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Cinco dias após Cinco dias após 
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volta às aulas é volta às aulas é 
realidade realidade 

INSS altera regras para INSS altera regras para 
análise e concessão de análise e concessão de 
aposentadorias e outros aposentadorias e outros 
benefíciosbenefícios

Vila Nova e Vila Nova e 
Novorizontino Novorizontino 
fazem jogo fraco fazem jogo fraco 
e empatam sem golse empatam sem gols

PEDRO
MOURA

CHRIS
SANTOS

LUIZ F.
MENDES

BBB: Câmeras devem voltar a fiscalizar BBB: Câmeras devem voltar a fiscalizar 
trânsito de Goiânia ainda neste semestretrânsito de Goiânia ainda neste semestre

Após cerca de dois anos sem funcionar, a fiscalização de trânsito por videomonitoramento, deverá ser retomada e ampliada 
ainda neste semestre na Capital. O trabalho foi interrompido quando chegou ao fim o contrato da Prefeitura de Goiânia com uma empresa 

especializada. Somente agora, uma outra já está se organizando para reiniciar o serviço com câmeras.  p2
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Após cerca de dois 
anos sem funcionar, a 
fiscalização de trânsi-

to por videomonitoramento, 
deverá ser retomada e am-
pliada ainda neste semestre 
na Capital. O trabalho foi in-
terrompido quando chegou 
ao fim o contrato da Prefeitu-
ra de Goiânia com uma em-
presa especializada. Somen-
te agora, uma outra já está se 
organizando para reiniciar o 
serviço com câmeras.

O gerente de educação 
para o trânsito da Secretaria 
de Mobilidade de Goiânia, 
Horácio Ferreira, acredita no 
papel estratégico desse tipo 
de fiscalização eletrônica. Ele 
afirma que a reativação do 
monitoramento em diversos 
pontos da cidade tem caráter 
positivo para a sociedade.

“É muito importante para 
a implementação de políticas 
públicas. Quando começa-
mos o videomonitoramento 

na região do Vaca Brava, por 
exemplo, o maior número de 
infrações era por estacionar 
em local proibido, o que atra-
palhava o uso da ciclofaixa. 
Depois, com estudos, nós per-
cebemos que o número de 
carros estacionados no lado 
oposto era ainda maior”, diz.

A estrutura montada 
há cerca de cinco anos foi 

criada para atender a segu-
rança pública, mas a neces-
sidade de reforçar as ações 
de prevenção e de medidas 
educativas voltadas ao trân-
sito fizeram com que elas 
recebessem um software 
para dar conta do serviço. 
Apesar da paralisação da fis-
calização, os equipamentos 
continuam funcionando e 

não devem ser substituídos, 
segundo Horácio. 

Responsável por criar re-
gras para esse tema, o  Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Conatran) criou uma série de 
normas no mês passado. Uma 
delas atualiza os tipos de câ-
meras que registram as ima-
gens nas vias. Horácio diz que 
essa normatização valida o 

trabalho do Poder Público ao 
aplicar multas, por exemplo. 

Outra regulamentação 
feita pelo Contran está ligada 
ao trabalho remoto de agen-
tes de trânsito, ou seja, passa 
a contemplar as multas on-
line já previstas no Código 
de Trânsito. Embora supram 
algumas lacunas, como ins-
talação de placas de sinaliza-
ção informando a presença 
de videomonitoramento, as 
alterações ainda não respon-
dem se a imagem do condu-
tor será usada na notificação 
ou distância máxima de al-
cance da câmera.

O videomonitoramento 
ainda não ocorre em Anápo-
lis. De acordo com a assesso-
ria da Companhia Municipal 
deTrânsito, Transportes e Ser-
viçoos Urbano (CMTT), exis-
te a intenção de implantar 
esse sistema de fiscalização, 
porém ainda não há previ-
são. “No momento estamos 
implantando a fibra óptica e 
novas câmeras”, informaram.

Após cinco dias da decisão 
da Justiça que obrigava os 
trabalhadores da educação a 
voltar às salas de aula, o Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação de Goiás (Sintego) 
decidiu encerrar a greve. O 
fim da paralisação foi infor-
mado nesta terça-feira (12), 
depois de uma assembleia 
entre o sindicato e a Secreta-
ria de Educação de Goiânia 
(SME), onde foi definido o 
reajuste salarial de 15%. Os 
professores devem voltar a 
dar aulas ainda esta semana.

Para a presidente do Sin-
tego, Bia de Lima, o acordo 
foi uma vitória para a catego-
ria. No entanto, ela diz que o 
sindicato irá continuar acom-
panhando a tramitação da lei 
na Câmara Municipal. Desde 
o início da greve, o pedido 

era para que, independente 
do salário atual, recebessem 
aumento de 33,2%, mes-
mo aqueles que já ganham 
acima do novo piso, de R$ 
3.845. O sindicato também 
pede que seja dado aos ser-
vidores administrativos um 
aumento de 10,16%, refe-
rente à inflação de 2021, que 

corresponde à data-base.
“Arrancamos à força uma 

proposta da prefeitura. Ela 
não é ideal, mas estamos ten-
tando fazer com que a pre-
feitura cumpra permanen-
temente o piso. A gente não 
abriu mão disso, o que não 
conseguimos agora, vamos 
buscar judicialmente. A gran-

de maioria dos professores 
teve um reajuste salarial entre 
7,5% e 15%. Agora em abril 
vamos ter um reajuste de 
10%, mas a partir de maio va-
mos receber o equivalente ao 
que foi acordado”, explicou.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação informou 
que o percentual proposto 
pela pasta levou em conside-
ração a capacidade orçamen-
tária e o limite prudencial da 
folha de pagamento do muni-
cípio, mas que a gestão cum-
prirá integralmente com essa 
proposta o piso atualizado em 
2022 pelo Governo Federal.

NOTA SME
A proposta aceita pelos 

professores garante um rea-
juste salarial de 15% para a 
categoria. A proposta prevê 
um reajuste de 10,16% nes-
te mês de abril e de 4,84%.

