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Queiroga estabelece fim da emergência Queiroga estabelece fim da emergência 
em saúde pública por conta da Covidem saúde pública por conta da Covid

Conforme prometido recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na última sexta-feira (22) a portaria estabelecendo 
o final da Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (Espin) por conta da Covid-19. Queiroga fez um pronunciamento em rede 

nacional na última semana adiantando que o Ministério da Saúde estava trabalhando na ação.  p5
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Os dados mais recen-
tes da Secretaria Mu-
nicipal de Educação 

de Goiânia (SME) mostram 
que, entre 2017 e outubro de 
2021, a capital registrou 26 
estudantes que receberam o 
laudo de pessoas com altas 
habilidades, ou superdota-
das, que passaram por al-
guma unidade de educação 
da rede municipal. Os dados 
levam em conta estudantes 
desde a fase da creche até a 
Educação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos (Eaja).

O laudo é a palavra final 
que diz se alguém é ou não 
superdotado, mas pode le-
var meses para ser emitido. O 
processo não é tão simples.  
Por isso, mesmo sem o do-
cumento, crianças e adultos 
que apresentam sinais de al-
tas habilidades são acompa-
nhados, na escola, com aten-
ção a estas características, de 
acordo com a SME.

“A gente trabalha em cima 
do sintoma, não do diagnós-
tico”, afirma Gláucia Helena 
de Almeida, professora de 
Atendimento Educacional 
Especializado do  Centro Mu-
nicipal de Apoio à Inclusão 
(Cmai) Maria Thomé Neto.

QUANDO 
É SUPERDOTADA?
Pessoas superdotadas 

apresentam desenvolvi-
mento acima da média. 
Apesar de casos relaciona-
dos à formação acadêmi-
ca serem mais lembrados, 
como a alta habilidade em 
matemática, eles estão lon-
ge de serem os únicos.

“A pessoa pode ter alta 
habilidade em uma área 
específica: linguagem, ma-
temática, relações inter-
pessoais – que são pessoas 
com muita facilidade de 
comunicação e cativam o 
público -, artes, música, 
dança…”, explica Gláucia.

A especialista, que tam-
bém é formada em Psico-

logia e Educação Física e já 
trabalhou com dança, cita 
o exemplo de uma meni-
na que, aos nove anos de 
idade, sem nunca ter feito 
ballet, impressionou profes-
sores em Goiânia. “A gente 
chegava a arrepiar vendo ela 
dançar. Parecia que dançava 
a vida toda, ela tinha muita 
habilidade com os movimen-
tos”, conta. A criança chegou 
a participar do ballet de Bol-
shoi, em Joinville (SC).

ALTAS HABILIDADES 
E AUTISMO
Atualmente, um dos alu-

nos de Gláucia é o Gustavo 

Henrique Soares Carmo (na 
foto), que completou sete 
anos de idade no último dia 
16. Ele frequenta a educa-
ção básica na rede pública 
e também o Cmai.

“Ele ainda não tem o 
laudo porque é autista, 
então esse diagnóstico é 
dificultado. Mas o Gusta-
vo Henrique já falava nú-
meros em inglês com dois 
anos e meio de idade e 
aprendeu a ler sozinho aos 
três”, conta o pai do estu-
dante, Reinaldo Silva do 
Carmo, profissional de TI.

Segundo a professo-
ra Gláucia, Gustavo tem 

alta habilidade na área 
da linguagem, mas tam-
bém é muito interessado 
por tecnologia. “De Natal, 
ele pediu um liquidifica-
dor porque queria saber 
como o eletrodoméstico 
funciona”, conta.

Segundo ela, apesar 
de o laudo ser importan-
te, Gustavo vem sendo 
acompanhado de acordo 
com seus sinais de alta 
habilidade antes mesmo 
de tê-lo. Por outro lado, o 
documento pode vir a ser 
essencial para ele no fu-
turo, quando for em bus-
ca de um trabalho ou de 
ingressar na universidade, 
por exemplo. No caso de 
uma criança diagnosticada 
dentro do espectro autis-
ta, como Gustavo, existem 
características específicas 
que mudam o processo.

“Ele lê e já faz até as pau-
sas de pontuação: vírgula e 
ponto final, por exemplo. 
Por outro lado, tem certa 
dificuldade motora para 
escrever, de pegar no lápis, 
e isso é muito comum em 
crianças autistas. Em um 
teste de inteligência, é con-
siderada a velocidade. Ele 
teria alguma lentidão, re-
lacionada ao autismo, para 
dar as respostas do teste. 
Até mesmo pelo hiperfoco 
característico do espectro”, 
explica a professora.

Fala gatinhas! Bora se 
aujuntar?” diz a bio do ca-
chorro Caramelo. A gatinha 
Nazaré chega com atitude: 
“a mãe tá on”. Para impulsio-
nar a adoção de animais em 
Goiânia, ONGs e um shop-
ping criaram a campanha 
Bfriend, inspirada em aplica-
tivos de relacionamento.

No projeto, os seguido-
res da campanha conhe-
cem, pela internet, os pets 
que buscam um novo lar. 

Na rede social, podem ter 
o primeiro contato com os 
“pretendentes” ao cargo de 

mais novo bichinho de esti-
mação. O “match” virá com 
olhos nos olhos, presencial-

mente, no dia 30 de abril. 
Nesta data, acontece a Feira 
de Adoção. Segundo a fun-
dadora da ONG, Rosalina 
Maria da Silva, vem sendo 
cada vez mais difícil dar 
conta da demanda de ani-
mais abandonados.

“Desde 1996, já pas-
saram mais de dois mil 
animais pela nossa enti-
dade. Sempre vermifuga-
mos, vacinamos e castra-
mos antes de doar, mas 
está muito difícil devido 
à superpopulação de ani-

mais abandonados e ao 
aumento dos preços para 
mantermos a ONG ativa”, 
explica Rosalina.

Os interessados podem 
participar da Feira de 
Adoção gratuitamente. 
Será de 12h às 17h, no se-
gundo piso do Shopping 
Bougainville. O endereço 
é Rua 9, número 1855, 
setor Marista. A iniciativa 
do centro comercial tem 
parceria de lojas, da pro-
tetora Lívia Calassa e da 
ONG Anjos de Patas.

