores 
da base, não aconteceria se 
ele ainda fosse o presidente 
do clube. O pedido se baseia 
em dois artigos do estatuto 
rubro-negro:

24, parágrafo XI: “Abster-
-se de usar qualquer meio 
de comunicação para veicu-
lar expressões desonrosas 
contra o FLAMENGO, ou os 
membros de seus Poderes, 
em campanha eleitoral, ou 
em razão de suas funções;”

49: “Veicular expressões 
desonrosas, por qualquer 
meio de comunicação, 
contra o FLAMENGO, ou os 
membros de seus Poderes, 
em campanha eleitoral, ou 
em razão de suas funções.”

O artigo 49 prevê duas 
punições: suspensão por até 
360 dias ou eliminação do 
quadro social.

A polêmica começou 
quando Bandeira, em en-
trevista ao jornalista Jorge 
Nicola, afirmou ter “quase 
certeza” que o incêndio não 
ocorreria se ele ainda fosse 
presidente. Depois da re-

percussão, ele explicou di-
zendo que havia a previsão 
para os meninos da base 
deixarem os contêineres na 
virada de 2018 para 2019.

Se eu ainda fosse presi-
dente, tenho quase certe-
za que não teria aconte-
cido o incêndio. Fiquei lá 
seis anos e não aconteceu 
nada. O que aconteceu ali, 
eu já não estava mais lá, e 
sinceramente não sei qual 
foi a causa. Mas espero que 
o MP chegue à verdade. 
Porque é muito desagradá-
vel se ter inocentes sendo 
acusados de maneira to-
talmente injusta. Um deles 
sou eu - disse Bandeira.

A declaração resultou 
numa nota oficial do Fla-
mengo, assinada pelos 
presidentes de poderes do 
clube, rebatendo as declara-
ções de Bandeira.

Reprodução

Durante a rodada dos es-
taduais no último domingo 
(10), um técnico de futebol 
agrediu uma bandeirinha. Na 
partida entre Nova Venécia e 
Desportiva Ferroviária, pelas 
quartas de final do Campe-
onato Capixaba, o treinador 
Ricardo Soriano deu uma 
“cabeçada” na assistente 
Marcielly Netto. A repercus-
são negativa da agressão 
culminou na demissão do 
comandante da Desportiva, 
cujo time acabou sendo eli-
minado do torneio.

O ato lamentável acon-
teceu no final do primeiro 
tempo, após o árbitro do 
jogo encerrar a etapa antes 
da cobrança de um escan-
teio da Desportiva. Ricardo 
Soriano foi protestar con-
tra a arbitragem e atingiu 
o rosto de Marcielly Netto. 
No mesmo momento, ele 
recebeu uma cartão verme-
lho do juiz. Posteriormente, 
a Desportiva Ferroviária 
publicou uma nota oficial 
informando a demissão do 
treinador. Além disso, ele 
recebeu uma suspensão 
preventiva de 30 dias pelo 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva de Futebol do Espírito 
Santo (TJD-ES).

A Federação de Futebol 
do Estado do Espírito Santo 
(FES) repudiou o episódio 
e informou que “dará todo 
o suporte necessário à ár-
bitra assistente”. Segundo 
a FES, a súmula da partida 
será encaminhada para o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD-ES). 

“Sobre o ocorrido no 
intervalo da partida entre 
Nova Venécia FC e Despor-
tiva Ferroviária, nas quartas 
de final do Campeonato Ca-
pixaba, neste domingo (10), 
a Federação de Futebol do 
Estado do Espírito Santo 
(FES) afirma que combate 
e repudia qualquer ato de 
violência, este praticado 
pelo treinador da Despor-
tiva Ferroviária, e que dará 
todo o suporte necessário à 
árbitra assistente Marcielly 
Netto. Assim que a FES re-
ceber a súmula da referida 
partida, a mesma será en-
caminhada para o TJD-ES. 

Seleção feminina vence Hungria e Seleção feminina vence Hungria e 
comemora a primeira vitória no anocomemora a primeira vitória no ano

Após pedido de recurso, Flamengo absolve Bandeira Após pedido de recurso, Flamengo absolve Bandeira 
de Mello por declarações sobre incêndio no Ninho do Urubude Mello por declarações sobre incêndio no Ninho do Urubu

Treinador Treinador 
de time capi-de time capi-
xaba agride xaba agride 
bandeirinha bandeirinha 
e violência e violência 
repercute repercute 
na webna web
LUIZ F. MENDES
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“Morreu na hora 
tal do dia tal, 
a Rainha Eliza-

beth II da Inglaterra: a dona 
do mais longevo reinado em 
terras britânicas. Segundo 
fontes ainda não consultadas 
do futuro (a minha bola de 
cristal de brinquedo), a causa 
provavelmente foi uma com-
plicação decorrente de algu-
ma coisa que ela teve”.