Além disso, a proposta 
garante um aumento de 
50% no auxílio locomoção e 
de mais 15% de reajuste na 
gratificação de regência, que 
é destinada aos professores 
que atuam em sala de aula.

O percentual proposto 
pela pasta levou em consi-
deração a capacidade orça-
mentária e o limite pruden-
cial da folha de pagamento 
de município.

A proposta inclui também 
pagamento da data-base de 
2020 e 2021 nos vencimen-
tos dos servidores adminis-
trativos ainda em abril e o de 
2022 em maio e a criação de 
vale locomoção no valor de 
R$ 300 para essa categoria.

A SME Goiânia pontua, 
ainda, que a gestão municipal 
cumprirá integralmente com 
essa proposta o piso atualiza-
do em 2022 pelo Governo.

Reprodução

Diante do aumento de 
15% e das variações de 
preços entre um lugar e 
outro, que chegam a qua-
se 57%, alguns goianos, 
além de pesquisar em di-
ferentes comércios, pre-
cisam também dividir os 
ovos de Páscoa no cartão.

É o caso de uma servido-
ra pública, que pediu para 
não ser identificada. Ela foi 
às compras nesta segunda-
-feira (11), em uma loja de 
varejo de um shopping do 
setor Jardim Goiás, em Goi-
ânia. “Comprei cinco ovos 
de Páscoa simples para 
meus sobrinhos. No total, 
ficou em R$ 354,50. Dividi 
em três vezes no cartão”, 
comenta, se dizendo indig-
nada com os preços.

Em uma loja que integra 
uma das maiores franquias 
especializadas em choco-
late do Brasil, no shopping 
Lozandes, em Goiânia, o 
número de parcelas de-
pende do valor da compra. 
Acima de R$ 200, o cliente 
pode dividir em até duas 
vezes. A partir de R$ 300, 
em até três prestações no 
cartão de crédito. O ovo de 
páscoa mais barato nessa 
loja custa R$9,90 e esgotou 
nesta terça-feira (12). Já o 
mais caro custa R$ 300, com 
2 kg, e se esgotou ainda em 
março. De acordo com uma 
vendedora, a maioria dos 
clientes passa a compra no 
cartão de crédito, e muitos 
parcelam, principalmente 
se a quantidade de ovos de 
páscoa é maior.

No mesmo shopping em 
que fica esta loja especiali-
zada, uma outra do ramo 
de varejo oferece opções 
com média de preços mais 
baixos. O mais barato custa 
R$ 29,99, com 176 gramas. 
Enquanto os mais caros 
chegam a custar R$ 89,99, 
com 500 g de chocolate.

BBB: Câmeras devem voltar a fiscalizar BBB: Câmeras devem voltar a fiscalizar 
trânsito de Goiânia ainda neste semestretrânsito de Goiânia ainda neste semestre
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A redução de R$ 3,27 no 
preço do botijão do gás 
de cozinha, que come-

çou a valer no último sábado 
(9), após anúncio da Petrobras, 
não chegou aos consumidores 
goianos. Segundo o Sindicato 
das Empresas Revendedoras 
de Gás da Região Centro-Oeste 
(Sinergás), isso acontece por-
que apenas uma companhia 
reduziu o valor total estipula-
do pela Petrobras. A entidade 
planeja denunciar a situação, 
caso o preço não seja reajusta-
do até quarta-feira (13).

Segundo o presidente 
do Sinergás, Zenildo Dias 
do Vale, cinco distribuidoras 
reduziram menos que o esti-
pulado. Os valores variam en-
tre R$ 2,5 e R$ 3,1, de acordo 
com ele. Vale explica que não 
é possível que as revendedo-
ras diminuam o preço para os 
consumidores antes que esta 
redução seja colocada em 
prática por todas as compa-
nhias distribuidoras.

“Até as companhias não 
repassarem tudo certinho, 
não vamos diminuir os preços 

para o consumidor. Estamos 
aguardando até amanhã para 
ver. Vamos denunciar à Polí-
cia Federal e à Procuradoria 
Geral da União”.

Procurado pelo Diário do 
Estado, o órgão que represen-
ta as distribuidoras, Sindicato 
Nacional das Empresas Distri-
buidoras de Gás Liqüefeito de 
Petróleo (Sindigás), afirmou 
que os preços do GLP, usado 
no gás de cozinha, são livres 
e estão sujeitos à variação do 
mercado. A entidade disse 
ainda que as empresas não 
informam sobre aumento ou 
queda de preços e que não é 
possível prever os valores.

CRISE ENTRE 
DISTRIBUIDORAS
De acordo com o presiden-

te do Sinergás, até a segunda 
metade de maio, 10% das re-
vendedoras de gás goianas 
devem fechar as portas por 
conta do aumento de preços, 
que dificulta a operação.

Em 2021 e neste ano, até 
agora, 200 fecharam. Podemos 
dizer que outras 50 estão inter-
nadas na UTI”, comenta. O bo-
tijão de gás chega a custar R$ 

140 em algumas revendedoras.

NOTA DO SINDIGÁS
“O Sindigás esclarece que 

os preços do GLP são livres em 
todos os elos da cadeia e sus-
cetíveis às variações do merca-
do. As distribuidoras associa-
das não reportam ao Sindigás 
qualquer aumento ou baixa 
de preço e não há como fazer 
uma previsão ao consumidor.

A escalada de preços, 
desde o início de 2020, vem 
reforçando a necessidade de 
ampliação do acesso ao bo-
tijão de gás aos mais vulnerá-
veis. Programas sociais como 
o Auxílio Gás representam 
um importante caminho, mas 
os mecanismos de destina-
ção dos recursos precisam ser 
aprimorados para evitar des-
vios de finalidade.

O Sindigás recomenda 
aos consumidores que fa-
çam sempre uma pesquisa 
antes de efetuar a compra, 
de forma a buscar a melhor 
combinação de oferta de 
serviço e preço sempre ten-
do em conta sua relação de 
confiança com sua marca e 
revenda de preferência”.