Reprodução

Considerada a cidade com 
o maior números de mortes 
por dengue no país, Goiânia 
vai começar a multar proprie-
tários de residências onde 
forem encontrados focos 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, Zika 
Vírus e Chikungunya. 

A medida, que foi de-
terminada pela Prefeitura 
de Goiânia com apoio do 
Ministério Público de Goiás 
(MPGO), começa a valer na 
próxima semana e tem o 
objetivo de conter a proli-
feração da dengue na capi-
tal, que decretou estado de 
emergência em razão do alto 
índice de casos. Até o mo-
mento, Goiânia soma nove 
mortes e mais de 30 mil casos 
da doença apenas em 2022. 
Além disso, outras 25 mortes 
estão sob investigação. Já no 
estado, 18 pessoas morreram 
por complicações da doença.

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização acontecerá 

por toda a capital, tendo ini-
cio pela região Sudoeste de 
Goiânia, onde grande parte 
dos casos de dengue estão 
concentrados. O valor míni-
mo da multa para imóveis e 
lotes com entulhos, lixo e lo-
cais propícios para a criação 
do mosquito é de R$ 2,6 mil.

A Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg) 
fará a limpeza dos lotes, mas 
o valor da limpeza será co-
brado no boleto do Imposto 
Territorial Urbano (ITU) dos 
respectivos proprietários.

Superdotados: alunos com alta habilidade Superdotados: alunos com alta habilidade 
foram diagnosticados na educação de Goiâniaforam diagnosticados na educação de Goiânia

Campanha se inspira em Tinder para impulsionar adoção de petsCampanha se inspira em Tinder para impulsionar adoção de pets

Fiscalização Fiscalização 
irá multar irá multar 
proprietá-proprietá-
rios de re-rios de re-
sidências sidências 
com focos da com focos da 
dengue em dengue em 
até R$ 26 milaté R$ 26 mil

LETÍCIA BRITO

LETÍCIA BRITO

PEDRO MOURA

BRASIL, 25 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



Começar um negócio 
pode ser muito difícil 
sem orientação espe-

cializada. Pensar em todos 
os detalhes, considerar os 
aspectos e públicos relacio-
nados e vencer as barreiras 
econômicas depende de es-
tratégia. Pensando nesse pú-
blico, a Universidade Federal 
de Goiás (UFG) abriu inscri-
ções para apoiar a criação e 
desenvolvimento desses ne-
gócios que terão a marca da 
instituição de ensino.

Até nesta sexta-feira (22), 
donos e interessados em ter 
empreendimentos inovado-
res poderão pleitear vagas nos 
Programas de Pré-Incubação 
e Incubação do Centro de Em-
preendedorismo e Incubação 
(CEI) da UFG. Os selecionados 
terão direito ao “selo empre-
sa incubada do CEI durante o 
programa”, orientação sobre o 
depósito de patentes, registro 
de marcas e outras modalida-

des de propriedade intelectu-
al e assessoria de comunica-
ção e imprensa e identificação 
de linhas de financiamento e 
fomento, por exemplo.

Ao considerar o cenário 
atual, a tendência é de alta 
adesão. A pandemia e o de-
semprego ajudaram a impul-
sionar as pessoas a abrirem 
seus próprios negócios. De 
acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), os micro-
empreendedores individuais 
correspondem a cerca de 80% 
dos CNPJ criados no ano passa-
do. As estatísticas, no entanto, 
mostram que a falta de plane-
jamento faz cerca de 29% delas 
fecharem as portas.

Os participantes terão 
acesso ao programa em duas 
modalidades sendo 55 vagas 
ao todo. Em uma delas, na Pré-
-Incubação , o grupo é forma-
do por quem tem uma ideia 
de negócio, mas não possui 
registro no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

Divulgação
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O projeto que pretendia 
liberar os lagos do João Leite 
e Altamiro de Moura Pache-
co para atividades de lazer 
nas cidades de Goiânia, Goia-
nápolis, Nerópolis e Terezó-
polis de Goiás foi cancelado 
pelo Governo de Goiás. Com 
isso, o uso hídrico do reserva-
tório do João Leite continua 
exclusivamente para abaste-
cimento da Região Metropo-
litana da capital.

A desistência do pro-
jeto aconteceu na última 
segunda-feira (18), após 
uma discussão em audiência 
pública onde ambientalistas 
reagiram contra a liberação, 
devido a preocupação de 
que a fauna e a flora das re-
giões fossem prejudicadas. 
O documento do plano de 
manejo previa no local uma 
zona de infraestrutura com 
área equivalente a 65 cam-
pos de futebol, onde pode-
riam ser instaladas estrutu-
ras e equipamentos para a 
visitação e uso coletivo.

Também estavam pre-

vistas rampa para pequenas 
embarcações, piers e guarda 
barcos. O plano previa ain-
da a derrubada de árvores 
nativas, além da instalação 
de um sistema para o trata-
mento de resíduos e esgoto, 
a fim de evitar que o solo e a 
água fossem contaminados.

RESERVATÓRIO
O reservatório do João 

Leite tem capacidade para 
gerar água para mais de 3 mi-
lhões de pessoas. Juntos, os 

dois parques ocupam uma 
área de quase 5 mil hectares 
e abrigam 28 nascentes e 39 
cursos d’água que alimen-
tam o reservatório e recarre-
gam os lenções freáticos.

As áreas possuem qua-
se 500 tipos diferentes de 
plantas, como paineiras e 
ipês, além de centenas de 
espécies de animais. Al-
gumas espécies, inclusive, 
estão em risco de extin-
ção como o lobo-guará e 
tamanduá-bandeira.

Um idoso de 71 anos e 
um jovem, de 20 anos, foram 
presos em flagrante após 
matarem a facadas, Denis 
Rodrigues Gomes, de 31 
anos, durante uma discussão 
onde a vítima teria cobrado 
uma suposta dívida do jo-
vem. O crime aconteceu na 
tarde desta quinta-feira (21), 
no Jardim Luz, em Apareci-
da de Goiânia, enquanto os 
autores e a vítima assavam 
carne nos fundos de uma 
distribuidora de bebidas.

