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Casais em separação podem pedir Casais em separação podem pedir 
até perícia para ver quem fica com o petaté perícia para ver quem fica com o pet

Apesar de dois projetos de lei se arrastarem há uma década, a Justiça brasileira ainda não possui regras específicas para resolver 
a situação de casais que têm animais de estimação e se separam. Um processo como este pode levar até três anos para se resolver e incluir 

até perícia de comportamento animal, para ver qual dos dois tem mais afinidade com o bichinho.  p6
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O canal oficial da Câ-
mara Municipal de 
Goiânia, no YouTu-

be, foi suspenso pelo perí-
odo de sete dias. De acordo 
com informações divulgadas 
pela plataforma a suspensão 
foi causada pela divulgação 
de fake news sobre assuntos 
médicos durante transmis-
sões. A Casa Legislativa está 
tomando providências para 
tentar resolver a situação.

Apesar do canal ainda es-
tar no ar, está impossibilitado 
de fazer qualquer publicação 
ou transmissão por sete dias. 
A informação do YouTube é 
de que ocorreu o descumpri-
mento das normas estabele-
cidas pela plataforma, tendo 
em vista que foram feitas 
duas denúncias em conteú-
dos. A primeira durante uma 
sessão plenária, do último 
dia 31 de agosto.

Já a segunda denúncia 
aconteceu no dia 17 de setem-
bro, fazendo referência a uma 
audiência pública. Segundo a 
agenda de eventos que ocorre-
ram na Câmara, no horário da 
denúncia estava sendo realiza-

do um evento nomeado como 
“Passaporte sanitário: efeitos 
colaterais da vacina/Covid-19”, 
que foi convocado pela verea-
dora Gabriela Rodart (DC).

Conforme informado 
pela Casa Legislativa, os 
conteúdos considerados 
como falsos e impróprios são 
apresentados pelo YouTube 
de forma generalista. Desta 
forma, não é possível saber 
ao certo quais declarações 

foram denunciadas e nem 
quem foi o portador da infor-
mação apontada como falsa.

O QUE DIZ A CÂMARA
Dentre as providências 

que estão sendo tomadas 
para cumprir as normativas 
do YouTube, foi informado 
que a Câmara tomará os 
devidos cuidados, porém 
garantindo o livre exercício 
dos mandatos parlamenta-

res. Durante o período em 
que estiver impossibilitado 
de publicar seus conteú-
dos e realizar as sessões, as 
transmissões serão feitas 
pelo canal Escola do Legisla-
tivo, também na plataforma.

A administração do perfil 
da TV Câmara Goiânia no You-
Tube foi informada, na manhã 
desta segunda-feira (25), pela 
rede social, da aplicação de 
suspensão temporária de 7 

dias por descumprimento de 
normas da plataforma. O You-
Tube informou que, em trans-
missões ao vivo feitas pela 
Casa, foram difundidas infor-
mações médicas inverídicas.

A plataforma apresenta 
os conteúdos considerados 
inapropriados de forma ge-
nérica. Eles foram citados a 
partir de denúncias feitas 
por espectadores do canal e 
classificados como “informa-
ções médicas inverídicas”.

A primeira citação se re-
fere a conteúdo do dia 31 de 
agosto. A segunda, a 17 de 
setembro. No primeiro caso, a 
denúncia de usuários foi feita 
na mesma data. No segundo 
episódio, a denúncia de con-
teúdo inapropriado foi feita 
no dia último dia 24 de abril.

A menção ao dia 31 se re-
fere a horário em que estava 
sendo transmitida a sessão 
plenária. No caso do dia 17 
de setembro, menciona au-
diência pública realizada no 
período da tarde. Em ambos 
os casos, não é possível sa-
ber a que trechos ou decla-
rações elas se referem.

Os cuidados com corte, 
escova, maquiagem e unhas 
voltaram a ser hábito para 
muitos goianienses em sa-
lões de beleza. O fim da más-
cara fez o mercado da beleza 
se aquecer novamente. A 
corrida, principalmente fe-
minina, a esses espaços, têm 
deixado a agenda dos profis-
sionais lotadas, apesar do re-
ajuste no preço dos serviços.