Divulgação

Queda de R$ 3,27 no preço Queda de R$ 3,27 no preço 
do botijão de gás não chegou a Goiásdo botijão de gás não chegou a Goiás

LETÍCIA BRITO

BRASIL, 13 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

Um aluno da Universidade 
Federal de Jataí (UFG), região 
Sudoeste de Goiás, foi preso 
nesta terça-feira (12). O estu-
dante é acusado de realizar 
ameaças de terrorismo contra 
a comunidade universitária. 
De acordo com a Polícia Fede-
ral (PF), ele planejava um aten-
tado para os próximos dias.

Ainda de acordo com os po-
liciais, as investigações come-
çaram após denúncia feita pela 
administração da universidade. 
Em uma publicação nas redes 
sociais, o suspeito disse que 
“tem muitas pessoas lixo no 
mundo. Se eu estiver vivo colo-
carei uma galera na linha. Com 
planos, em breve Uzumaki só 
para quando morre”.

Após investigação, os 
policiais comprovaram que 
o aluno estava preparando 
um ataque à comunidade 
universitária. Diante dos fa-
tos, o jovem foi preso pre-
ventivamente. Ao todo, 14 
policiais participaram da 

Operação Sicário, que teve 
como objetivo reprimir a 
prática de atos preparató-
rios de terrorismo. O celular 
do suspeito foi apreendido.

A polícia agora investiga 
se existe outros envolvidos 
na preparação do ataque ter-
rorista. O nome e a idade do 
estudante não foi divulgado.

NOTA UFJ
No final do mês de março, 

a UFJ recebeu a denúncia de 
uma suposta conduta irregu-
lar perpetrada por um discen-

te em desfavor de servidor(es) 
e alunos da instituição, o que 
foi comunicado imediata-
mente à Polícia Federal.

Registra-se, oportuna-
mente, que todas as medidas 
necessárias e previstas nas 
normativas institucionais e 
no Direito Brasileiro estão 
sendo adotadas, concomi-
tante à investigação policial.

No que concerne à identi-
dade do aluno, neste momen-
to (até a conclusão da investi-
gação policial) entendemos 
ser necessário preservá-la.

Um homem de 37 anos 
foi preso nesta segunda-
-feira (11) por estuprar e 
engravidar a enteada, em 
Santa Cruz de Goiás, região 
Sudoeste do estado. O cri-
me ocorreu em 2019, época 
em que a menina tinha 13 
anos. De acordo com a Polí-
cia Civil (PC), o suspeito abu-
sava sexualmente da vítima 
desde quando ela tinha oito 
anos de idade. O padrasto 

foi preso em uma fazenda 
da cidade de Olegário (MG).

De acordo com os po-
liciais, após a adolescen-
te dar à luz, a mãe dela a 
enviou, juntamente com o 
recém-nascido, para morar 
com a família no estado do 
Tocantins. O suspeito e sua 
esposa, mãe da adolescente, 
se mudaram para o Estado 
de Minas Gerais, para fugir 
da repercussão que o caso 
causou no município goiano.

Diante dos fatos, a PC 

solicitou a prisão do inves-
tigado, que foi aceita pelo 
Poder Judiciários, após 
manifestação favorável do 
Ministério Público. Após 
o compartilhamento de 
informações entre as po-
lícias civis, a equipe da 
Delegacia de Presidente 
Olegário (MG) obteve êxito 
em fazer a prisão do inves-
tigado em uma fazenda. 
Local onde, de acordo com 
a polícia, residia tranquila-
mente com sua esposa.

Aluno da UFJ é preso Aluno da UFJ é preso 
por ameaça de terrorismo, em Jataípor ameaça de terrorismo, em Jataí

Homem é preso por violentar e Homem é preso por violentar e 
engravidar enteada, em Santa Cruz engravidar enteada, em Santa Cruz 
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Os vereadores de Goi-
ânia caminham para 
proibir o porte e o pos-

se de armas nas dependências 
da Câmara Municipal. O proje-
to que trata sobre o assunto foi 
aprovado por 19 votos a favor 
e 4 contrários, em primeira vo-
tação, durante a sessão ordiná-
ria desta terça-feira (12).

A proposta é do vereador 
Ronilson Reis (Brasil 35) e de-
termina que fica proibido o 
porte e a posse de armas es-
pecialmente no plenário da 
Casa. O projeto barra ainda a 
ação nos gabinetes, auditórios 
entre outros locais do Poder.

Mais uma vez durante os 
trabalhos de plenário os ve-
readores Sargento Novandir 
(Avante) e Santana Gomes 
(PRTB) trocaram acusações e 
ameaças verbais. Enquanto 
Santana foi a favor da proibi-
ção, Novandir deu seu voto 
contrário ao projeto.

Na tribuna da Casa Novan-
dir disse que vai levar a decisão 
da maioria para quartéis e ins-
tituições militares e segurança.

“Esse absurdo aprovado por 
este Poder.  Se for aprovado vou 
apresentar um requerimento 
cancelando todas as homena-
gens que esta Casa pretende fa-
zer aos militares. Essa proposta 
é uma maldade contra as forças 
de segurança”, opinou.

Santana Gomes foi para 
a tribuna usando um colete 
a prova de balas.  “Creio que 
todos os vereadores terão 
que usar um colete, pois o 
clima aqui é o pior possível. 

Garanto ainda que este pro-
jeto não, sob nenhuma cir-
cunstância, é contra as forças 
policiais. Mas sim favorável à 
democracia e à liberdade de 
ir e vir no nosso plenário. O 
legislativo é soberano”.

Já o autor do projeto, vere-
ador Ronilson Reis disse que 
a ideia principal é resguardar 
a integridade de vereadores 
e funcionários da Casa. “Não 
podemos aceitar vereador por-
tando armas no plenário para 

coagir e ameaçar colegas. Isso 
extrapola o bom senso. Não 
estamos tomando uma posi-
ção contra os militares, mas 
apenas seguindo o Congresso 
Nacional, Assembleia Legislati-
va, entre outros poderes, que 
proíbem armas em suas de-
pendências”, explicou

Ainda foram contrários 
aos projetos os vereadores 
Cabo Sena (Patriota) , Ga-
briela Rodarte (DC) e Thialu 
Guiotti (Avante).

