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Romu gera polêmica ao sortear pistola Romu gera polêmica ao sortear pistola 
nas redes sociais para construir basenas redes sociais para construir base

O sorteio de uma arma de fogo, divulgado pela Ronda Ostensiva Municipal de Goiânia (Romu) nas redes sociais tem gerado polêmica. 
Isso porque a corporação que é considerada a “elite” da GCM, gravou um vídeo onde aparece três agentes anunciando o sorteio de uma pistola 

Glock G25 (tipo de arma semiautomática), com o objetivo de arrecadar verba para a construção da nova base da corporação.  p2
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O sorteio de uma arma 
de fogo, divulgado 
pela Ronda Osten-

siva Municipal de Goiânia 
(Romu) nas redes sociais tem 
gerado polêmica. Isso por-
que a corporação que é con-
siderada a “elite” da Guarda 
Civil Metropolitana de Goiâ-
nia (GCM), gravou um vídeo 
onde aparece três agentes 
anunciando o sorteio de 
uma pistola Glock G25 (tipo 
de arma semiautomática), 
com o objetivo de arrecadar 
verba para a construção da 
nova base da corporação, no 
Jardim Califórnia.

Nas imagens, um dos 
agentes fala sobre a venda 
de 300 cotas no valor de R$ 
50 cada, cuja quantia levan-
tada será direcionada para a 
obra. No decorrer do vídeo, o 
colaborador cita a pistola de 
calibre .380 que possuí capa-
cidade padrão do carregador 
de 15 cartuchos. O valor da 
arma chega a quase R$ 10 
mil. No entanto, ele fala que 
o ganhador tem a opção de 
optar pela arma ou pelo va-

lor de R$ 5 mil em dinheiro.
“Nós estamos aqui, onde 

está sendo construída a nova 
base da Romu do Jardim 
Califórnia. Nós estaremos 
sorteando uma pistola Glo-
ck G25, a melhor pistola do 
mundo. Todo dinheiro ar-
recadado será investido na 
construção dessa nova base. 
Você pode participar procu-
rando um de nossos agen-
tes. São 300 cotas, sendo 
que cada cota custa apenas 
50 reais. O ganhador pode-

rá escolher entre levar uma 
Glock G25 ou R$ 5 mil em es-
pécie. Aproveite, corra. Ainda 
temos cotas a serem vendi-
das”, diz o agente no vídeo.

POLÊMICA
A postagem não foi 

bem-vista por internautas 
que chegaram a questio-
nar o sorteio. “Mas vocês 
podem sortear pistola? E 
como fica se ganhar quem 
não tem posse/porte?”, 
perguntou uma seguidora.

Em nota, a prefeitura de 
Goiânia explicou que o item 
foi doado por um agente de 
segurança pública que ficou 
sensibilizado com os traba-
lhos sociais voluntários rea-
lizados pela equipe.

NOTA ROMU
A Guarda Civil Metropolita-

na de Goiânia informa que, em 
área anexa à Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu), pertencen-
te ao município de Goiânia, 
funcionava uma escola esta-

dual, agora desativada.
A área foi cedida à 

Romu, por termo de do-
ação, com o objetivo de 
proporcionar aos seus inte-
grantes uma base moderna 
e capaz de operacionalizar 
as ações policiais e sociais.

A área passa por reformas 
e adequações, a cargo da Se-
cretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seinfra), com recur-
sos próprios do município.

A rifa divulgada em víde-
os que circulam nas redes 
sociais se dá em função dos 
trabalhos sociais voluntá-
rios do grupamento com 
crianças em adolescentes, 
em ações realizadas, por 
exemplo, em datas come-
morativas. O item disponi-
bilizado em rifa foi doado 
por agente de segurança 
pública sensibilizado com o 
trabalho realizado, no intui-
to de apoiar a causa.

A pessoa interessada 
em adquirir a rifa deve 
observar o disposto na Lei 
10.826/2003, que dispõe 
sobre registro, posse e co-
mercialização de armas de 
fogo e munição.

Uma quadrilha especializa-
da em falsificar documentos 
e assinaturas de correntistas 
com o auxílio de funcionários 
da Caixa Econômica Federal, 
virou alvo da Polícia Federal 
(PF), na manhã desta terça-
-feira (19). A corporação cum-
priu cinco mandados judiciais 
expedidos pela 1ª Vara Crimi-
nal Federal de Anápolis/GO, 
sendo três mandados de bus-
ca e apreensão e dois manda-
dos de prisão preventiva.

A polícia acredita que o 
grupo fez vítimas em pelo 
menos cinco estados: Goiás, 
Minas Gerais, São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

A investigação começou atra-
vés da prisão em flagrante de 
um dos membros do grupo, 
enquanto ele tentava sacar 7 
mil da conta de terceiros em 
uma agência da Caixa Econô-
mica Federal de Alexânia.

A investigação descobriu 
que funcionários da Caixa re-
passavam dados de corren-
tistas para os suspeitos falsi-
ficarem os documentos. Um 
dos integrantes da quadrilha, 
inclusive, treinava a assinatu-

ra feita no cartão da conta 
que ia ser fraudada. A inves-
tigação começou após um 
suspeito ser preso tentando 
sacar R$ 7 mil de uma conta 
em Alexânia, no Entorno do 
Distrito Federal. Agora, os 
suspeitos podem responder 
pelo crime de estelionato.

Em nota, a Caixa disse 
que possuí uma estratégia, 
além de procedimentos de 
segurança para proteger da-
dos de clientes.

NOTA CAIXA
A CAIXA informa que atua 

conjuntamente com a Polícia 
Federal e demais órgãos de 
segurança pública na identifi-
cação e investigação de casos 

suspeitos e na prevenção e 
combate a fraudes e golpes.