Famoso na Capital, o 
especialista em cortes de 
cabelo, Luciano Servulo, vol-
tou à tabela de preços an-
terior à pandemia. Mesmo 
assim, agendar um horário 
exige paciência porque as 
vagas disponíveis são para 
daqui um mês. 

“Cheguei a reduzir o pre-
ço dos meus serviços por um 
tempo, mas retornei aos ori-
ginais. Os produtos sofreram 
acréscimos no custo. Meu 
corte não é por gênero mas-
culino ou feminino, mas por 
tamanho. Chamo até de P, M 

ou G, que varia de R$ 150 a 
R$ 250. Na pandemia eu co-
brava R$ 150  para qualquer 
tamanho, incluindo a lava-
gem e finalização”, pontua.

O profissional afirma que a 
demanda por maquiagem foi 
a que mais sofreu queda nos 

últimos dois anos. A procu-
ra voltou a subir nos últimos 
seis meses, período em que 
a vacinação com as doses de 
reforço contra a Covid avan-
çou em todo o País. O ânimo 
ajuda a manter o País como 
o quarto maior mercado de 
beleza e cuidados pessoais 
do mundo, de acordo com a 
pesquisa realizada pelo Euro-
monitor International.

A ideia da maioria das 
pessoas é voltar a viver sem 
preocupações após o medo e 
consequências da Covid-19. 
No mundo das makes, as ten-
dências refletem justamente 
essa vontade de celebrar 
com intensidade. A maquia-
dora Fany Mesquita percebe 
isso ao atender as clientes. 

“Noto a procura por ma-

quiagens coloridas, indo 
mais para o rosa e azul, e 
com delineado diferente. 
Mesmo as mais discretas, 
pedem algo inusitado. Elas 
querem ousar mais e dizem 
‘quero me arrumar, passear 
aproveitar que estou viva’. 
As pessoas estão celebran-
do a vida”, avalia.

A cautela, no entanto, ain-
da tem espaço entre alguns 
clientes. Para alguns deles, 
a máscara ainda faz parte 
do dia a dia pelo receio. A 
aposentada Regina Cente-
no não teve Covid e circula 
com o acessório de prote-
ção mesmo após a liberação 
pela Prefeitura de Goiânia. É 
assim que ela se sentiu mais 
segura para voltar a fre-
quentar o salão de beleza.

Reprodução

Uma força-tarefa da Pre-
feitura de Goiânia vai mul-
tar quem recusar a entrada 
ou dificultar o trabalho dos 
agentes de combate à den-
gue. A multa ultrapassa os 
R$ 6,5 mil. O critério é ape-
nas um dos que os fiscais 
levarão em  consideração 
para determinar o valor em 
dinheiro da punição. A san-
ção faz parte de um traba-
lho iniciado nesta segunda 
(25) após reunião com o 
Ministério Público de Goiás 
para discutir o aumento de 
1.562% de casos notifica-
dos da doença. 

Os fiscais da dengue vão 
visitar imóveis e lotes em 
toda capital. A primeira eta-
pa vai se concentrar em 13 
bairros da região Sudoeste 
da cidade. Na próxima sema-
na será a vez do Distrito Sani-
tário Leste, depois o Oeste e, 
em seguida, o Noroeste.  No 
bairro, o índice de infestação 
chega a quase 3%, ou seja, a 
cada 100 imóveis, 3 tem fo-
cos de Aedes aegypti. 

O objetivo é combater 
o mosquito que também 
transmite chikungunya e zika 
e autuar os donos de imóveis 
reincidentes, que poderão 
recorrer das multas em cin-
co dias. Se mantidas, elas 
serão cobradas no boleto do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e Imposto so-
bre a Propriedade Territorial 
Urbana (ITU) de 2023.