Goiás tem 116.945 pessoas 
que ainda precisam regulari-
zar os títulos de eleitores para 
ter direito a votar no pleito de 
2022. O primeiro turno acon-
tecerá no dia 2 de outubro.

O prazo para regularizar o 
documento termina no dia 4 
de maio e o endereço eletrô-
nico para maiores informa-
ções é o www.tse.jus.br ou 
pelo aplicativo e-título.

Por enquanto, 4.754.945 

eleitores goianos estão com 
a situação eleitoral regular e 
vão escolher os deputados 
estaduais, federais, além 
de governador, senador e 
presidente da República no 
pleito desse ano.

A maioria do eleitorado 
goiano é formado por mulhe-
res (52,5%). Homens fecham 
o percentual com 47,5%. Este 
ano não será obrigatória a 
biometria ainda em razão das 
medidas sanitárias em pre-
venção a Covid-19.

Reprodução

Discussão e colete, vereadores formam Discussão e colete, vereadores formam 
maioria para proibir arma em sessõesmaioria para proibir arma em sessões

A deputada federal Flávia 
Morais (PDT) descartou 
a possibilidade de o seu 
partido reivindicar a vaga 
de vice na chapa majori-
tária encabeçada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
(União Brasil).
Atualmente a vaga é do 
presidente do MDB em 
Goiás, Daniel Vilela e o 
governador nunca deu 
sinais de que pretendia 
substituí-lo por outro 
indicado.
Recentemente o nome da 
deputada foi citado como 
postulante a vaga de vice 
no grupo caiadista pelo 
presidente nacional do 
PDT, Ciro Gomes e ainda 

em uma publicação da 
Revista Veja.
A informação dentro do 
PDT, em Goiás presidi-
do pelo médico George 
Morais, é que o partido 
segue na base aliada de 
Caiado e que o projeto 
de Flávia Morais é ser 
candidata a reeleição 
para Câmara Federal.
Flávia Morais teve 169.774 
nas eleições de 2018 e é a 
líder da bancada goiana 
em Brasília. Atualmente 
o PDT é o quinto partido 
com mais prefeituras em 
Goiás na gestão de 15 
municípios e segue com 
Caiado no projeto de 
apoio a reeleição.

Dos três senadores 
goianos com mandato 
vigente, apenas Jorge 
Kajuru (Podemos), é fa-
vorável a instalação da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para 
apurar possíveis irregu-
laridades no Ministério 
da Educação (MEC).
Karuju inclusive assinou o 
pedido de abertura da Co-
missão que foi apresenta-
do pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Por 
enquanto o documento 
tem 24 das 27 assinaturas 
para ter continuidade na 
tramitação do processo 
no Senado.
Bolsonaristas declarados, 
os senadores Luiz do Car-
mo (PSC) e Vanderlan Car-
doso (PSD), são contrários 

a proposta, que é conside-
rada por eles eleitoreira.
A CPI quase saiu do papel, 
mas no último final de se-
mana uma força tarefa 
em defesa do presidente 
Bolsonaro (PL), conven-
ceu os senadores We-
verton Rocha, Styvenson 
Valentin (Podemos-RN) e 
Oriovisto Guimarães (Po-
demos-PR) a retirar as as-
sinaturas do documento.
A comissão tem como 
foco investigar a atuação 
de dois pastores no Mi-
nistério da Educação que 
estariam agindo para fa-
cilitar a liberação de ver-
bas em troca de propina. 
Sem cargo no governo 
federal, os pastores ti-
nham fácil acesso ao ex-
-ministro Milton Ribeiro.

Quase 117 mil eleitores goianos ainda estão com o título irregularQuase 117 mil eleitores goianos ainda estão com o título irregular
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Desde a última sexta-
-feira (8) quando os 
senadores Weverton 

Rocha (PDT-MA), Styvenson 
Valentin (Podemos-RN) e Orio-
visto Guimarães (Podemos-PR) 
retiraram as assinaturas do do-
cumento que pede a instala-
ção da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI)  no Ministé-
rio da Educação (MEC), os inte-
grantes da bancada de oposi-
ção ao governo Bolsonaro no 
Senado se movimentam para 
dar continuidade ao processo.

A retirada das três assinatu-
ras inviabiliza a instalação da 
CPI que precisa de pelo menos 
27 assinaturas para ser proto-
colada na Casa. Por enquanto, 
o senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), conseguiu a per-
manência de 24 aliados para 
seguir com a iniciativa.

Caso não consiga viabilizar 
a CPI, não está descartada a 
possibilidade de proceder com 
as investigações no MEC atra-
vés da Comissão de Educação 
que está ativa no Senado. Mas 
antes, a oposição vai atrás de 

outros parlamentares que se 
prometeram dar aval a CPI.

Ação em favor da ala go-
vernista contou com apoio 
do ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, junto ao trabalho de 
muitos políticos da ala evangé-
lica em Brasília, inclusive da Câ-
mara dos Deputados, aliados 
do ex-ministro da educação.

A justificativa dos apoiado-
res do presidente Jair Bolso-
naro (PL) é que o apoio a CPI 
poderia custar votos no se-
guimento evangélico e ainda 
expor as igrejas por meio dos 
pastores que não represen-
tam os religiosos. A previsão 
é que dos 81 senadores, pelo 
menos 31 deverão buscar a re-
eleição. Para CPI ser instalada 
é preciso a assinatura de pelo 
menos 27 senadores.

COMISSÃO
A CPI proposta pelo Sena-

dor Randolfe Rodrigues tem 
como foco investigar a atuação 
de dois pastores no Ministé-
rio da Educação que estariam 
agindo para facilitar a liberação 
de verbas em troca de propina. 

Divulgação
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De acordo com infor-
mações publicadas pelo 
colunista Lauro Jardim de 
O Globo, a Câmara Federal 
pode instalar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), do Viagra.