Esclarecemos que infor-
mações sobre eventos crimi-
nosos nas unidades do banco 
são repassadas exclusivamen-
te às autoridades policiais e 
ratifica que coopera integral-
mente com as investigações 
dos órgãos competentes.

Adicionalmente, es-
clarecemos que a CAIXA 
possui estratégia, políticas 
e procedimentos de segu-
rança para a proteção dos 
dados e operações de seus 
clientes e dispõe de tecno-
logias e equipes especiali-
zadas para garantir segu-
rança aos seus processos e 
canais de atendimento.

Reprodução

Para começar o Carna-
val, a Prefeitura de Goiânia 
promove, entre 20 e 24 de 
abril, desfiles e apresenta-
ções de escolas de samba 
em sete bairros da capital. 
O evento é organizado pela 
Secretaria Municipal de Cul-
tura (Secult), que viabilizou 
apoio financeiro aos blocos.

O prefeito Rogério Cruz 
afirma que os desfiles são re-
sultados de parcerias e dese-
jos de realizar a volta do Car-
naval em Goiânia, suspenso 
há anos. “A cultura popular 
carnavalesca precisa ser valo-
rizada, reconhecida. Por isso, 
teremos quatro dias de ale-
gria e diversão ao alcance de 
todos, de forma descentrali-
zada, em bairros onde as es-
colas nasceram e funcionam”.

CRONOGRAMA
A abertura começa às 19h 

do dia 20, no Cine Goiânia 
Ouro, com concurso de Rei 
Momo, Rainha e Princesa do 
Carnaval. No mesmo horário, 
a escola Acadêmicos do Sam-
ba desfila na Rua 3 (Centro), 
no fundo do Teatro Goiânia. 
Já no dia 21 de abril, ás 17 
horas, a apresentação é por 
conta da Flora do Valle, em 
sua sede na Rua 20, Vila Yate.

No dia 22 de abril, acon-
tecem dois desfiles: às 18 
horas, da Agremiação Mo-
cidade do Samba (na Ave-
nida Dário Vieira Machado, 
Jardim Balneário Meia Pon-
te); e às 19 horas, da escola 
de samba Beija-Flor (na Rua 
1060, Setor Pedro Ludovico).

No dia 23 de abril, ganham 
as ruas de Goiânia cinco esco-
las: às 17 horas, o Blocão (Rua 
1.018, na Avenida Henrique 
Silva, Setor Pedro Ludovico) 
e Lua a Lá (Avenida Vale dos 
Sonhos, no Bairro São Do-
mingos); às 18 horas, a Agre-
miação Mocidade do Samba 
(Avenida Dário Vieira Macha-
do, Jardim Balneário Meia 
Ponte); e às 19 horas, Brasil 
Mulato (na Rua 1060, Setor 
Pedro Ludovico) e Rainha de 
Goiás (Avenida dos Ipês, 
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A comunidade Kalunga 
do Tinguizal, locali-
zada no município 

de Monte Alegre de Goiás, 
recebe nesta terça-feira (19), 
o programa Goiás Social. A 
comunidade será beneficia-
da com mais de 700 vagas 
de cursos profissionalizantes 
dos Colégios Tecnológicos 
(Cotecs), administrados pela 
Secretaria da Retomada.

São ofertados cursos nas 
áreas da agricultura, como 
agroecologia, doces e com-
potas, plantas e ervas me-
dicinais, além de cursos 
em modelagem e costura, 
biojoias, marketing digital, 
empreendedorismo e infor-
mática básica. Os cursos fo-
ram selecionados de acordo 
com as oportunidades da 
região, tendo a possibilida-
de para abertura em novas 
áreas de atuação.

Os cursos ofertados são 
uma parceria entre o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) e a 
Retomada, com apoio dos Co-

légios Tecnológicos do Estado 
de Goiás (COTEC), rede de en-
sino operacionalizada pelo 
Centro de Educação, Trabalho 
e Tecnologia da Universidade 
Federal de Goiás (CETT/UFG), 
que visitaram a comunidade 

e analisaram as condições 
da localidade para sediar os 
cursos planejados. Peque-
nas reestruturações foram 
realizadas na rede elétrica 
e hidráulica da comunidade 
para garantir a oferta. Essas 

mudanças não alteraram a 
base estrutural da localidade, 
preservando as estruturas er-
guidas pelos Kalungas de Tin-
guizal ao longo dos anos.

Diretora do desenvolvi-
mento e avaliação do CETT/

UFG, Alethéia Cruz, foi uma 
das visitantes e destacou a 
ligação dos Kalunga do Tin-
guizal e das Tuyas com o seu 
território como algo capaz de 
fortalecer a atuação do grupo 
e gerar novas oportunidades 

de atuação e renda, sem en-
fraquecer a sua cultura.

“A beleza de tudo é perce-
ber a força que essas mulhe-
res têm em dizer ‘Queremos 
estar aqui, não queremos ser 
expulsas, queremos usufruir 
da nossa terra, explorá-la de 
forma diferente. Nós quere-
mos ter outras opções para 
geração de renda e trabalho’”, 
descreve a diretora.

A comunidade Kalunga 
do Tinguizal foi uma das que 
sofreu com as enchentes que 
assolaram a região nordeste 
do Estado em dezembro de 
2021 e agora luta por novas 
oportunidades de atuação 
e geração de renda, um 
objetivo que condiz com a 
atuação do programa Goiás 
Social. Gerenciado pelo Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS), em parceria com a 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), o programa 
foi lançado em junho de 
2021 e, desde então, realiza 
ações para a superação de 
carências sociais em diferen-
tes municípios do Estado.