“Poderão ser multados 
aqueles proprietários que 
já foram notificados, alguns 
por diversas vezes, mas que 
não tomaram as devidas 
providências para acabar 
com os criadouros. São pes-
soas que estão contribuin-
do para a proliferação do 
mosquito e do aumento do 
número de casos de dengue 
em nossa cidade. As multas, 
previstas em lei, variam de 
R$ 2.608 reais a R$ 26 mil”.
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Os becos e ruas de pe-
dra do centro histórico 
da Cidade de Goiás 

guardam ‘causos’ que hoje são 
descritas em livros de História 
ou nos de poesia de Cora Cora-
lina, nas paisagens em areia co-
lorida da artista plástica Goian-
dira do Couto, nas canções que 
descrevem o cenário bucólico 
da cidade, nos doces e empa-
dões típicos da culinária local.

Quem visita a cidade, seja 
durante a Procissão do Foga-
réu, na Semana Santa, seja no 
Carnaval de marchinhas ou du-
rante o Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental, 
o Fica, se encanta com as coisas 
simples e belas da cidade cer-
cada pela Serra Dourada. Chu-
par o picolé de cajazinho com 
sal no Coreto da praça ou com 
as águas calmas do Rio Verme-
lho, que corta a cidade.

Distante 148 quilômetros 
de Goiânia, a Cidade de Goiás 
surgiu no século XVII, no auge 
da exploração aurífera no Brasil 
pelos bandeirantes que que-

riam ampliar suas minas de 
Minas Gerais e do Mato Grosso  
para dentro do território goia-
no. A bandeira de Bartolomeu 
Bueno da Silva se apropriou 
as minas de ouro dos índios 
goyazes, extintos neste perío-
do, dando origem ao Arraial de 
Sant’Anna, em 1729

Em 1736, elevada à con-
dição de vila administrativa, 

teve seu nome mudado para 
Vila Boa de Goyaz, ligada à 
Capitania de São Paulo. So-
mente em 1748, com a cria-
ção da Capitania de Goiás 
que teria seu primeiro go-
vernador, dom Marcos de 
Noronha, o Conde dos Arcos 
– quem manda construir os 
primeiros prédios da cidade.

O final da exploração de ouro 

se deu no século seguinte, quan-
do houve redução da população 
local e a economia passou a ser 
comandada pela agropecuária. 
Contudo, continuou sendo o 
centro de manifestações popu-
lares e artísticas na região, com 
sarais, artes plásticas, literatura, 
arte culinária, cerâmica e a Pro-
cissão do Fogaréu.

Foi a capital do estado até a 

transferência para Goiânia nos 
anos 1934 do século XX, ação 
coordenada pelo interventor 
Pedro Ludovico Teixeira. Foi 
exatamente esta mudança 
que historiadores creditam o 
fato da arquitetura colonial ex-
clusiva da cidade ter sido tão 
bem preservada e que rendeu 
à cidade, em 2001, o título de 
Patrimônio Histórico e Cultu-
ral Mundial pela Unesco, por 
sua arquitetura barroca, pela 
natureza exuberante que a 
circunda e pelas tradições se-
culares que preserva.

A cidade de Goiás é cortada 
pelo Rio Vermelho, cercada pela 
Serra Dourada e pelos morros 
de São Francisco, Canta Galo e 
das Lages. A vegetação típica 
é a de Cerrado e tem áreas de 
preservação com cachoeiras e 
riachos como o Parque da Ca-
rioca, APA da Serra Dourada, 
APA da Cidade de Goiás, ARIE 
Águas de São João e Reserva 
Biológica da UFG. A cidade con-
ta hoje com aproximadamente 
25 mil habitantes e completa 
294 anos em 25 de julho.

CULTURA
A 23ª edição do Festival 

Internacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental (Fica) aconte-
ce entre os dias 24 maio e 5 
de junho. Com investimen-
to de R$ 5 milhões, o Fica 
2022 é promovido pelo go-
verno de Goiás, via Secreta-
ria de Estado de Cultura (Se-
cult), em coparceria com o 
Sesc, e apoio das secretarias 
estadual de Meio Ambiente 
(Semad) e Desenvolvimen-
to Sustentável, e apoio da 
Universidade Estadual de 
Goiás – UEG (unidades Goi-
ânia e Cora Coralina.