A iniciativa partirá do 
deputado federal Bira Pin-
daré, líder do PSB na Casa. 
Segundo o colunista, o po-
lítico já até começou a re-
colher as assinaturas neces-
sárias para dar andamento 
no processo. Para ser pro-
tocolado, o requerimento 
do parlamentar precisa da 
assinatura de pelo menos 
171 dos 517 deputados.

Faz parte dos objetivos 
da CPI, caso saia do papel, 
investigar outras compras 
de supérfluos, e com indí-
cios de superfaturamen-
to, realizadas pela Defesa 
como os R$ 51 milhões em 
picanha e filé mignon.

A compra de 35 mil com-
primidos pelo Ministério da 
Defesa para as Forças Ar-

madas foi questionada ini-
cialmente pelo deputado 
federal Elias Vaz (PSB-GO).

O parlamentar disse que 
já enviou um requerimento 
ao Ministério da Defesa bus-
cando explicações sobre a 
compra dos remédios que, 
segundo Vaz, já ficou com-
provado pela dosagem, que 
são utilizados apenas para 

disfunção erétil.
Nesta terça-feira (12) o 

deputado federal do PSB de 
Goiás, junto com o senador 
Jorge Kajuru, fez um novo 
questionamento ao Minis-
tério da Defesa. Eles solici-
taram informações sobre a 
compra de pelo menos 60 
próteses penianas com va-
lor de quase R$ 3,5 milhões.

Durante participação em 
um evento nos Estados Uni-
dos, o ex-juiz da Lava Jata, 
Sérgio Moro, voltou a dar si-
nais de que não desistiu de 
ser candidato à presidência 
da República.

Recentemente Sérgio 
Moro trocou o Podemos pelo 
União Brasil com a condição 
de que desistiria de sua pré-
-candidatura a presidente 
para buscar uma vaga de de-
putado federal por São Paulo.

Nos Estados Unidos, o ex-
-juiz falou novamente sobre 
a importância de uma terceira 
via nas eleições de 2022 ale-
gando que chegar a presidên-
cia da República não se trata-
va de uma ambição pessoal.

“Há uma necessidade e 
união do centro. Meu nome 
está à disposição e quem vai 
decidir será o partido e espe-
cial o presidente [Luciano Bi-
var]”, declarou Moro acrescen-
tando que “é importante que o 
candidato do centro seja com-
petitivo. Meu nome estava em 

terceiro lugar nas pesquisas”.
Assim que chegou ao 

União Brasil já ficou claro 
que uma ala do partido en-
cabeçada por ACM Neto 
com apoio do governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, é 
contra lançar a candidatura 
do ex-juiz para o cargo.

Ainda em Boston o ex-juiz 
fez críticas a algumas decisões 
tomadas pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), sem apontar 

ministros que fazem parte da 
corte, Sérgio Moro conside-
rou como lamentável quan-
do “o Supremo pegou os ca-
sos de corrupção [apontados 
pela Operação Lava Jato] e 
começou a mandar para a 
Justiça Eleitoral. A gente sa-
bia que não ia dar em nada. 
A Justiça Eleitoral não está 
preparada para julgar casos 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro”, atestou Moro

Sérgio Moro faz apelo por 3ª Sérgio Moro faz apelo por 3ª 
via e dispara duras críticas ao STFvia e dispara duras críticas ao STF
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Pleitear benefícios no Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) pode ficar mais 
fácil a partir de agora. A au-
tarquia divulgou mudanças 
substanciais que impactam 
diretamente o cidadão e o 
próprio servidor. No entan-
to, especialistas apontam 
que algumas delas terão 
uma série de processos judi-
ciais como resposta.

Há tempos sendo alvo de 
reclamações de segurado 
pela demora em concessões 
e análises, que chegou a 94 

dias em janeiro deste ano, a 
proposta das alterações ado-
tadas é melhorar a situação. 
A principal delas diz respeito 
à desburocratização de pen-
sões por morte para quem vi-
via união estável. Antes eram 
exigidos dois documentos de 
comprovação, mas passou a 
ser necessário somente um, 
por exemplo.

O aumento do prazo de 
cobertura do auxílio-doença 
para autônomos em caso de 
interrupção de pagamento de 
12 para 24 meses a partir da 
última contribuição também 
favorece a população, desde 

que justifique com motivo 
plausível. Apesar dos avanços, 
um ponto principal promete 
levar o tema aos tribunais.

A indisponibilidade de in-
formações sobre os pontos 
no site do INSS é uma crítica 
de especialistas em Direito 

Previdenciário. Uma delas é 
a advogada e vice-presidente 
da Comissão dessa área na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Goiás (OAB-GO), 
Amelina Prado. Segundo ela, 
isso impede a justiça social de 
forma indireta.

“Traz impacto negativo 
para a populaçãoo em geral 
que busca a aposentadoria 
sem outro auxílio direto no 
INSS porque não tem publi-
cidade, ou seja, dificulta a 
busca por melhor benefício 
através de processos ou re-
querimento melhor instruí-
dos para uma aposentadoria 

mais vantajosa. Muitos serão 
prejudicados e vai gerar a 
busca do judiciário para a 
reparação na análise desse 
direito”, acredita.

Ela afirma que a atualiza-
ção pode reduzir a espera e 
a análise de benefícios que 
formam uma fila de 1,6 mi-
lhão de requerimentos ao 
nortear trabalhos internos 
dos servidores. Além disso, 
as dez portarias em vigor 
consolidam entendimentos 
e mudanças que ocorreram 
ao longo dos anos, princi-
palmente após a reforma da 
previdência em 2019.

Informações sobre o 
ecossistema de inovação 
da agropecuária brasilei-

ra e principais iniciativas em 
curso no país agora estão 
reunidas no Agro Hub Brasil. 
O novo portal traz números 
de agtechs - startups do se-
tor agropecuário- de hubs 
de inovação, além de infor-
mações sobre parques tecno-
lógicos, incubadoras e acele-
radoras de empresas.