Divulgação
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Duas semanas após o 
governador Ronaldo Caiado 
sancionar a lei que autoriza 
o parcelamento do IPVA, o 
detalhamento sobre a moda-
lidade continua sem previ-
são. Uma instrução norma-
tiva deveria ter sido liberada 
pela Secretaria de Econo-
mia na última semana, mas 
o trabalho dos técnicos ain-
da não foi finalizado.

A assessoria da pasta in-
formou à reportagem do 
jornal Diário do Estado que 
o imposto deve sofrer incre-
mento devido ao aumento 
de valor de mercado dos ve-
ículos, calculado pela tabela 
FIPE, que regula os preços. 
“As alíquotas do IPVA  estão 
sem reajuste há sete anos”, 
afirmaram por meio de nota.

O calendário de paga-
mento em 2022 deve con-
templar apenas de seis a 

oito parcelas, dependendo 
do final da placa do veícu-
lo, já que deve entrar em 
vigor a partir de maio. O 
limite estipulado por lei é 
de dez parcelas com quita-
ção até dezembro de cada 
ano, no máximo.

Goiás tem frota tributável 
de 1,5 milhão de veículos e 
até março, proprietários de 
133 mil veículos pagaram o 
imposto pelo calendário an-
tigo, em vigor desde janeiro.

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido por ameaçar 
realizar massacre no Colégio 
Estadual da Polícia Militar de 
Goiás Nivo das Neves, em Cal-
das Novas, região Sul de Goiás. 
As investigações começaram 
após a direção da instituição 
ter ciência das ameaças, que 
circulavam nas redes sociais. 
De acordo com as publicações 
do menor, o massacre seria 
nesta segunda-feira (18).

Além disso, o adolescen-
te publicou fotos de armas 
de fogo. De acordo com os 
policiais, em um dos posts, o 
estudante dizia que atiraria 
contra os estudantes. Diante 
dos fatos e para a seguran-
ça dos alunos da unidade 
de ensino, os policiais con-
seguiram localizar o IP do 
adolescente, e em seguida, 
a casa onde ele mora.

O adolescente foi apreen-
dido ainda no domingo (17), 
juntamente com ele, os poli-
ciais recolheram um celular e 
um computador. Na Delegacia 
de Apuração de Atos Infracio-

nais, o menor, que não é alu-
no do colégio, confessou ter 
planejado o que chamou de 
massacre e disse que só que-
ria “chamar a atenção”. O caso 
foi concluído e encaminhado 
para o Poder Judiciários.

NOTA SEDUCE
“Em resposta ao pedido 

de informação do jornal Diá-
rio do Estado sobre a amea-
ça de um possível ataque ao 
Colégio Estadual da Polícia 
Militar de Goiás (CEPMG) 
Nivo das Neves, em Caldas 
Novas, a Secretaria de Esta-
do de Educação informa:

Assim que a direção do 
CEPMG Nivo das Neves to-
mou conhecimento do fato, 

que circulava pelas redes so-
ciais, acionou imediatamen-
te as polícias Civil e Militar 
de Goiás, que deram início 
às investigações;

Logo após ser identificado, 
o autor das ameaças, que é 
menor de idade, foi localizado 
e apreendido em sua própria 
residência, em Caldas Novas;

Em depoimento à polícia, 
o autor das ameaças confes-
sou o crime e declarou que 
sua intenção era “apenas 
para chamar a atenção”;

Com a identificação e 
apreensão do autor das 
ameaças, durante o fim de 
semana, as aulas no CEPMG 
Nivo das Neves foram inicia-
das normalmente.

Detalhamento sobre parcelamento de Detalhamento sobre parcelamento de 
IPVA continua uma incógnita em GoiásIPVA continua uma incógnita em Goiás
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O presidente Jair Bolso-
naro (PL) deve cum-
prir agenda em Rio 

Verde, cidade do sudoeste 
goiano, na próxima quarta-
-feira (20). No município, ele 
participará da entrega de tí-
tulos de terra pelo Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra).

Mas antes dessa ativida-
de,  o presidente é aguardado 
para realização de uma moto-
ciata. A ação será utilizada pela 
equipe do presidente como 
uma estratégia de aproximar 
Bolsonaro dos eleitores nesse 
período de pré-campanha.

Rio Verde é o segundo 
município goiano que realiza 
uma motociata com a presen-
ça o presidente. Em agosto 

do ano passado o chefe de Es-
tado participou de um evento 
semelhante em Goiânia.

A agenda de Rio Verde mos-
tra que o presidente não vai 
concentrar a estratégia de cam-
panha apenas nas capitais do 
Brasil, mas também no interior. 
Além de Bolsonaro, está previs-
to que o deputado federal Vitor 
Hugo, pré-candidato ao Gover-
no de Goiás pelo PL acompa-

nhe o presidente durante sua 
passagem pelo município.

Vitor Hugo espera que 
a motociata em Rio Verde 
reúna mais participantes 
do que a realizada em São 
Paulo na sexta-feira (15). A 
concentração para o passeio 
está prevista para às 9h no 
aeroporto da cidade. Bol-
sonaro deve chegar em Rio 
Verde por volta das 10h.

Nesta terça-feira (19), o 
Governo de Goiás entrega 
aos secretários municipais 
de Educação de 245 cidades, 
materiais de apoio à Alfabe-
tização para professores das 
redes públicas de ensino.