Em depoimento, o idoso 

disse que depois da discus-
são, o jovem pegou uma faca 
e desferiu três golpes na re-
gião do tórax de Denis, que 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. Segundo 
o delegado Klayter Camilo, 
o crime está sendo investi-
gado inicialmente como ho-
micídio e fraude processual, 
já que os homens chegaram 
a mover o corpo da vítima, 
além de tentaram esconder 
os vestígios do homicídio.

“Câmeras de monitora-
mento flagraram o idoso, 
acompanhado de um tercei-
ro suspeito arrastando o cor-

po da vítima pela calçada, 
momentos depois do jovem 
matar o homem. O idoso 
disse que o crime aconteceu 
depois que a vítima cobrou 
uma quantia em dinheiro do 
autor, que teria pego e gasto 
o dinheiro de Denis sem sua 
autorização”, explicou.

Klayter conta que o cri-
me não foi planejado e que 
há a possibilidade de que 
os envolvidos estivessem in-
gerindo bebidas alcoólicas 
durante a discussão. Caso se-
jam condenados, os homens 
podem pegar uma pena de 
até 32 anos de prisão.
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Quatro vereadores de 
Goiânia são indiciados 
pela Polícia Civil (PC) 

pelo crime de racismo. Os parla-
mentares são Cabo Senna (Pa-
triota), Sargento Novandir (Re-
publicanos), Gabriela Rodart 
(DC) e Thialu Guiotti (Avante). 
Todos eles eram investigados 
por falas homofóbicas, ditas no 
plenário da Câmara Municipal 
sobre o Dia do Orgulho Gay, em 
junho de 2021.

Os crimes de homofobia e 
transfobia foram enquadrados 
como racismo, numa decisão 
de 2020 do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Durante o dis-
curso, os vereadores comen-
tavam sobre uma propaganda 
de uma rede de fast food sobre 
o Dia do Orgulho LGBTQI+. 
Diante dos fatos, o delegado 
Joaquim Adorno concluiu que 
os discursos foram preconcei-
tuosos e discriminatórios.

Thialu Guiotti: “Normal é ho-
mem com mulher. Agora não 
quero mais, quero me relacio-
nar só com homem. Faça o que 
quiser do seu órgão sexual.

Sargento Novandir: “‘Ser 
homem ou mulher impede de 
ter mais direitos do que o gay 

ou a lésbica? Que absurdo é 
esse? Eu me compadeço mui-
to com as pessoas que sofrem 
violência, mas de maneira 
nenhuma podemos entender 
que o LGBT, a pessoa de cor 
escura, tem que ter mais direi-
tos que uma pessoa comum”.

Gabriela Rodart: “Essa ati-
vista que fala é um homem, 
que se autodenomina Aman-
da Palha. Não podemos ser 

pautados aqui por uma agen-
da deplorável, que vai contra 
a natureza humana”.

Cabo Senna: “Deus criou o 
homem e a mulher, não criou 
um triângulo, para quando no 
futuro a criança vai decidir”.

O inquérito foi enviado ao 
Judiciário em fevereiro, no 
entanto apenas nesta sema-
na o conteúdo foi divulgado. 
Ainda de acordo com o texto, 

a vereadora Gabriela Rodart é 
a única investigada que man-
tém declarações de cunho 
preconceituoso ou homofó-
bico nas redes sociais.

RESPOSTA
Ao ser procurada pelo G1, 

a vereadora reforçou que se-
gue não concordando com a 
campanha e que tem a obri-
gação de se posicionar e que 
é preciso debater ideias e opi-
niões de forma respeitosa.

Já a assessoria do Thia-
lu Guiotti disse por meio de 
nota que não houve crime 
de discriminação racial ou de 
qualquer natuzera. Mas res-
saltou que o parlamentar per-
manece contra a utilização de 
crianças em comerciais para 
defender bandeiras ideológi-
cas. E afirma que o discurso 
fazia referência ao uso inde-
vido de crianças para deba-
ter temas sobre sexualidade. 
E completa: “O vereador não 
fugirá do propósito de defen-
der a família tradicional ten-
do a Bíblia como manual de 
fé e seguindo em defesa das 
crianças, sempre respeitando 
as diferenças e escolhas pes-
soais”, diz a nota.

O Plenário da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego) 
aprovou o projeto de lei (PL) nº 
1409/19, que pretende garantir 
que dois irmãos sejam matri-
culados em uma mesma escola 
da rede pública de ensino do 

estado de Goiás, desde que haja 
vaga. A proposta é do deputado 
estadual Gustavo Sebba (PSDB).

A proposta foi aprovada 
definitivamente em segunda 
votação na sessão ordinária da 
última quarta-feira (20). O pró-
ximo passo é a sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado (UB).

No texto do PL, redigido 
em 2019, a proposta é de que, 
caso a escola não ofereça a sé-
rie que seria cursada por um 
dos irmãos, o estudante tem 
direito à matrícula na unida-
de escolar mais próxima.

A justificativa da possível 
nova lei é de garantir segu-

rança das famílias e facilitar 
a rotina dos pais. “A presente 
proposição tem o objetivo de 
assegurar a convivência entre 
irmãos e conferir mais seguran-
ça aos pais que muitas vezes 
passam por dificuldades para 
levar os filhos à escola”, justifica 
o deputado no projeto.

Reprodução
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A tendência é que a base 
do governador Ronaldo 
Caiado lance vários candi-
datos a senador: Alexan-
dre Baldy, Delegado Wal-
dir, João Campos e Luiz 
Carlos do Carmo.
Há quem postule que, no 
momento, os dois nomes 
mais fortes são os de Ale-
xandre Baldy, do Progres-
sistas, e João Campos, do 
Republicanos.
Por sinal, Alexandre Baldy 
começou a acompanhar 
Ronaldo Caiado no seu pé-
riplo pelo interior de Goiás. 
Recentemente, em Catalão 
e Pires do Rio, o governador 

elogiou tanto o ex-ministro 
das Cidades quanto seu 
irmão, Joel Santana Braga 
Filho, secretário de Indús-
tria e Comércio do Estado. 
Braga Filho teria reaproxi-
mado vários empresários 
importantes do governo.
O prefeito de Catalão, Adib 
Elias, e o deputado federal 
José Nelto lançaram Ale-
xandre Baldy para o Sena-
do tanto em Catalão quan-
to em Pires do Rio.
A prefeita de Pires do Rio, 
Cida Tomazini, sublinhou 
que Goiás ganhará mui-
to se Alexandre Baldy for 
eleito senador.