“O Agro Hub Brasil vem 
preencher uma lacuna, 
pois muito já se sabia do 
que estava acontecendo no 
campo referente à transfor-
mação digital, mas não ha-
via um espaço que desse a 
visibilidade da grandeza de-
sse processo. Para o futuro, 
a ideia é lançar chamadas 
online para que startups 
apresentem soluções para 
os desafios do Agro brasi-
leiro, entre outras evoluções 

que devem acontecer ainda 
este ano”, disse o coordena-
dor-geral de Inovação do 
Ministério da Agricultura, 
Pecurária e Abastecimento 
(Mapa), Daniel Trento.

Ainda segundo Trento, o 
Agro Hub Brasil contribui para 
uma maior coordenação das 
ações em curso, sejam elas 
promovidas pelo ministério 
ou por outras instituições, 
além de integrar o compro-
misso do Mapa de promover 
e potencializar iniciativas de 
inovação que fortaleçam a 
aceleração da transformação 
digital no campo.

 No Agro Hub Brasil, o usu-
ário tem acesso a um calen-
dário com as principais inicia-
tivas do agro que acontecem 
no país, além de espaço de-
dicado ao produtor rural que 
deseja conhecer um pouco 
mais sobre a agricultura digi-
tal. Nesse espaço também es-

tão disponíveis informações 
sobre conectividade em áre-
as rurais e aplicativos de ce-
lular com soluções para o dia 
a dia no campo e exemplos 
de uso das tecnologias digi-
tas na agropecuária, além de 
explicações sobre linhas de 
apoio e fomento público e 
privado para as startups.

 Para a ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento,Tereza Cristina, a ferra-
menta será uma referência 
para o produtor acompanhar 
as ações de inovação em an-
damento no país, servindo, 
como exemplo, para aproxi-
mar os empreendedores do 
agro da captação de recursos 
para os projetos. “Vamos inc-
luir nosso produtor rural na 
efervescência dos ambientes 
de inovação para que ten-
hamos mais e mais soluções 
para os desafios reais do 
nosso agro”, explicou. 

Divulgação

Governo federal lança portal Governo federal lança portal 
sobre inovação no agro brasileirosobre inovação no agro brasileiro
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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

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF: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

Veículos
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HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
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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
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KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
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HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
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SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
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
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O Atlético-GO teve 
seu segundo com-
promisso válido 

pelo Grupo F da Sul-Ame-
ricana nesta terça-feira, 12, 
quando visitou o Defensa y 
Justicia no estádio Norberto 
Tomaghello. Líderes da cha-
ve, ambos estrearam com 
vitória na primeira rodada, 
com os donos da casa ven-
cendo o Antofagasta por 3 
a 1, enquanto os visitantes 
golearam a LDU por 4 a 0.

Depois de atropelar a 
LDU, o Dragão saiu na frente 
na ponta do Grupo F, com 
três pontos somados e qua-
tro gols de saldo. No último 
sábado, 9, a equipe estreou 
com empate por 1 a 1 diante 
do Flamengo, pelo Campeo-
nato Brasileiro e nesta noite 
fez seu primeiro jogo fora do 
Brasil na temporada 2022.

PRIMEIRO TEMPO
Logo aos oito minutos o 

Atlético-GO abriu o placar! 
Dudu fez uma grande joga-
da individual pela direita, 
invadiu a área do Defensa 
y Justicia e cruzou à meia 
altura para Wellington Rato, 
que finalizou de direita e ga-
rantiu que o Dragão pudes-
se sair na frente e bem no 
início do confronto pudesse 

marcar um gol imporante.
O susto aconteceu com 

16 minutos, depois que a 
bola ficou viva na área do 
Atlético-GO, Luan Polli não 
saiu, e Wanderson por pou-
co não mandou para as pró-
prias redes. Nesse momen-
to, o Defensa y Justicia tinha 
mais posse de bola, mas já 

não criava mais tantas chan-
ces como no início da par-
tida, enquanto o Dragão se 
defendia bem.

SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, de-

pois do cruzamento, Roton-
di chegou batendo na área 
do Atlético-GO, mas a bola 

subiu demais e foi por cima 
em um lance muito perigo-
so! Na sequência, Merentiel 
recebeu na área do Atlético-
-GO, ajeitou para a perna 
direita e bateu forte, mas a 
bola foi na rede pelo lado 
de fora.

Nesse momento do jogo, 
o Defensa y Justicia ia tendo 

uma ampla posse de bola, 
mas não conseguia levar 
muito perigo ao gol do Atlé-
tico-GO, que continuava se 
defendendo bem e se apro-
veitando da vantagem ain-
da que magra no placar para 
garantir mais uma vitória 
importante na temporada e 
na Sul-Americana.

Pela 2ª rodada da Série B 
de 2022, o Vila Nova empatou 
em 0x0 com o Grêmio Novori-
zontino. Em sua estreia como 
mandante na competição, o 
Tigre contou com o apoio de 
sua torcida no Onésio Brasi-
leiro Alvarenga. Porém, não 
conseguiu vazar os adversá-
rios. O colorado acumulou 
o segundo empate conse-
cutivo e somou mais um 
ponto no Brasileirão. Com 
isso, estacionou momenta-
neamente em quinto lugar 
na tabela de classificação.

0X0
Definitivamente, Vila 

Nova e Novorizontino não 
apresentaram boas atua-
ções. Com poucos lances 
de destaque, o ponto alto 
do primeiro tempo foi uma 
bola na trave de Pablo Ro-
berto. No lance em questão, 

aos 31 minutos, o jogador 
fintou a marcação dentro da 
área e finalizou. A bola des-
viou em Gustavo Bochecha 
e atingiu o travessão.

Antes disso, Victor Andrade 

teve uma oportunidade e ar-
rematou para defesa tranquila 
de Giovanni. No lado do No-
vorizontino, houve um chute 
impreciso de Lucas Tocantins.

A segunda etapa con-

tinuou na mesma pegada. 
Aos seis minutos, Matheuzi-
nho arriscou na bola parada 
e Giovanni defendeu. Aos 
16, o Tigre conseguiu uma 
boa trama. Depois do cru-

zamento de Pablo Dyego, 
a bola ficou viva e bateu na 
mão de Wálber. O juiz mar-
cou pênalti, mas mudou de 
opinião após análise no VAR.