Referência nacional e in-
ternacional e um dos mais 
importantes projetos de ci-
nema promovidos pelo go-
verno de Goiás, o Fica tem 
como foco o meio ambien-
te, premiando obras em ví-
deo e película, numa gran-
de amostragem do cinema 
que descreve uma trajetória 
de êxito que se materializa 
pelo crescente número de 
países participantes. 

Divulgação
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Localizada na costa oes-
te da Serra de Caldas, a 165 
quilômetros de Goiânia e a 
300 quilômetros de Brasília, 
o município de Caldas Novas 
é conhecido como o maior 
polo hidrotermal do mundo 
e é destino certo para tu-
ristas de todas as partes do 
planeta e o principal para o 
lazer dos goianos. A cidade 
abriga a maior rede hotelei-
ra de lazer do interior brasi-
leiro, com mais de 100 hotéis 
de até cinco estrelas, pou-
sadas, privês, resorts e áreas 
de camping, para atender os 
mais diferentes públicos, com 
milhares de leitos. Tem ainda 
o maior parque aquático ter-
mal do mundo, distribuído 
em vários pontos da cidade, 
com piscinas cuja temperatu-
ra varia de 30 a 51 graus.

A principal fonte de ren-
da do município é o turismo. 
Na alta temporada, a cidade 
chega a comportar mais de 
500 mil turistas, chegando 

a 3 milhões ao ano. Além 
de toda estrutura que os 
visitantes encontram nos 
hotéis, pousadas e resorts, a 
cidade oferece em sua área 
central restaurantes, bares, 
boates e parque de diversão, 
além da Praça Mestre Orlan-
do com chafariz. Uma outra 
grande atração de Caldas 
Novas é o ecoturismo, uma 
vez que a cidade encontra-
-se às margens do lago da 
represa de Corumbá e ao 
lado da Serra de Caldas.

O melhor carnaval do Es-
tado também é registrado 

em Caldas Novas, com folia 
gratuita nas ruas durante os 
quatro dias – exceto duran-
te a pandemia de Covid-19 
– quando a cidade passa a 
ter praticamente 100% de 
ocupação dos leitos. Geral-
mente é a administração 
municipal que promove a 
festa, com a contratação de 
bandas e atrações nacionais 
para movimentar o turismo 
nesta época do ano na cida-
de. De noite os foliões parti-
cipam dos shows e durante o 
dia se divertem nos parques 
aquáticos do município.

Joelson Morais, de 47 
anos, foi preso na manhã 
desta terça-feira (26), em 
Anápolis, suspeito de espan-
car o enteado até a morte, 
no Conjunto Habitacional 
Esperança II. Considerado 
um homem de comporta-
mento agressivo, Joelson 
matou Sebastião Gomes 
Júnior, de 21 anos, no dia 
23 de março, após o jovem 
tentar defender a mãe en-
quanto ela discutia com o 
ex-companheiro.

O casal havia se separa-
do há dois anos, depois de 
viverem por mais de oito 
anos. Mesmo não estando 
mais juntos, o casal morava 
no mesmo lote e mantinha 
um relacionamento contur-
bado, conforme o delegado 
Willises Valentim.

“As brigas entre os dois 
eram constantes e sempre 
que o casal discutia, Sebas-
tião interferia em defesa da 
mãe. Na noite do crime, o 
suspeito e a vítima discuti-
ram e em meio a confusão, 

o homem agrediu a vítima 
com socos e pontapés. 
Conforme testemunhas, 
Sebastião foi golpeado 
com chutes na cabeça até a 
morte”, explicou.

Depois de agredir o jo-
vem, Joelson fugiu dizendo 
que se Sebastião não mor-
resse, voltaria para “termi-
nar o serviço”. O Delegado 
conta que o jovem chegou 
a ser socorrido, mas morreu 
horas depois no Hospital 
de Anápolis. Já Joelson que 

possui passagem por recep-
tação, confessou ter matado 
o enteado. 

“Ele disse durante o in-
terrogatório que foi legítima 
defesa, que a vítima o ame-
açou de morte. Porém, a ex-
-mulher e os três irmãos da 
vítima, que são filhos do sus-
peitos, afirmam que sempre 
que o autor do crime bebia, 
ele entrava em confusão. A 
mulher também falou que o 
suspeito agredia as crianças, 
mas ele nega”.