Ah, vamos lá! Ria comigo! 
Só espero que o estagiário, 
coitado, não tenha sido de-
mitido quando a Folha de São 
Paulo pregou em mim -e em 
todos nós- uma peça mais ou 
menos assim nesta Segunda 
Santa, ao liberar um curioso 
obituário pronto, feito em 
nome de ninguém menos 
que da rainha da Inglaterra.

Aliás, ajude-me: estou em 
dúvida sobre os limites até 
onde posso brincar com um 
assunto que beira a morte, sem 
me tornar uma articulista esno-
be e insensível. Mas não saben-
do direito onde é que começo 
a perder a noção, ouso da gen-
te brincar assim: imagine quan-
tos obituários não estão manti-
dos secretos, às sete chaves, 
espalhados pelos sótãos escu-
ros e úmidos que guardam os 
arquivos dos jornais nacionais? 

Mistério: no melhor estilo Allan 
Poe de se narrar.

E de quem serão esses 
anúncios prévios de morte? 
Para não ofender- ou me de-
fender- eu só jogo as iniciais: 
SS? RC? JS? P? (porque o cara 
só usa um nome.) O da Dercy 
mesmo deve ter mofado, e 
arrisca ser verdade que os 
jornalistas que o escreveram 
tenham vestido o paletó de 
madeira antes mesmo dela.

Comigo, foi um Deus nos 
acuda. O tema de hoje era 
Elon Musk (fique ligado, se 

nada de muito louco aconte-
cer, esse sai amanhã), mas de 
repente os trends do Google 
(os assuntos mais procura-
dos) apresentaram um nome 
nobre em destaque: Elizabe-
th Windsor! Então eu clico e 
lá está o acontecimento do 
século: morreu a rainha- e ti-
nha mais de uma manchete! 
Alguns colegas seguiram a 
Folha, mas a gente fica quie-
to porque quem garante que 
amanhã não é conosco?

Tentei então abrir a notícia 
da Folha: ora, eu não assino! O 

que fiz? Juro: até rezar pela alma 
da mulher eu rezei, por achar, 
feito uma tola, que Elizabeth já 
estava àquela altura diante do 
Supremo Juiz, respondendo por 
todo o bem ou qualquer mal 
que possa ter feito no uso do 
poder terreno, que lhe foi dado 
como a nenhuma outra pessoa 
durante seu tempo de sua vida.

Iludida, a jornalista aqui 
corria para ligar o computa-
dor mais lento que já se pro-
duziu, pensando ao mesmo 
tempo nos melhores títulos 
(aqueles que seriam digita-

dos por vocês nas buscas), 
além de já estar com o gran 
finale decidido, palavra por 
palavra, na minha cabeça: 
“Hoje, The Crow teve seu ro-
teiro oficialmente encerrado”.

Verdade seja dita: a morte 
da rainha seria um escarcéu. 
Sem exagero: um dia histórico 
daqueles em que você bem 
sabe estar vivendo a história 
enquanto ela acontece, como 
em um 11 de setembro, ou 
como na eleição de um novo 
Papa e no domingo triste em 
que Ayrton bateu em Ímola.

É que Elizabeth II, como 
bem lembrado pela Folha, é 
dona do reinado mais lon-
gevo da Grã-Bretanha, que 
completou 70 anos no último 
dia 6 de fevereiro. Para se ter 
uma ideia, em 1952, quando 
a ainda princesa assumiu o 
trono depois da morte do pai, 
o Rei George VI, a Inglaterra, 
mesmo em decadência, era 
o maior império terrestre de 
que já se teve notícia.

A Índia havia acabado de 
se tornar independente dos 
ingleses, em 1947, pouco 
antes da rainha assumir. Já a 
Austrália ainda pertencia ao 
domínio de Elizabeth: os últi-
mos laços coloniais somente 
foram cortados em 1986. O 
Egito, parcialmente indepen-
dente da Inglaterra em 1922, 
ainda mantinha território de 
administração compartilhada 
com a coroa inglesa.