Na sequência, o que se viu 
em campo foram dois times 
sem criatividade. Na reta final, 
o Novorizontino teve mais 
posse de bola, mas sem ser in-
cisivo. Aos 43, o Vila deu sinal 
de vida e Jean Silva mandou 
um petardo de longa distân-
cia. Novamente, a redonda 
explodiu no travessão. Com 
esse panorama, o árbitro de-
cretou o fim de jogo.

A definição do placar fez 
com que o Vila Nova alcan-
çasse dois pontos na Série 
B, depois de empatar com o 
Vasco em 1×1 na 1ª rodada. 
O próximo compromisso al-
virrubro será na outra terça-
-feira (19) às 21h30, contra o 
Fluminense, no Maracanã, 
pelo duelo de ida da 3ª fase 
da Copa do Brasil.

Reprodução

Cristiano Ronaldo vive 
uma das maiores polêmicas 
de sua carreira. No último 
sábado (9), o jogador deu 
um tapa na mão e derrubou 
o celular de uma criança que 
o filmava na saída de campo 
após a derrota do Manches-
ter United por 1 a 0 para o 
Everton, no estádio Goodison 
Park, em Liverpool. A atitude 
deixou o apresentador Neto 
revoltado. Durante o pro-
grama Donos da Bola, nesta 
segunda-feira, o ex-jogador 
afirmou que é o craque por-
tuguês é ‘idiota e vagabundo’. 

A mãe do garoto, Sarah 
Kelly, afirma que aquela era 
a primeira vez de seu filho 
em um estádio. Seu filho, 
Jake, tem 14 anos e faz par-
te do espectro autista. Se-
gundo a inglesa, ele perdeu 
a vontade de ir aos estádios 
após a agressão. Apesar de 
ser torcedor do Everton, 
ele estava empolgado com 
a possibilidade de ver um 
jogador como Cristiano Ro-
naldo de perto.

“Esse vagabundo, sa-
fado, que hoje eu odeio, 
perdeu um fã incondicio-
nal. Cristiano Ronaldo, eu 
sou um dos caras que mais 
venerava você como ídolo. 
Você é um merda! Você não 
é gente! O que você fez com 
o menino não é coisa de 
gente. O menino é autista! E 
se não fosse, não teria pro-
blema também. Você é um 
banana! Você é vagabundo! 
‘Ah, mas eu não sabia que 
ele era autista’. Quer dizer 
então que se não for autista 
você pode bater na crian-
ça? O tapa foi tão forte (que 
machucou) a mão da crian-
ça. Olha a mão do menino!”, 
disse Neto, ensandecido.

“Foi o primeiro jogo dele 
junto à mãe, seu vagabundo! 
Ele não quer mais voltar ao 
estádio. Agora você quer con-
vidar ele pra ir ao campo? Pra 
quê, velho? Agora que você 
vai fazer isso? Se você tivesse 
feito isso com meu filho, tal-
vez você nem jogasse mais 
bola!”, afirmou o ex-jogador

Neto citou outros casos 
recentes de violência no fute-
bol. O apresentador criticou a 
imprensa, que, segundo ele, 
já esqueceu do que fez o ata-
cante Calleri, do São Paulo. 

Atlético-GO vence Defensa y Justicia Atlético-GO vence Defensa y Justicia 
e continua 100% na Sul-Americanae continua 100% na Sul-Americana

Vila Nova e Novorizontino fazem jogo fraco e empatam sem golsVila Nova e Novorizontino fazem jogo fraco e empatam sem gols

Após Cris-Após Cris-
tiano Ronal-tiano Ronal-
do agredir do agredir 
criança, criança, 
Neto deto-Neto deto-
na: ‘Idiota, na: ‘Idiota, 
vagabundo’vagabundo’

LUIZ F. MENDES
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Pelo menos 16 pessoas 
foram feridas, esta ter-
ça-feira, durante ataque 

a tiro numa estação de metro 
em Brooklyn, Nova Iorque, nos 
EUA. Vários engenhos explosi-
vos não detonados foram en-
contrados pelas autoridades.

“Às 8.27 horas, a polícia res-
pondeu a uma chamada de 
uma pessoa alvejada no me-
tro” em Brooklyn, disse uma 
porta-voz da polícia de Nova 
Iorque à AFP. Imagens de ví-
deo publicadas no Instagram 
mostravam passageiros a cui-
dar de vítimas ensanguenta-
das deitadas numa plataforma 
da estação cheia de fumo.

O corpo de bombeiros da 
cidade revelou a existência de 
16 feridos na estação da rua 
36, em Sunset Park, com a ABC 
News a citar fontes policiais 
como tendo dito que pelo me-
nos cinco pessoas tinham sido 
alvejadas. Vários engenhos 
explosivos foram descobertos, 
segundo disse fonte da polícia 
ao “New York Post”.

Segundo o comissário da 
Polícia da cidade, Keechant 
Sewell, os feridos no tiroteio 
não correm perigo de vida. 
O responsável policial escla-
receu que 10 das vítimas têm 

ferimentos de balas e outras 
seis outro tipo de ferimentos, 
havendo cinco pessoas em 
situação que inspira maiores 
cuidados, mas estáveis e sem 
correrem risco de vida.

O comissário Keechant 
Sewell adiantou ainda que 
não se suspeita de ligação a 

terrorismo, não estando, por-
tanto, a ser essa a linha de in-
vestigação do caso.

De acordo com a NBC, ci-
tando a polícia de Nova Iorque 
e oficiais superiores das auto-
ridades, um homem com uma 
máscara de gás e um colete 
laranja de construção terá ati-

rado uma lata de fumo para a 
plataforma para distrair a mul-
tidão na hora de ponta.

A Casa Branca diz que o 
presidente Joe Biden tinha 
sido informado sobre o in-
cidente e que estava em co-
municação com as autorida-
des de Nova Iorque.

A governadora de Nova 
Iorque, Kathy Hochul, twe-
etou que os primeiros so-
corristas estavam no local e 
prometeu atualizações regu-
lares à medida que a investi-
gação se desenrolava.