O deputado federal Ru-
bens Otoni (PT), garantiu 
que não existem conver-
sas de possíveis alianças 
entre o seu partido e o 
PSDB em Goiás.
Segundo o petista, aqui 
no Estado a sigla segue 
a mesma tendência da 
executiva nacional e tem 
conversas avançadas com 
o PV, PSB e PCdoB.
A ideia, Segundo Rubens, 
é que os partidos se jun-
tem e lancem um nome 
para concorrer o Governo 
do Estado. A indicação do 
PT para a disputa é o pro-
fessor Wolmir Amado, ex-
-reitor da PUC Goiás.
“Aliança entre o PT e o PSDB, 
portanto, não existe. Esses 
partidos já estão alinhados 
a nível nacional, então isso 

facilitou o diálogo entre as 
legendas em Goiás”, ponde-
rou Rubens Otoni.
Ainda de acordo com o 
petista, que está em seu 
quinto mandato consecu-
tivo na Câmara Federal, 
e vai disputar a reeleição 
em 2022, além de traba-
lhar pela candidatura do 
professor Wolmir, o grupo 
está entusiasmado com o 
palanque que está sendo 
estruturado para ajudar 
Lula (PT), pré-candidato a 
presidência da República.
“Também estamos mon-
tados as chapas propor-
cionais e já temos bons 
nomes. A expectativa é 
fazer três deputados fe-
derais e conseguir eleger 
seis deputados estaduais”, 
concluiu Rubens

Alego aprovou projeto de lei que quer Alego aprovou projeto de lei que quer 
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Longas capas nunca sig-
nificaram justiça. Acaba-
mos de sair da Sexta-fei-

ra da Paixão, quando a velha 
história é relembrada: “Tende 
cuidado com os mestres da 
Lei. Eles fazem questão de 
andar com roupas especiais, 
apreciam serem saudados 
nas praças, ocupar cadeiras 
importantes, lugares de honra 
em banquetes e adoram ser 
chamados de mestre”.

Por incrível que pareça, 
não: as palavras de Cristo não 
se referem aos juízes do Su-
premo Tribunal Federal, mas 
sim aos fariseus que o entre-
garam à morte. No entanto, 
quando relemos com o míni-
mo de atenção, a velha histó-
ria já não parece assim tão ve-
lha, atualizando-se: também 
temos “mestres da lei” que an-
dam com “roupas especiais” e 
que adoram ser chamados de 
“Vossa Excelência“.

Cristo, que reservava suas 
mais duras críticas a esses 
homens, nunca deslegiti-
mou as posições que ocupa-
vam, admitindo o lugar de 
autoridade como válido. No 
entanto, mesmo a cadeira 
sendo permanente, os indi-
víduos que passam por ela, 
de tempos em tempos, não 
o são: do mesmo modo que 
os ministros da maior corte 
nacional não são a própria 
corte, mas apenas a com-
põem momentaneamente.

Pensando assim, criticar 
ministros do STF não pode 
ser visto exatamente como 
“ataque” ao poder judiciário. 
Inclusive, pode significar exa-
tamente o contrário: se um 
jardineiro tira a erva daninha 
de uma plantação, ele obvia-
mente não está atentando 
contra sua lavoura, mas lutan-
do pela sua preservação.

Por que falei tudo isso, até 
agora? Porque, nesta quarta-
-feira, 20, o deputado federal 
Daniel Silveira foi condenado 
a oito anos de prisão por ter 
publicado um vídeo irritado 
em que criticava e xingava 
diversos dos onze juízes do 
tribunal. Analisando a fala, 

parece-me que o pior que 
aquilo chega é Daniel dizer 
que “imaginava Edson Fachin 
tomando um surra“.

Ora, nem ligando para a 
tal da “imunidade parlamen-
tar” por agora, e só nos atendo 
a analisar de fato o possível cri-
me praticado, só consigo pen-
sar numa coisa: quando estou 
com raiva, ou indignada, costu-
mo falar a verdade nos termos 
mais quentes -e ricos- que me 
vêm à mente: os criticados 
todos viram “fi de qu*nga” na 
minha boca, mesmo a mãe 
sendo uma santa imaculada. E 
completo: a coisa vale.

Mas Daniel, mesmo as-
sim, pediu desculpas e se 

retratou (provavelmente por 
pressão). Só que eu sei que 
você, caro leitor, também é 
assim: desabafa as angústias 
com palavras que não ficam 
cuidadosamente se atendo a 
detalhes, mas à realidade de 
modo geral. Porque, nesta 
hora, ninguém se curva dian-
te de picuinhas, na certeza 
de que o que vale é uma só 
coisa: o cerne, a essência e a 
verdade do que se diz (e nem 
tanto como se diz).

Estamos invertendo essa or-
dem de importância e verdade 
seja dita: nos últimos tempos, 
os homens e mulheres que 
compõem a corte suprema 
do Brasil parecem se conside-

rar acima das críticas, e muito 
superiores ao bem e ao mal. 
Quer ver? Experimente ir até o 
Instagram e marcar o STF num 
comentário… pois saboreie da 
infame descoberta de que isso 
é impossível. Sim! Os deuses 
estão no Olimpo, superiores a 
todos nós, os zé povinho.

Você não precisa gostar 
de Daniel Silveira para achar 
a prisão absurda: eu mesmo 
mal o conhecia. Mas, se há 
caráter neste seu rosto (para 
te poupar da outra palavra), 
e você considerou “censura” 
quando o Tribunal Superior 
Eleitoral proibiu Pabllo Vittar 
de se manifestar a favor de 
Lula, agora é a sua chance 
de ouro, dada pela vida, de 
expulsar quaisquer fraquezas 
de caráter que te levem a vi-
ver assim, cinicamente: sem-
pre medindo o mundo com 
dois pesos e duas medidas.