Os materiais foram produ-
zidos pela Secretaria da Educa-
ção (Seduc), dentro do Progra-
ma em Regime de Colaboração 
pela Criança Alfabetizada (Al-
faMais Goiás), e vão chegar às 

mãos de 28 mil professores. Os 
docentes são lotados nas redes 
municipais e estadual de ensi-
no, à frente de turmas de Edu-
cação Infantil, e de 1º e 2º anos 
do Ensino Fundamental.

Os livros do AlfaMais para 
professores têm o objetivo de 
apoiar pedagogicamente o 
processo de alfabetização das 
crianças, para assegurar que 
esta seja concluída na idade 
certa, até o 2º ano do Ensino 

Fundamental. A entrega dos 
materiais será realizada no fi-
nal do segundo Encontro Pre-
sencial de Articuladores do 
Programa AlfaMais Goiás na 
sede da Seduc, em Goiânia.

Além dos secretários mu-
nicipais de Educação, parti-
ciparão do evento todos os 
coordenadores regionais de 
Educação da rede estadual e 
os articuladores do programa.

Durante a manhã do dia 

19, os coordenadores regio-
nais de Educação e os articu-
ladores participaram de uma 
oficina com o consultor edu-
cacional Raí Mota sobre ges-
tão estratégica do AlfaMais 
em colaboração com os mu-
nicípios. À tarde, Raí Mota vai 
conduzir uma palestra sobre 
gestão escolar com foco na Al-
fabetização, direcionada aos 
coordenadores, articuladores 
e secretários municipais.

Reprodução

Bolsonaro deve participar hoje Bolsonaro deve participar hoje 
de motociata em Rio Verde de motociata em Rio Verde 

O projeto de candidatura 
a presidência da República 
do ex-juiz Sérgio Moro foi 
tema de novas declarações 
do presidente nacional do 
União Brasil, Luciano Bivar. 
Na última segunda-feira 
(18), Bivar foi cobrado por 
aliados sobre a situação do 
ex-juiz dentro do partido 
e voltou a jogar areia nas 
pretensões de Sérgio Moro.
De acordo com Luciano 
Bivar, nunca foi prometido 
a Moro que ele teria 
espaço na legenda para 
ser o candidato na corrida 
pelo Palácio do Planalto.
Sérgio Moro trocou o 
Podemos pelo União 
Brasil no final da janela 
partidária. Antes mesmo 
de desembarcar na 
sigla, ele foi avisado que 
poderia disputar o cargo 
que quisesse por São 
Paulo, com incentivo para 
se lançar candidato a 
deputado federal e ajudar a 
fortalecer uma candidatura 
presidencial pelo Centro.
Moro também encontrou 
resistência ao seu nome 
por uma ala do União 
Brasil, encabeçada por 
ACM Neto e com o apoio 

do governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado o grupo 
já tratou de deixar bem 
claro que não estavam de 
acordo com a candidatura 
presidencial do ex-juiz.
Moro tem se mostrado 
resistente a anunciar a 
desistência do seu projeto 
político e mantém o foco 
na disputa pela presidência 
da República. Acontece 
que, recentemente o União 
Brasil divulgou que Luciano 
Bivar é o pré-candidato ao 
cargo pelo partido.
Outro ponto que complica 
ainda mais a situação do 
ex-juiz é que o União Brasil, 
junto com MDB, Cidadania 
e PSDB, estão dispostos 
a se unir para lançar um 
candidato único ao Palácio 
do Planalto, e assim ter 
condições de entrar na 
campanha eleitoral com 
um nome competitivo 
pela terceira via.
E assim, fica explícito que 
se no Podemos estava 
difícil seguir o projeto 
rumo a Presidência da 
República, por falta de 
estrutura, no União Brasil, 
o caminho parece ainda 
mais longo para o ex-juiz.

Estado entrega material do AlfaMais para a EducaçãoEstado entrega material do AlfaMais para a Educação
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A Câmara dos Deputados 
concluiu nesta terça-
-feira (19) a votação da 

medida provisória que cria o 
Programa Internet Brasil. A ini-
ciativa prevê o acesso gratuito à 
internet em banda larga móvel 
aos estudantes da educação 
básica da rede pública de ensi-
no de famílias inscritas no Ca-
dastro Único para CadÚnico. A 
matéria seguirá para o Senado.

Segundo o relator do 
substitutivo, deputado Sid-
ney Leite (PSD-AM), a ideia é 
alcançar os estudantes do Ca-
dÚnico matriculados também 
nas escolas das comunidades 
indígenas e quilombolas e 
nas escolas especiais sem fins 
lucrativos, que atuam exclusi-
vamente nessa modalidade.

O acesso gratuito à inter-
net poderá ser concedido a 
mais de um estudante por fa-
mília. Serão distribuídos chips, 
pacote de dados ou dispositi-
vo de acesso aos estudantes, 
principalmente celulares.

OUTORGA
O substitutivo de Sidney 

Leite também incluiu no texto 
um “jabuti”, ou seja, um assun-

to estranho ao texto original 
da MP. O trecho diz respeito 
à renovação de outorgas de 
radiodifusão.  Pelo texto, o 
Ministério das Comunicações 
deverá reconhecer pedidos 
apresentados fora do prazo 
para a renovação da conces-
são ou permissão de serviços 
de radiodifusão, desde que 
encaminhados ou protocoli-
zados até a publicação da lei 
de conversão da MP.

FUST
Na sessão desta terça, par-

lamentares aprovaram a exten-
são, de 31 de dezembro de 2021 
a 31 de dezembro de 2023, do 
prazo para os estados usarem 
recursos do Fust repassados 
pela União a fim de garantir o 
acesso à internet a alunos e pro-
fessores da escola pública.