Capital mundial das Capital mundial das 
águas termais, Caldas Novas águas termais, Caldas Novas 

é referência em lazer e culturaé referência em lazer e cultura
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O período de pré-campanha 
é cheio de reviravoltas quando 
se fala em costura de alianças. 
E na noite da última segunda-
-feira (25), o prefeito de Sena-
dor Canedo, Fernando Pellozo 
(PSD), fechou apoio ao projeto 
de reeleição do governador Ro-
naldo Caiado (União Brasil).

Acontece que Pellozo é do 

mesmo partido que o senador 
Vanderlan Cardoso que, por 
sua vez, sempre foi da base 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) – que declarou apoio ao 
deputado federal Vitor Hugo 
(PL) como seu candidato ao 
Governo de Goiás em 2022. 

A movimentação de Van-
derlan junto ao grupo bolsona-
rista em Goiás ganhou novos 
contornos essa semana por-

que especula-se que a esposa 
do senador, Izaura Cardoso, 
recém-filiada ao PL, é cotada 
para ocupar a vice na chapa de 
Vitor Hugo em um projeto de 
oposição ao governador.

Até aí, tudo bem. Mas 
como ficaria a relação entre o 
prefeito de Senador Canedo, 
Fernado Pazzolo com Vander-
lan Cardoso? A reportagem do 
DE tentou contato com o Van-

derlan e com sua assessoria 
ao longo da tarde desta terça-
-feira (26), mas não teve retor-
no nem das ligações, nem das 
mensagens enviadas.

O espaço está aberto para 
ouvir o que pensa Vanderlan so-
bre esse novo cenário político 
envolvendo o seu aliado de pri-
meira ordem fazendo parte de 
um grupo de oposição quando 
o assunto é majoritário.

O nome de Ana Paula, filha 
do ex-prefeito e emedebista 
histórico, Iris Rezende, está 
em alta no cenário político do 
momento. Mas, apesar de ser 
constantemente lembrada 
para composições partidá-
rias, ela declarou no final da 
tarde desta terça-feira (26), 

que não tem pretensões polí-
ticas para 2022.

Ao jornal O Popular, Ana 
Paula reforçou seu posiciona-
mento anterior de que “não 
me vejo disputando nenhum 
mandato. Hoje minha intenção 
é lutar para que a história do 
meu pai seja reconhecida com 
a grandeza que ela merece”.

A declaração de Ana Paula, 

é dada logo após o presiden-
te do PP em Goiás, Alexandre 
Baldy, dizer que faria o convite 
para que ela fosse a sua suplen-
te na disputa pela única vaga 
destinada ao Senado em Goiás.

Essa não é a primeira 
vez que Ana é cotada para 
composições para o pleito 
de 2022. O nome da filha de 
Iris Rezende já foi lembrado 

para ser a vice na chapa de 
Ronaldo Caiado (União Bra-
sil), e ainda elogiado pelo 
ex-prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo Men-
danha, para uma possível 
parceria perfeita.

Até o momento, nenhuma 
hipótese, nenhum convite, 
fez com que a emedebista 
mudasse sua opinião.

Reprodução

Encontro de Caiado e Pelozzo Encontro de Caiado e Pelozzo 
provoca silêncio de Vanderlanprovoca silêncio de Vanderlan

Apesar dos sinais de que 
poderia desistir de disputar 
as eleições de 2022 como 
candidato a presidência da 
República, o ex-governador 
de São Paulo, João Dória 
continua sua agenda de 
visitas pelo País. A ideia é 
discutir estratégia de cam-
panhas com seus aliados 
pelos Estados Brasileiros.
Na próxima quinta-feira 
(28), o tucano visita alia-
dos políticos em Goiás. 
Dória estará no escritório 
de Marconi Perillo, presi-
dente do PSDB no Estado, 
por volta das 16 horas, 
onde concederá entre-
vista coletiva. No mesmo 
local ele se reunirá com li-
deranças políticas que vão 
trabalhar pelo seu projeto 
junto ao eleitorado goia-
no. O escritório fica na Rua 
109, nº 250 – Setor Sul.
Antes de chegar em Goi-
ânia, o ex-governador 
de São Paulo passará por 
Trindade onde às 14 horas 
visitará a Basílica do Divi-
no Pai Eterno e, na sequ-