Ora, nós sabemos que 
coisas muito piores são per-
mitidas e gente realmente 
perigosa está a solta. Ten-
tar pegar Daniel Silveira por 
qualquer palavra é semelhan-
te, de novo, ao julgamento 
de Cristo: quando os fariseus, 
que viviam a vigiar sua boca, 
usaram das palavras do pró-
prio Senhor para condená-
-lo. Não: Daniel não é como 
Cristo; é infinitamente menor. 
Mas, lembrem-se: todo julga-
mento injusto não passa de 
uma ramificação do que se 
deu em Jerusalém.

Quando Alexandre de Mo-

raes disse, durante a votação, 
que o deputado “atentou con-
tra a democracia”, não foi pio-
neiro nem nisso: é somente um 
novo jeito de Caifás dizer que 
“Cristo atentou contra a auto-
ridade de César”. Nenhuma das 
duas coisas, no entanto, acon-
teceram de fato. Parece, sem-
pre, que estão falando ao espe-
lho, para si mesmos. Trata-se da 
regra número um para alcançar 
aquele tipo de sucesso fadado 
ao fracasso iminente: acuse-os 
do que você mesmo faz!

Luís XIV da França, o “rei 
sol”, é conhecido por cunhar a 
frase: “O Estado sou eu” (l´état 
c`est moi). Pois parece que 
com novos sóis estão ofusca-
dos os três poderes no Brasil, 
que em tese deviam se equili-
brar, a ponto de nenhum go-
zar de maior autoridade que 
o outro: Executivo, Judiciário 
e Legislativo. Todavia, os de-
putados federais, com raras 
exceções, assistiram à con-
denação de um parlamentar 
semelhante a eles como me-
ros coadjuvantes obedientes, 
desprovidos de poder.

Mais de quinhentos ho-
mens, e, se dermos sorte, so-
mando todos, chegaremos 
ao montante de duas bolas. 
De todo modo, a luz reflete 
sobre tudo o que há de mes-
quinho no mundo, e nada fica 
escondido: nestes teatros em 
que se fingem caráter e hon-
ra, muitos termos vazios são 
empregados para dar a im-
pressão de pompa. 

Divulgação
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Conforme prometido re-
centemente, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, assi-
nou na última sexta-feira (22) a 
portaria estabelecendo o final 
da Emergência em Saúde Pú-
blica de importância Nacional 
(Espin) por conta da Covid-19. 
Queiroga fez um pronuncia-
mento em rede nacional na úl-
tima semana adiantando que 
o Ministério da Saúde estava 
trabalhando na ação.

Ao assinar a decisão, o 
assessor do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), disse que a 
Covid não acabou e que será 
preciso aprender a conviver 
com vírus. A nova portaria foi 

publicada em uma edição ex-
traordinária do Diário Oficial 
da União (DOU). Publicada 
no DOU a portaria tem o pra-
zo de 30 dias para entrar em 
vigor. Ao tomar a decisão, o 
ministro acabou contrarian-
do secretários de Saúde de 
vários Estados brasileiros que 
pediram o prazo de 90 dias 
para validar a medida.

“Não vejo muita dificul-
dade para que secretarias 
estaduais e municipais se ade-
quem ao que já existe na práti-
ca. Porque o ato normativo só 
vem ratificar o que já existe na 
prática. como falar de emer-
gência sanitária se hoje está 
acontecendo carnaval em vá-
rias cidades do Brasil?”.

Foi prometido ainda pelo 
ministro a edição de nova por-
taria sobre o retorno das cirur-
gias eletivas e conversar com o 
Congresso na tentativa de man-
ter os serviços de telesaúde.

O Espin entrou em vigor 
ainda em fevereiro de 2020, 
quando foram confirmados 
os primeiros casos de corona-
vírus no Brasil e poucos dias 
após a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), declarar si-
tuação de Emergência Inter-
nacional de Saúde Pública.

Entre as principais medidas 
de combate a pandemia foi a 
exigência do uso de máscaras e 
ainda a autorização do Governo 
Federal para compra e uso de 
vacinas em caráter emergencial.

Queiroga estabelece fim da emergência em saúde pública por conta da CovidQueiroga estabelece fim da emergência em saúde pública por conta da Covid
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Atrasos em obras podem 
ocorrer, seja por atraso de 
material, mudanças no cro-
nograma ou outros fatores. 
Mas, quem conta com a 
entrega de uma casa não 
está interessado nesses de-
talhes. O problema é recor-
rente naqueles vendidos na 
planta e já há entendimento 
pacificado nas instâncias 
superiores de justiça no Bra-
sil. Nesse momento, saber 
como a legislação ampara 
os clientes ajuda a evitar 
muitas dores de cabeça.

Os direitos variam confor-
me a decisão do futuro dono 
da casa. A demora precisa ul-
trapassar o prazo de seis me-
ses para configurar um atraso 
injustificado e estar prevista 
em contrato, de acordo com 
decisões do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O primeiro 

passo para tentar resolver a 
situação é procurar a cons-
trutora e verificar se há uma 
nova data para entrega.

A partir do fim do prazo 
contratual, taxas como de 
evolução da obra não podem 
mais ser cobradas e correção 

sobre o Habite-se passa a ser 
pela variação mais favorável 
ao comprador: o  Índice Na-
cional da Construção Civil 

(INCC) ou o  IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado). 
Em seguida, as opções são 
rescindir o contrato ou redo-
brar a paciência e insistir na 
entrega, mas todos deverão 
ser resolvidos judicialmente.

“O adquirente pode entrar 
com ação de rescisão contra-
tual exigindo também inde-
nização por dano material e 
moral e devolução imediata 
de valores pagos, além de re-
querer o pagamento de 1% 
sobre o valor do imóvel atu-
alizado. Se o cliente estiver 
pagando aluguel por causa 
do atraso, ele pode pedir o 
reembolso desse valor e caso 
prefira aguardar a entrega 
em um imóvel alugado, esse 
custo também tem a possibi-
lidade de ficar por conta da 
construtora”, explica a advo-
gada Sirley Oliveira.

Ela orienta as pessoas a 
procurar um especialista em 

Direito Imobiliário antes de 
assinar o contrato da compra 
do imóvel. A consulta ajuda a 
evitar situações embaraçosas 
e cláusulas abusivas nas quais 
o comprador tende a ficar em 
posição desfavorável na nego-
ciação. A profissional destaca 
que existe a chance de ser ela-
borado um contrato conjunto 
e justo para ambas as partes.