Pela legislação atual, deve 
ser repassado R$ 3,5 bilhões da 
União para estados, Distrito Fe-
deral investirem na ampliação 
do acesso à internet. As fontes 
de recursos para o programa 
são o Fust e o saldo correspon-
dente a metas não cumpridas 
dos planos gerais de universali-
zação do serviço telefônico fixo.

Divulgação

Câmara dos Deputados aprova Câmara dos Deputados aprova 
MP que cria Programa Internet BrasilMP que cria Programa Internet Brasil
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Pesquisa do Instituto Ver, 
encomendada pela Rádio Ita-
tiaia de Minas Gerais mostra 
que o ex-presidente Lula (PT), 
é o preferido do eleitorado mi-
neiro nas intenções de votos.

Os números do levan-
tamento foram divulgados 
nesta terça-feira (19) e co-
loca Lula com 44%, segui-
do de Bolsonaro (PL) com 
27%. Sérgio Moro (União 
Brasil) com 4%, Ciro Gomes 
(PDT), com 3%, André Jano-
nes (2%), além de João Do-
ria (PSDB) e Simone Tebet 
(MDB), com 1%. Luiz Felipe 
D’Ávila (Novo) não pontuou.

Em fevereiro desse ano, 
segundo o mesmo instituto, 
Lula aparecia com o mesmo 
percentual, e o atual presi-
dente tinha 23%.

O levantamento atual 
trouxe um cenário sem Sér-
gio Moro na disputa e mais 
uma vez o ex-presidente 

Lula tem vantagem na inten-
ção de votos. O petista vem 
com 46% contra 28% de Bol-
sonaro. Ciro Gomes tem 4%, 
Janones, 2%, Simone Tebet e 
Eduardo Leite, têm 1%.

REJEIÇÃO
Ainda de acordo com a 

atual pesquisa, o ex-presi-
dente Lula aparece com o 
índice de rejeição de 42%, já 
Bolsonaro tem 62%. O mais 

rejeitado é Doria com 64%, 
seguido de Sérgio Moro 
com 63%. Eduardo Leite so-
mou 52% de rejeição, Felipe 
D’Avila 48%, Simone Tebet 
44%, e André Janones 36%.

No segundo turno os ce-
nários analisados ficaram da 
seguinte maneira: Lula fica 
com 52% contra 30% de Bol-
sonaro. Lula fica 50% contra 
19% de Ciro Gomes. Bolso-
naro alcança 33% e Ciro 32%.

Eleitores que não regulari-
zaram a biometria poderão vo-
tar nas eleições de outubro de 
2022. É o que decidiu, por una-
nimidade, o plenário do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), que 
nesta terça-feira (19/4) apro-
vou a prorrogação da resolu-
ção que suspendeu tempora-
riamente o cancelamento do 
título daquele eleitor que não 
fez a revisão biométrica devido 
à pandemia de Covid-19. As in-
formações são de O Globo.

A prorrogação aconteceu 
na resolução editada pelo TSE 
em março de 2020, quando a 
Corregedoria-Geral Eleitoral 
(CGE) estabeleceu a suspen-
são, por tempo indetermi-
nado, dos prazos relativos à 
identificação de duplicidade 
de inscrições de eleitores em 
razão da alteração do atendi-
mento nos cartórios eleitorais.

Segundo o TSE, a medida 
alcançou milhões de eleitores 

de 17 estados que não par-
ticiparam das revisões bio-
métricas, mas puderam votar 
normalmente nas eleições 
municipais de 2020. Na sessão 
desta terça, o relator da ins-
trução, ministro Edson Fachin, 
atual presidente do TSE, citou 
a preocupação manifestada 

pelos Tribunais Regionais Elei-
torais a respeito dos cancela-
mentos das inscrições pelos 
problemas com a biometria.

De acordo com o ma-
gistrado, a “suspensão dos 
efeitos dos cancelamentos é 
medida que tem todo o me-
recimento para ser acolhida”.

TSE: eleitores sem biometria TSE: eleitores sem biometria 
poderão votar nas próximas eleiçõespoderão votar nas próximas eleições

FLÁVIO MOBAROLI

Pesquisa realizada em Minas traz Pesquisa realizada em Minas traz 
Lula com 44% e Bolsonaro com 27%Lula com 44% e Bolsonaro com 27%
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A demanda por soluções 
5G para as mais diversas áreas 
da economia tem o potencial 
de gerar R$ 101 bilhões pela 
próxima década para empre-
sas e startups brasileiras ou 
instaladas no Brasil, diz es-
tudo apresentado hoje (19) 
pelo Ministério da Economia.

O estudo também calcula 
que o benefício potencial da 
implantação do 5G para a eco-
nomia brasileira pode chegar 
a R$ 590 bilhões pela próxima 

década. A conta leva em con-
sideração aumentos de pro-
dutividade e redução de cus-
tos da chamada Indústria 4.0.

O 5G é a quinta geração 
de redes móveis e de inter-
net, cuja velocidade chega a 
ser centenas de vezes supe-
rior à atual quarta geração. 
Com sua implantação, a ex-
pectativa é que sejam aber-
tas inúmeras possibilidades 
em áreas como inteligência 
artificial, processamento de 

dados, realidade aumentada, 
logística, entre outras.

“A nova tecnologia servirá 
como alavanca para vários se-
tores”, disse Daniella Marques, 
secretária de Produtividade e 
Competitividade do Ministé-
rio da Economia, ao apresen-
tar as projeções. O relatório 
em que consta a projeção 
para o mercado de software e 
aplicações foi produzido pela 
consultoria Deloitte, com a 
participação também do Pro-

grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud).