Elizabeth teve em mãos as 
terras de três continentes dis-
tintos. Seu primeiro “primeiro-
-ministro” foi ninguém menos 
que Winston Churchill: a figura 
potente a quem é atribuída a 
vitória contra os nazistas de 
Hitler na Segunda Guerra Mun-
dial. Depois dele, mais 13 pre-
miers foram eleitos, dentre eles 
Margareth Thatcher (a dama 
de ferro), chegando até Boris 
Johnson, em exercício.

Reprodução
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Na noite deste domin-
go (10), Arthur Picoli usou 
suas redes sociais para se 
manifestar em relação ao 
comentário de Pabllo Vittar 
no programa ‘MTVixe’, apre-
sentado por Ingrid Ohara.

Na atração da MTV, Pa-
bllo revelou que recebe 
mensagens constantemen-
te do ex-BBB. “Tá só de mi-
guezinho no meu inbox, 
falo mesmo, então Arthur… 
se quiser me pegar, venha 
com tudo!”, disse a drag.

Apesar da entrevista ser 

antiga, o assunto repercutiu 
novamente nas redes so-
ciais e irritou Arthur, que se 
pronunciou nos stories do 
Instagram. “Isso não quer di-
zer que eu pegaria”, frisou o 
ex-affair da atriz Carla Diaz.

“Assim como eu sei que 
as meninas são gentis e nem 
por isso estão dando mole ou 
querendo me pegar, e eu sou 
assim com todo mundo, com 
meus amigos [...] Mas existe 
uma distância entre elogiar e 
pegar a pessoa, querer algo 
com a pessoa. Então para de 
show, para de bobeira, gente, 
para de dar ouvido para hater”.

Após uma estreia 
cheia de qualidades, 
o segundo episódio 

de Cavaleiro da Lua estreou 
na última quarta-feira (6). 
Disponível no catálogo da 
Disney+, a série chegou com 
um novo capítulo cheio de 
ação, mas concentrado em 
fazer o espectador entender 
o que realmente está acon-
tecendo na trama. A propos-
ta é boa, mas o exagero no 
alívio cômico incomoda.

O EPISÓDIO 2 
DE CAVALEIRO DA LUA
Depois de um piloto cheio 

de personalidade e com uma 
trama propositalmente con-
fusa, o segundo episódio de 
Cavaleiro da Lua se compro-
mete a explicar um pouco 
mais o panorama. Por isso, 
a história consequentemen-
te perde um pouco da aura 
misteriosa para que o público 
entenda melhor o que está 
acontecendo. Os diálogos, 
portanto, estão mais diretos, 
e a interação entre os perso-
nagens fica mais imediata.

Vemos um pouco mais do 
vilão Arthur Harrow, desco-

brindo a respeito de suas ver-
dadeiras motivações. A noção 
de múltiplos seres vivendo 
dentro de Steven Grant fica 
mais escrachada, e o tom da 
narrativa muda bastante.

Esse, inclusive, foi o proble-
ma notável no capítulo. En-
quanto o piloto teve contornos 
dramáticos bem característi-
cos, o segundo episódio teve 
uma marca muito Marvel. A 
necessidade de sempre tornar 
o enredo lúdico se transforma 

em um incômodo, justamente 
por conta do que vinha sendo 
estabelecido antes.

Um exemplo marcante 
é quando o protagonista 
Steven Grant explora os 
seus próprios poderes, lu-
tando contra um inimigo e 
comemorando a cada gol-
pe bem-sucedido. Parece 
familiar? E é, pois grande 
parte dos heróis da Marvel 
faz isso em suas origens.

A repetição de fórmulas na 

franquia atrapalha a originali-
dade da mesma. O filme “Eter-
nos” sofreu do mesmo mal, 
mas a empresa já demonstrou 
que pode fazer diferente em 
obras como “Capitão América 
2: O Soldado Invernal” e “Pan-
tera Negra”. É possível ter bom 
humor, mas sem deixar que 
isso domine o enredo.

Ainda assim, Cavaleiro 
da Lua segue agradando no 
geral. O que será que o pró-
ximo episódio reserva?

Cavaleiro da Lua: episódio dois Cavaleiro da Lua: episódio dois 
é bom, mas escorrega na fórmulaé bom, mas escorrega na fórmula
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