Na semana passada, o Tri-
bunal de Justiça de Goiás de-
terminou o pagamento de R$ 
4 mil por danos morais e ainda 
uma indenização para um 
casal de compradores. Eles 
reclamavam que o imóvel não 
foi entregue mesmo após sete 
anos de atraso e mediante 
quitação de 90%  das obriga-
ções contraídas no contrato 
de compromisso de compra e 
venda. Os valores deverão ser 
pagos pela cooperativa habi-
tacional, uma incorporadora 
e uma construtora.

A sua vida real basta 
ou uma virtual cairia 
bem? Em breve é pro-

vável que todos nós tenha-
mos um avatar para chamar 
de nosso. A ideia parece es-
tranha, mas é o que o chama-
do metaverso promete com a 
criação de espaços de realida-
de digital se misturam aos “de 
verdade” em tudo o que en-
volve a rotina de uma pessoa 
(serviços, trabalho, lazer, estu-
do e relacionamentos).

Participar de uma reunião 
da sua casa com outras pessoas 
em homeoffice vendo todas 
elas sentadas em um escritório, 
assistir aula com a imagem de 
um professor projetada em um 
holograma ou mesmo fazer 
assistir a um show ou cerimô-
nia de casamento como se 
estivesse rodeado de outros 
fãs ou convidados. Essas são 
amostras de como os hábitos 
sociais mudarão antes mesmo 
do que se imagina. 

O cientista da computação 
Daniel Gomes explica que se 
trata de três dimensões com 
características do mundo real 
chance de realizações de feitos 
não possíveis aqui. Os celu-
lares devem se manter como 
o principal dispositivo móvel 
para intensificar a presença 

nesses dois ambientes ao me-
smo tempo. A aceitação das 
pessoas, no entanto, deve levar 
algum tempo. A previsão dele 
é que o impacto dessa tecnolo-
gia seja sentido em dois anos.

“Acredito que para o cidadão 
comum, o metaverso poderá 
aparecer como uma forma de 
um trabalho remoto, adotado 
pelas empresas para facilitar a 
comunicação entre as equipes. 
Com a adoção dessa tecnologia 
agregada a outras, profissionais 
poderão manipular elementos 

de risco, como material ra-
dioativo, transportar cargas 
perigosas e outras atividades 
sem se colocarem em risco”,  
detalha o especialista, que é 
professor da Estácio de Sá.

A tentativa mais remota 
de metaverso foi o The Sims, 
um sucesso que começou em 
2014. Bonequinhos represen-
tavam pessoas de todo o mun-
do que se divertiam e conver-
savam. Do outro lado da tela, 
os usuários experimentavam 
um novo mundo que hoje tem 

soluções para resolver necessi-
dades de qualquer ser humano 
da era contemporânea. Fazer 
compras é uma delas, graças às 
criptomoedas. 

Sim, transações comerciais 
são possíveis nesse meio vir-
tual. O Banco do Brasil já ope-
ra no metaverso e um grande 
passo nesse aspecto foi a ven-
da inédita de um imóvel no 
Brasil nessa modalidade em 
Valparaíso de Goiás. A propo-
sta é que exista uma vertente 
à parte com venda de roupas,  

geração de renda, cassinos, 
arte digital dentro da NFT( si-
gla em inglês para token não 
fungível) e até publicidade 
em outdoors, por exemplo. 

O segmento religioso tam-
bém começou a se ambientar 
com a novidade ao inaugurar 
o primeiro templo religioso ne-
ssa plataforma de realidade vir-
tual neste mês.  A Igreja Batista 
da Lagoinha de Orlando, uma 
extensão da sede mineira nos 
Estados Unidos, tem a estru-
tura de qualquer outra: lugar 

onde ocorrem os cultos, sala 
para crianças e jogos online 
evangelizadores. O argumento 
dos fundadores é pregar para 
todas as pessoas. A estraté-
gia serve ainda para alcançar 
cristãos em países onde não 
há liberdade religiosa e esse 
grupo é perseguido, como na 
Coreia do Norte e Afeganistão, 
de acordo com a organização 
Missão Portas Abertas.

ENTRAVES
A popularização dessa nova 

possibilidade de socialização, 
no entanto, depende de dois 
aspectos importantes. O pri-
meiro está relacionado à dispo-
nibilidade de internet com co-
nexão e qualidades melhores 
do que às redes atuais, no caso, 
a 5G. Além disso, equipamen-
tos que deem a sensação de 
realidade às situações, como 
luvas táteis, óculos com senso-
res e controles diferenciados.

“Como o acesso depende 
de tecnologias e vivemos em 
um país onde o acesso a ela de-
pende de um certo investimen-
to, acredito que, inicialmente, o 
metaverso seja utilizado como 
um recurso para universidades 
públicas e órgãos do governo 
fazerem bancas de conclusão 
de curso, entrevistas e reuniões 
sem a necessidade de de-
slocamento”, afirma Daniel.

Divulgação
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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

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 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 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 
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

Veículos
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HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
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 
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 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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. 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. negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
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O campeão mundial Max 
Verstappen conquis-
tou o maior número 

de pontos neste fim de semana 
da Fórmula 1 em Ímola, lide-
rando uma dobradinha da Red 
Bull neste domingo, enquanto 
a volta da Ferrari para casa dei-
xou um gosto amargo para o 
líder do campeonato, Charles 
Leclerc, e sua equipe italiana.

O mexicano Sergio Pe-
rez terminou em segundo 
lugar no Grande Prêmio da 
Emilia-Romagna, 16,527 
segundos atrás do piloto 
holandês, com Lando Nor-
ris repetindo o terceiro lu-
gar do ano passado e con-
quistando o primeiro pódio 
da McLaren na temporada.

Leclerc, que é o líder do 
campeonato e venceu duas 
das três primeiras corridas, 
lutou para chegar em sexto 

lugar depois de uma volta 
tardia enquanto estava em 
terceiro. Seu companheiro 
de equipe, o espanhol Carlos 
Sainz, ficou de fora após uma 
colisão logo na primeira volta.