“Saímos atrás dos países de-
senvolvidos, mas observamos 
que temos boas perspectivas 
de avançar rápido o 5G, sobre-
tudo no desenvolvimento de 
software e de aplicações”, disse 
Maria Ogawa, sócia-diretora e 
chefe para a Área de Tecnolo-
gia, Mídia e Telecomunicações 
da Deloitte Brasil.

No documento apresentado 
hoje constam 96 recomenda-

ções de políticas públicas, em 
oito frentes de atuação, para 
que esses potenciais de gera-
ção de riqueza sejam alcan-
çados, além de apresentar os 
desafios para que isso se realize.

Do lado suporte tributário, 
por exemplo, o relatório reco-
menda a criação de zonas eco-
nômicas especiais com foco na 
tecnologia 5G, a renúncia fiscal 
para compra de equipamentos 
para emulação de redes 5G e a 
oferta de benefícios fiscais para 

que multinacionais implantem 
operações estratégicas no país, 
transmitindo tecnologia.

Entre os principais proble-
mas destacados no relatório, 
está a baixa disponibilidade 
de recursos para fomentar 
o ecossistema nacional em 
torno de 5G, a falta de mão 
de obra qualificada (progra-
madores e desenvolvedores) 
e insuficiência de ambientes 
que emulem o 5G e permitam 
a testagem de soluções.

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho 

Nacional  de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems) 
enviaram ofício ao Ministério 
da Saúde nesta terça-feira 
(19) questionando o anúncio 
de que a pasta irá publicar 
norma para decretar o fim 
do estado de emergência de 
saúde pública de importância 
nacional em decorrência da 
pandemia da covid-19.

As entidades manifestam 
preocupação com o “fim 
abrupto” da emergência. Se-
gundo elas, há um conjun-
to de leis, regras e políticas 
públicas vinculadas a essa 
situação que afetam esta-
dos e municípios.

Outro impacto negativo 
mencionado pelas entidades 
é o fato de haver leis e decre-
tos estaduais e municipais 
baseados nessa condição, que 
teriam de ser ajustados e atu-
alizados. Os conselhos desta-
cam que o enfrentamento da 
pandemia envolveu ampliação 

de políticas, celebração de con-
tratos com fornecedores e con-
tratação de profissionais.

“É imperativa a readequa-
ção dos serviços e o rema-
nejamento dos profissionais, 

além da adequação de con-
tratos já celebrados e que 
estão em andamento, o que 
demandará considerável es-
forço dos municípios e dos 
estados, o que não poderá 

ser concluído em curto espa-
ço de tempo”, ressalta o ofício.

As entidades lembram 
que a pandemia não acabou, 
razão pela qual a manuten-
ção de políticas para comba-

ter a circulação do vírus, para 
ampliar a vacinação e para 
mitigar novas infecções ainda 
se fazem necessárias.

“Sob o risco de desassis-
tência à população, solicita-

mos ao Ministério da Saúde 
que a revogação da Portaria 
MS/GM nº 188, de 03 de feve-
reiro de 2020, estabeleça prazo 
de 90 (noventa) dias para sua 
vigência e que seja acompa-
nhada de medidas de transição 
pactuadas, focadas na mobi-
lização pela vacinação e na 
elaboração de um plano de re-
tomada capaz de definir indica-
dores e estratégias de controle 
com vigilância integrada das 
síndromes respiratórias”, defen-
dem o Conass e o Conasems.

Em nota à Agência Brasil, o 
Ministério da Saúde afirmou 
que “mantém permanente 
diálogo com estados e mu-
nicípios e reforça que ne-
nhuma política pública será 
interrompida com a medida”. 
A pasta acrescenta que en-
tende que “o cenário epide-
miológico permite o encerra-
mento da Espin [Emergência 
de Saúde Pública de Interesse 
Nacional], além da alta cober-
tura vacinal e a capacidade de 
resposta e assistência do Sis-
tema Único de Saúde (SUS)”.

Divulgação

Conselhos de Saúde questionam Conselhos de Saúde questionam 
fim da emergência da pandemia da Covid-19fim da emergência da pandemia da Covid-19

Mercado de soluções 5G em todo país deve chegar a R$ 101 bilhõesMercado de soluções 5G em todo país deve chegar a R$ 101 bilhões
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
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 + 
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

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

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

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

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

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
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O Fluminense es-
treou na Copa do 
Brasil com vitória 

e está em vantagem na 
luta por vaga nas oitavas 
de final. Na noite de hoje 
(19), no Maracanã, em 
jogo com tempos com 
“donos” diferentes, o Trico-
lor virou sobre o Vila Nova 
nos minutos finais e ven-
ceu por 3 a 2. Rafael Do-
nato e Pablo Dyego cons-
truíram vantagem para os 
goianos, mas Ganso, Cano 
e Fred garantiram o triun-
fo dos donos da casa.

Com os visitantes supe-
riores, a torcida tricolor pro-
testou nas arquibancadas, 
com vaias e xingamentos. 
Após a virada, como era de 
se esperar, celebrações e gri-
tos de “O Fred vai te pegar”. 
Mas, ao apito final, misto de 
vaias e aplausos.

Com o gol, o camisa 9, 
que vai se aposentar em 
julho, se torna artilheiro 
isolado da Copa do Brasil, 
com 37. Até então, ele esta-
va empatado com Romário. 
A partida de volta entre as 
equipes será no próximo dia 
11, no Serra Dourada.

Os comandados de Abel 
Braga voltam a campo no sá-
bado, novamente no Mara-
canã, contra o Internacional, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Já o Vila Nova, também atua 
no sábado, contra o Ituano, 
fora de casa, pela Série B.