O suspeito terá sido iden-
tificado e estará em fuga. Os 

tiroteios em massa aconte-
cem com relativa frequência 
nos Estados Unidos, onde as 
armas de fogo estão envolvi-
das em aproximadamente 40 
mil mortes por ano, incluindo 
suicídios, de acordo com o 
website do Arquivo da Vio-
lência Armada.

Os disparos em Nova Ior-
que aumentaram este ano e 
o aumento dos crimes com 
armas de fogo violentas tem 
sido um problema fundamen-
tal para o presidente da Câ-
mara Eric Adams, desde que 
tomou posse em janeiro. Até 
3 de abril, os incidentes com 
tiros subiram de 260 durante 
o mesmo período do ano pas-
sado para 296, de acordo com 
estatísticas da polícia.

O incidente ocorreu apenas 
um dia depois de Joe Biden ter 
anunciado novas medidas de 
controlo de armas, aumentan-
do as restrições às chamadas 
“armas fantasma”, as armas di-
fíceis de rastrear e que podem 
ser montadas em casa.

Três quartos de todos os 
homicídios nos Estados Unidos 
são cometidos com armas, e o 
número de pistolas, revólveres 
e outras armas de fogo vendi-
das continua a aumentar.

Reprodução

Ataque a tiros em estação de metrô Ataque a tiros em estação de metrô 
deixa ao menos 16 feridos em Nova Yorkdeixa ao menos 16 feridos em Nova York
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Após sofrer com proble-
mas emocionais, Wanessa 
(39) voltou a falar sobre o 
assunto e revelou que re-
centemente enfrentou uma 
crise de pânico. A cantora, 
que sofreu com a síndrome 
quando tinha aproxima-
damente 20 anos, contou 
como foi lidar com o trans-
torno neste atual momento.

“Comecei a ter crises. 
E descobri que o pânico 
muda. Ele não tinha nada 
a ver com os sintomas de 
quando tive a primeira. Era 
tontura, que eu não tinha 
nos outros, e um arrepio… 
Meu corpo entrava em cho-
que”, contou ela, em entre-
vista ao ‘Podpah’.

Durante o período da 
pandemia, Wanessa sofreu 
um aborto espontâneo e 
também perdeu seu avô 
Francisco, pai de Zezé. E, 
ao falar sobre a síndrome, a 
artista relatou que pensou 
que já estava curada.

“Aquilo lá trás que eu achei 
que tinha resolvido, veio… 
‘Olha, vamos resolver, porque 
você não resolveu nada dis-
so aqui. Você apenas tomou 
remédio e ficou bem’”. Com 
isso, Wanessa preferiu desta 
vez não tomar remédios para 
tratar a crise, mas afirmou que 
faz terapia toda semana.

No papo, a artista ainda 
relembrou um momento 
angustiante. “No meio da 
série, estou lá gravando, co-
meço a ter crise. 

Depois de uma longa 
espera, Medida Pro-
visória está a poucos 

dias de chegar aos cinemas 
brasileiros. O filme que marca a 
estreia de Lázaro Ramos como 
diretor apresenta uma disto-
pia, em que o governo brasi-
leiro decreta uma medida que 
obriga os cidadãos negros a 
voltarem à África como forma 
de reparar os tempos de escra-
vidão – a partir desse conflito e 
da história de amor vivida pe-
los personagens de Taís Araujo 
e Alfred Enoch, o filme debate 
questões sociais e mistura hu-
mor, drama e thriller.

O cineasta explica que, 
apesar da história apresen-
tar um tom distópico, alguns 
elementos da narrativa já 
aconteceram na realidade e, 
portanto, talvez não possam 
ser encarados dessa forma.

Distopias são histórias 
pautadas em traços da rea-
lidade que ganham caráter 
absurdo ou inventivo a partir 
de um exercício de imagina-
ção. Tramas baseadas neste 
conceito se passam em um 
lugar fictício ou em univer-
sos paralelos onde coisas im-
pressionantes, opressivas ou 
assustadoras ditam as regras.

“Hoje eu tenho dúvidas 
se esse filme é uma distopia 
ou um filme de época. Estou 
super em dúvida. Quando a 
gente escreveu era uma disto-
pia. Era para falar sobre coisas 
que a gente não queria que 
acontecessem no nosso país. 
Várias coisas já aconteceram”, 
reflete o autor do livro auto-
biográfico “Na Minha Pele”.

Medida Provisória come-
çou a ser produzido há dez 
anos, com base na peça Na-
míbia, não!. Alguns elemen-
tos da trama, como uma cena 
que parece emular a votação 
do Impeachment de Dilma 

Rousseff, já existiam no espe-
táculo de 2011, antes de sua 
versão cinematográfica. “A 
realidade sempre nos surpre-
ende”, brinca o diretor.

“Se torna um filme de épo-
ca e um espelho para a gente 
olhar as escolhas que a gente 
está fazendo, de como esta-
mos lidando com as nossas 
questões fundamentais”, expli-
ca. O ator, produtor e diretor 
ainda relembrou de uma con-
versa que teve no dia da entre-
vista, que se corrigiu ao dizer 
que o filme não mostra, neces-
sariamente, uma situação que 
poderia acontecer no futuro, 

pois “já aconteceu, na verdade”.
Por fim, Lázaro conclui: 

“Uma certeza eu tenho: é 
para a gente pensar e mudar 
o tempo futuro. Esse filme é 
uma convocação! Não é para 
sair dele sem o desassossego 
que ele provoca. Ele entre-
tém, faz rir, faz chorar, toca o 
coração, mas é uma convo-
cação também, para a gente 
pensar no plano de nação 
que temos para esse país. Se 
a gente vai querer ser um país 
de injustiça social, de racismo, 
de machismo, de fascismo, ou 
se vamos querer ser uma na-
ção justa e de respeito.”

Medida Provisória: Medida Provisória: 
Distopia ou filme de época? Distopia ou filme de época? 

Wanessa recorda crise Wanessa recorda crise 
de pânico e lamenta: de pânico e lamenta: 
“É apavorante”“É apavorante”
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