Verstappen, que con-
quistou oito pontos no 
sábado por ter vencido a 
corrida sprint em primeiro 
lugar, também ganhou um 
ponto de bônus neste do-
mingo pela volta mais rápi-
da e agora está 27 pontos 
atrás de Leclerc.

A vantagem da Ferrari 
sobre a Red Bull no campe-
onato caiu para 11 pontos.

George Russell ficou em 
quarto para a Mercedes, 
com Valtteri Bottas, da Alfa 
Romeo, em quinto, Yuki 
Tsunoda, da AlphaTauri, em 
sétimo e Sebastian Vettel, 
da Aston Martin, em oitavo.

Neste domingo (24), a 
Aparecidense sofreu uma 
nova derrota pelo Campeo-
nato Brasileiro Série C. Única 
representante goiana no tor-
neio, a equipe perdeu por 1×0 
para o Manaus na Arena da 
Amazônia, pela 3ª rodada da 
competição. O resultado colo-
cou o clube de Aparecida de 
Goiânia em 13º lugar, poden-
do cair mais uma posição até 
o fim do dia. Já o time do Nor-
te do País saltou momentane-
amente para a 3ª colocação.

O NOVO REVÉS 
DA APARECIDENSE
Para quem acompanhou 

a primeira exibição da Apa-
recidense nesta Série C, 
provavelmente achou que 
a equipe engrenaria uma 
sequência de sucesso. Na 1ª 
rodada, a Cidinha tratou de 

vencer o Ypiranga fora de 
casa, em sua primeira par-
tida na história da competi-
ção. Em seguida, perdeu em 
casa para o Mirassol.

O compromisso perante 

o Manaus poderia provar 
que a derrota anterior não 
havia sido nada além de 
um tropeço ocasional pelo 
caminho. Em um duelo iné-
dito, a Aparecidense não 
conseguiu superar os adver-
sários em solo amazonense.

O único gol do embate 
apareceu aos 34 minutos do 
primeiro tempo. Após co-
brança de escanteio e cabe-
ceio no travessão, a bola pin-
gou na área e o volante Felipe 
Baiano virou uma bicicleta 
para estufar as redes na Arena 
da Amazônia com um golaço.

O triunfante Manaus 
agora possui sete pontos 
na tabela de classificação da 
Série C. É a mesma quanti-

dade do ABC e do líder Bo-
tafogo-SP, mas ambos levam 
vantagem no saldo de gols. 
Entretanto, o Gavião pode 
terminar a rodada em 4º lu-
gar, caso o Mirassol derrote 
o Paysandu nesta segunda-
-feira (25), às 20h, no Muni-
cipal de Mirassol.

Já a Aparecidense caiu 
para a 13ª colocação, com 
três pontos. Porém, enquan-
to esta matéria estava sendo 
redigida, o Ypiranga batia o 
Vitória por 1×0, no Colosso 
da Lagoa. Se esse placar per-
sistir até o fim, o Ypiranga 
deixará a Cidinha para trás, 
e os goianos ficarão apenas 
três posições acima da zona 
de rebaixamento.

Reprodução

O Cruzeiro está na dispu-
ta da Série B do Brasileiro, 
mas com a ambição de voltar 
à elite nacional. Até por isso, 
uma das bandeiras de Ro-
naldo Fenômeno tem sido a 
organização do futebol bra-
sileiro em torno de uma Liga 
organizada pelos clubes. Mas 
o sonho do agora gestor ce-
leste tem sido difícil de ser 
colocado em prática.

Ronaldo citou que há, 
pelo menos, dois grupos de 
clubes, que não conseguem 
chegar a um consenso nes-
te momento. Os projetos 
defendidos são diferentes.

Hoje essa movimentação 
parece estar bem dividida, 
com dois, até três grupos, 
querendo projetos diferen-
tes. Se continuar assim vai 
ser muito difícil que a gente 
chegue em um consenso 
e evolua nas negociações. 
Quero pedir mais uma vez 
para que sentemos e discuta-
mos as possibilidades aber-
tamente, para a gente che-
gar em um consenso - disse o 
gestor celeste em live.

Ronaldo insistiu que os 
representantes do fute-
bol brasileiro precisam se 
unir para formarem um 
único bloco e negociarem 
contratos melhores. Os 
clubes brasileiros tem que 
mostrar uma união para 
que possamos evoluir nes-
se sentido da liga. Ela vai 
trazer inúmeros benefícios 
para o futebol brasileiro. 

Verstappen ganha em Ímola em Verstappen ganha em Ímola em 
dia difícil para Ferrari na Fórmula 1dia difícil para Ferrari na Fórmula 1

Aparecidense é derrotada pelo Manaus e acumula revés na Série CAparecidense é derrotada pelo Manaus e acumula revés na Série C

Gestor do Gestor do 
Cruzeiro, Cruzeiro, 
Ronaldo Ronaldo 
aponta desu-aponta desu-
nião de clu-nião de clu-
bes em bus-bes em bus-
ca de Liga no ca de Liga no 
BrasilBrasil

LUIZ F. MENDES

PEDRO MOURA
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Um novo caso de ebola 
registrado na Repú-
blica Democrática do 

Congo motivou as autoridades 
sanitárias do país a declararem 
neste sábado novo surto da 
doença. É o terceiro surto de 
ebola no país desde 2018. O úl-
timo havia sido encerrado em 
dezembro do ano passado.

A diretora regional da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) na África, Matshidiso 
Moeti, expressou preocupação 
com o caso. “O tempo não está 
do nosso lado. A doença ini-
ciou há duas semanas e agora 
nós estamos correndo atrás. 
A notícia positiva é que as 
autoridades da República De-
mocrática do Congo têm mais 
experiência que quaisquer ou-
tras no mundo em controlar 
rapidamente surtos de ebola”.

O novo caso de ebola 
foi registrado na cidade de 
Mbandaka. O paciente, um 
homem de 31 anos, come-
çou a ter os sintomas em 5 de 
abril e depois de mais de uma 
semana tratando em casa foi 
a um hospital. No dia 21 de 
abril, ele foi levado a um cen-
tro de tratamento intensivo 
de ebola, mas morreu mais 
tarde, ainda no mesmo dia. 