ELE MESMO!
O experiente volante 

Ralf, que teve vitoriosa pas-
sagem pelo Corinthians, 
fez a estreia no Vila Nova. 
O jogador defendeu as co-
res do Timão entre 2010 e 
2015 e, posteriormente, 
entre 2018 e 2019, sendo 
campeão do Brasileiro, 
Libertadores e Mundial. 
Após sair do Parque São 
Jorge, ele esteve no Avaí 
e Cianorte, antes de ser re-
forço do Vila.

DESEMPENHO DO FLU
O Fluminense entrou com 

mudanças, em meio ao rodí-
zio que a comissão técnica 
vem realizando, e foi a campo 
com a formação no 4-3-3. A 
equipe, porém, fez um pri-
meiro tempo bem ruim. Com 
o Vila Nova povoando o meio, 
os comandados de Abel Bra-
ga encontraram muita difi-
culdade na saída de bola e 
criação de jogadas. Quando 
conseguiam uma articulação 
maior, erravam passes e não 

conseguiam avançar. Com as 
substituições, a equipe mu-
dou o panorama da partida 
no segundo tempo e conse-
guiu virar o placar após estar 
perdendo por 2 a 0.

DESEMPENHO 
DO VILA NOVA
O Vila Nova conseguiu im-

plementar, no primeiro tem-
po, uma estratégia que fez o 
time ser melhor em campo. 
Com pressão na saída de 
bola adversária e apostando 

nas saídas em velocidade, a 
equipe do técnico Higo Ma-
galhães levou mais perigo. O 
placar foi aberto em uma jo-
gada que já se mostrava ser o 
caminho: na bola área, após 
cobrança de escanteio.

Na volta para o segundo, 
com as mudanças do Flu, o 
Vila não conseguiu manter 
o ímpeto. Apesar de ter che-
gado ao segundo gol ainda 
no começo da etapa final, se 
mostrou mais acuada e viu o 
adversário ser mais perigoso.

Ainda nesta temporada, 
Lewis Hamilton, heptacam-
peão mundial de Fórmula 
1, será conhecido por um 
outro nome. Ele anunciou 
que mudará seu nome 
completo, incorporando 
o sobrenome de sua mãe, 
Larbalestier, em seus do-
cumentos. A nova denomi-
nação, inclusive, pode ser 
adotada de forma oficial 
nas disputas da categoria.

Conhecido pelo sobre-
nome herdado pelo pai, 
Anthony Hamilton, Lewis 
Carl Davidson Hamilton afir-
mou que está em processo 
de mudança do seu nome 
de batismo para homena-
gear a matriarca Carmen 
Larbalestier, que “perdeu” o 
sobrenome ao se casar com 

Anthony. Lewis é um ativis-
ta também dos direitos de 
gêneros e da luta contra o 
racismo, por exemplo. Foi 
ele quem trouxe com força o 
tema para dentro da F-1.

Durante entrevista con-
cedida na Dubai Expo, reali-

zada no último mês, o piloto 
da Mercedes afirmou que 
nunca entendeu bem as ra-
zões que levam uma mulher 
a perder o sobrenome quan-
do se casa. “Estou muito or-
gulhoso do nome da minha 
família: Hamilton. Na verda-

de, nenhum de vocês deve 
saber que o sobrenome da 
minha mãe é Larbalestier. 
Estou prestes a colocar isso 
em meu nome. Realmente 
não entendo completamen-
te a ideia de por que, quan-
do as pessoas se casam, a 
mulher perde o nome. Eu re-
almente quero que o nome 
dela continue com o nome 
Hamilton”, afirmou.

Filho de pais separados, 
que terminaram o matri-
mônio quando o britânico 
tinha apenas dois anos, 
Hamilton viveu com a mãe 
até os 12 anos de idade, 
quando passou a morar 
com o pai, que o introdu-
ziu ao mundo das corridas. 
Porém, a relação entre mãe 
e filho é boa. A matriarca 

do multicampeão já este-
ve presente em momentos 
importantes da carreira do 
filho. No GP do México de 
2017, quando Hamilton 
conquistou o tetracampe-
onato da Fórmula 1, Car-
men estava no Autódromo 
Hermanos Rodriguez para 
celebrar o feito com o filho.

Mais recentemente, no 
fim do último ano, o piloto foi 
condecorado como cavaleiro 
pelo Príncipe Charles, e fez 
questão de ter a mãe presen-
te na cerimônia. Enquanto a 
mudança oficial não acon-
tece, o britânico se prepara 
para a quarta etapa do mun-
dial de F-1, que será realizada 
no próximo fim de semana, 
com o GP da Emília-Romag-
na, em Ímola, na Itália.

Reprodução

Pelé foi internado nova-
mente no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, 
nesta segunda-feira, para 
dar sequência ao trata-
mento contra um tumor 
no cólon, identificado em 
setembro do ano passado. 
Em boletim, o hospital in-
formou que o ex-jogador 
está em condições “boas 
e estáveis”. Ele tem alta 
prevista para os próximos 
dias. Diz o boletim:

“Edson Arantes do Nas-
cimento foi internado no 
Hospital Israelita Albert 
Einstein ontem (18) para 
dar sequência ao trata-
mento do tumor de cólon, 
identificado em setembro 
de 2021. Suas condições clí-
nicas são boas e estáveis, e 
a alta hospitalar deve acon-
tecer nos próximos dias.”

No fim de fevereiro, Pelé 
recebeu alta depois de tratar 
uma infecção urinária. O Rei 
do Futebol ficou internado 
por duas semanas, após ser 
hospitalizado para dar con-
tinuidade a seu tratamento 
médico. Em setembro, ele 
retirou um tumor do cólon, 
parte do intestino.

HISTÓRICO
Pelé vem passando, 

nos últimos meses, por re-
petidas internações. Elas 
incluem sessões de qui-
mioterapia. Em dezembro, 
o ex-jogador comemorou 
ter deixado o hospital em 
tempo de passar as festas 
de fim de ano com a família.

Neste mês, Pelé usou as 
redes sociais para tranqui-
lizar os fãs diante de rumo-
res sobre uma piora em seu 
estado de saúde. Ele postou 
uma foto cortando o cabe-
lo e brincou: “Não acham 
que estou bonitão?”.

Com recorde de Fred, Flu reage e vira Com recorde de Fred, Flu reage e vira 
sobre o Vila Nova pela Copa do Brasilsobre o Vila Nova pela Copa do Brasil

Hamilton vai virar Lewis Larbalestier: piloto vai levar nome da mãe Hamilton vai virar Lewis Larbalestier: piloto vai levar nome da mãe 

Pelé volta Pelé volta 
a ser inter-a ser inter-
nado para nado para 
tratamento tratamento 
contra tu-contra tu-
mor no cólonmor no cólon

PEDRO MOURA
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A 12ª edição do festival 
de cerveja artesanal Piribier, 
realizado em Pirenópolis en-
tre os dias 16 e 18 de junho, 
promete agitar a cidade du-
rante o feriado de Corpus 
Christi. O evento contará 
com apresentação da ban-
da CPM 22, além da dupla 
Digão, dos Raimundos, e 
Egypcio, ex-Tihuana, em 
uma formação inédita com 
os maiores sucessos das ban-
das. Beto Bruno, ex-vocalista 
do Cachorro Grande, e Ban-
da Venosa completam o cro-
nograma de apresentações.

Os shows vão ser abaste-
cidos com mais de 300 rótu-
los de cervejas artesanais de 
fabricação regional, nacional 

e internacional. O evento pro-
mete agradar todos os gostos, 
com versões sem glúten e 
sem álcool. O Piribier também 
vai oferecer degustações har-
monizadas da bebida com 
petiscos, palestras com espe-
cialistas do segmento e até 
espaços para a apreciação de 
outros tipos de bebidas, como 
gin, vinho e cachaça regional.

O festival, que é consi-
derado o maior do setor 
cervejeiro do Centro-Oeste, 
volta a acontecer após dois 
anos de interrupção devido 
a pandemia de Covid-19. A 
expectativa dos organizado-
res é receber 15 mil pessoas 
durante os três dias de even-
to. Os ingressos  estão dispo-
níveis no site piribier.com.br 
e variam de R$ 80 a R$ 160. 

Lançado em 2019, 
“Ajuste de Contas” 
entrou no catálogo 

da Netflix e logo alcançou 
as primeiras posições no 
ranking de filmes do mo-
mento. Com protagonismo 
do ator Nicolas Cage e dire-
ção de Shawn Ku, o longa-
-metragem de 1h43min 
conta uma história de vin-
gança. Contudo, não assista 
pensando se tratar de algo 
similar a “De Volta ao Jogo”, 
pois a abordagem aqui é 
mais dramática e intimista.

SINOPSE DO FILME
Frank (Nicolas Cage) está 

sendo liberado da prisão 
após 19 anos. O motivo? Ele 
possui um quadro de insô-
nia grave, que pode levar 
à morte caso não consiga 
dormir apropriadamente. 
Quando deixa a cadeia, ele 
começa a ir atrás de todas 
as pessoas que o colocaram 
em cárcere, sendo que ele 
foi preso injustamente.

CRÍTICA
“Ajuste de Contas” come-

ça como uma típica trama de 
retaliação. Um protagonista 

cansado, experiente e com 
sede de vingança estabele-
ce uma lista de alvos como 
forma de fazê-los pagar pelo 
seu passado criminoso. Con-
tudo, embora inicie as ações 
desse jeito, o filme toma ca-
minhos diferentes.

Essencialmente, este 
é um drama pessoal. Sim, 
Frank deseja eliminar os 
seus inimigos, mas o en-
foque central do enredo 
está na sua adaptação ao 
mundo atual: a relação do 
protagonista com o filho, a 
tentativa de abordar outras 

mulheres depois da morte 
de sua esposa, além de soli-
dão latente provocada pelo 
passar dos anos.

Por esse motivo, o ritmo 
da obra é lento. Ao contrá-
rio do que se podia esperar, 
não há uma narrativa em alta 
velocidade, com tiroteios e 
golpes a todo momento. As 
ações tomam seu tempo, e o 
desenvolvimento acontece 
de maneira gradual.

Isso pode desagradar 
quem gostaria de ver uma 
jornada vingativa sem 
muita profundidade, mas 

com uma grande carga de 
entretenimento. Não que 
“Ajuste de Contas” não te-
nha partes de ação, mas 
elas aparecem em momen-
tos específicos da história.

Os personagens não são 
lá muito memoráveis. So-
mente o Frank, seu filho Joey 
(Noah Le Gros) e o interesse 
romântico Simone (Karolina 
Wyndra) têm mais de uma 
camada. Os demais servem 
a propósitos muito simples, 
como um lembrete das ami-
zades de outrora ou o objeti-
vo final do protagonista.

Ajuste de Contas: boa trama de Ajuste de Contas: boa trama de 
vingança, mas não é o que se esperavingança, mas não é o que se espera

Festival de cerveja Piribier Festival de cerveja Piribier 
terá atrações inéditas após terá atrações inéditas após 
dois anos de suspensãodois anos de suspensão

LUIZ F. MENDES
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