Todos que tiveram contato 
com o paciente passaram a 
ser monitorados.

Espera-se que uma cam-
panha de vacinação tenha 
início nos próximos dias. O 
país já tem estoques do imu-

nizante rVSV-ZEBOV nas cida-
des de Goma e Kinshasa.

Vacinas serão enviadas 
para Mbandaka, segundo a 
OMS. A vacinação deverá co-
meçar por quem teve contato 
com a vítima, ampliando para 

os que tiveram contato com 
esse primeiro grupo. A estra-
tégia, chamada “vacinação 
em anel”, em tradução livre, é 
usada para conter a propaga-
ção do vírus.

O último surto teve dura-

ção de 42 dias. Na ocasião, 
foram notificados 11 casos (8 
confirmados e 3 prováveis) e 
6 mortes na província do Kivu 
Norte. Foi nessa mesma pro-
víncia que ocorreu o surto de 
2018, que durou dois anos.

O EBOLA
O vírus ebola atinge hu-

manos e primatas (macacos, 
gorilas e chimpanzés) e foi 
descoberto em 1976, próxi-
mo ao rio Ebola, localizado 
onde hoje fica a República 
Democrática do Congo.

De acordo com o Centro de 
Controle e Prevenção de Do-
enças (CDC, sigla em inglês), 
dos Estados Unidos, o hospe-
deiro natural do ebola ainda 
é desconhecido, mas investi-
gadores acreditam que o vírus 
seja transportado por animais 
e que os morcegos sejam os 
hospedeiros mais prováveis.

O ebola é transmitido, 
principalmente, por contato 
direto de feridas na pele e 
mucosas desprotegidas, ao 
ter contato com sangue ou 
fluidos corporais infectados. 
Além disso, pelo contato 
com objetos, como agulhas 
e seringas, contaminados; ou 
pelo contato com morcegos.

“O ebola não se transmite 
pelo ar, pela água ou através 
dos alimentos de um modo 
geral. Porém, na África, o ebola 
pode ser transmitido através 
do manuseamento de carne 
de animais selvagens (que são 
caçados para alimento)”.

Reprodução

Novo caso de Ebola é Novo caso de Ebola é 
confirmado no Congo após 4 mesesconfirmado no Congo após 4 meses
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A atriz Fernanda Souza 
revelou nesta sexta-feira 
(22) em seu Instagram que 
está vivendo um romance 
com Eduarda Porto. Esse é 
o primeiro relacionamento 
público da atriz desde o fim 
do casamento com o cantor 
Thiaguinho, em 2019.

No início do ano, Thiagui-
nho anunciou o relaciona-
mento com a ex-BBB Carol 
Peixinho. Com a declaração 
feito por Souza, o cantor 
enviou uma mensagem a 
ex dando os parabéns pelo 
novo relacionamento.

Na publicação feita por 
Fernanda em seu Instagram 
a atriz se declarou para a 
namorada, “Se conhecer e 
acolher cada descoberta 
sobre si é um processo enri-
quecedor e transformador. É 
ser quem se é. É viver o que 
se quer. Somos muito gratas 
por termos nos encontrado 
nesse caminho lindo que 
se revelou pra nós…Amor 
é amor” O texto é assinado 
por Fernanda e Eduarda.

Após o anuncio amigos, 
famosos e fãs foram a lou-
cura e o nome da atriz ficou 
entre os principais no trends 
topics do Twitter

Grandes projetos já 
nasceram e fizeram 
sucessos baseados 

em uma boa ideia. Uma boa 
premissa é o suficiente para 
que muita gente resolva as-
sistir a um filme ou série. Ter 
uma boa ideia, entretanto, 
não é grande coisa. O mis-
tério e o milagre é saber o 
que fazer com este ponto de 
partida. Difícil mesmo é fazer 
este primeiro passo se trans-
formar em uma prestigiada 
maratona. É transformar a 
semente em árvore e dar fru-
tos. Ruptura (Severance) da 
Apple TV+ é um belo exem-
plo de premissa inventiva 
que vive muito além de seu 
conceito original.

Na trama, Mark é um de-
dicado funcionário de uma 
estranha empresa. Seu tra-
balho é buscar elementos 
incomuns em uma série de 
dados aparentemente intra-
duzíveis. Fora do emprego, 
Mark é um homem apático e 
solitário que não tem muito 
o que fazer ou oferecer. Até 
aqui a história parece bem 
simplória, certo? A diferença 
é que a empresa na qual Mark 
trabalha desenvolve uma tec-
nologia onde a pessoa tem 

duas vidas totalmente sepa-
radas. Quando a pessoa está 
em casa, ela não tem lem-
branças ou noção alguma do 
trabalho. Já na empresa, não 
se tem memórias de casa.

Como uma boa premissa 
deve fazer, uma nova pro-
blemática surge da ideia 
inicial. Primeiro, porque uma 
empresa quer que um fun-
cionário não se lembre do 
trabalho quando estiver fora 
do emprego? A busca pela 
produtividade não parece 
o principal motivo quando 

pensamos que a Lumen In-
dustries tem muito a escon-
der. Neste sentido, Ruptura 
propõe, já de início, uma 
série de questionamentos e 
debates válidos e atuais.

Assim, não deixa de ser 
uma feliz coincidência que a 
série tenha sido lançada em 
período pandêmico. Em uma 
época em que as relações 
de trabalho são distorcidas, 
esticadas e readaptadas a 
novas formas e pessoas, 
Ruptura ganha contornos 
ainda mais assustadores. 

Na era do home-office, 
onde acaba a vida pessoal 
e começa o trabalho? Além 
disso, quem somos sem o 
nosso emprego? Ou pior: o 
que nos tornamos por causa 
do nosso trabalho? O quan-
to carregamos de nossas 
vivências pessoais para den-
tro da nossa carreira? Com 
a mecanização do trabalho 
e o incentivo cada vez mais 
firme contra o pensamento 
crítico, ser um boneco vazio 
nas operações parece o pro-
jeto ideal para o mercado.

Ruptura: série que conquista Ruptura: série que conquista 
com roteiro inteligentecom roteiro inteligente

Fernanda Souza assume Fernanda Souza assume 
relacionamento com uma relacionamento com uma 
mulher após separaçãomulher após separação
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