ência, às 14h30, vai até a 
Vila São Cotollengo.
Dória venceu as prévias 
do PSDB em novembro do 
ano passado. Mas, pouco 
depois, ameaçou desistir 
da campanha caso encon-
trasse rachas internos no 
partido com a influência de 
Eduardo Leite, que deixou 
o governo do Rio Grande 
de Sul também de olho nas 
eleições presidenciais.
E mesmo apesar de ser o 
nome do PSDB para a dis-
puta, João Dória precisa 
convencer o bloco forma-
do pelo seu partido, junto 
com o MDB, Cidadania e 
União Brasil que é o melhor 
caminho para representar a 
terceira via no pleito.
A previsão é que o nome 
de consenso entre as siglas 
seja apresentado até o da 
18 de maio. Dória disputa a 
preferência do grupo com 
a senadora emedebista 
Simone Tebet, o senador 
Alessandro Vieira pelo Ci-
dadania e ainda Luciano 
Bivar pelo União Brasil.

Filha de Iris Rezende, diz que não tem pretensões políticasFilha de Iris Rezende, diz que não tem pretensões políticas
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Os vereadores da Co-
missão de Ética da Câ-
mara do Rio de Janeiro 

vão pedir à polícia o comparti-
lhamento de provas da investi-
gação contra Gabriel Monteiro, 
que enfrenta um processo in-
terno de cassação. Em reunião 
realizada nesta terça-feira (26) 
à tarde, eles também combina-
ram que devem ouvir as mes-
mas testemunhas que apare-
cem na investigação da polícia.

Na lista estão ex-assesso-
res e assessores de Gabriel 
Monteiro, além de um policial 
que aparece empurrando um 
morador de rua em um dos 
vídeos de Monteiro. Também 
devem chamar a mãe de uma 
garota que é beijada no pes-
coço pelo parlamentar, que 
ainda toca o seio da garota.

Sobre essa acusação especí-
fica, uma das mais críticas para 
os vereadores, ele chegou a se 
manifestar em uma rede social, 
respondendo a uma deputada 
que o acusou de assédio.

“Deputada, eu tirei a me-

nina da rua, impedi que a 
mesma perdesse o cabelo, 
demos mais de 30 mil pra 
ela. Ver maldade num abraço, 
beijo, do lado da mãe, da po-
lícia, em lugar público, vídeo 
público por mim mesmo, diz 
mais sobre seu caráter do que 
do meu!”, disse Monteiro.

“Qualquer ordem judicial 
referente a mim, irei cum-
prir. Concordando ou discor-
dando, minha ação será no 
processo. Já mandei meus 
advogados adiantarem 
qualquer procedimento, 
pois estamos com a verda-
de. O bom disso tudo é que 
na justiça quem cometeu in-
justiças, vai pagar”, afirmou 
em outra postagem.

SIGILO DO PROCESSO
Depois de uma discussão 

que aventou derrubar o sigilo 
de todo o processo de investi-
gação contra ele dentro da Co-
missão de Ética, os vereadores 
deram um passo para trás e 
decidiram manter as sessões 
com testemunhas fechadas ao 
público e à imprensa.

Divulgação

Vereadores querem testemunhas e provas Vereadores querem testemunhas e provas 
da polícia no processo contra Gabriel Monteiroda polícia no processo contra Gabriel Monteiro
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Por unanimidade, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) manteve nes-
ta terça-feira (26) a prisão da 
ex-deputada federal Florde-
lis. Ela é acusada de partici-
pação no assassinato do ma-
rido, o pastor Anderson do 
Carmo, em junho de 2019. 
Flordelis será julgada pelo 
júri popular no dia 9 de maio.

O tribunal julgou um 
recurso em habeas corpus 
protocolado pela defesa 
contra a decisão da Justiça 
de Niterói (RJ) que decretou 
a prisão da ex-deputada em 
13 de agosto do ano passa-
do, dois dias após a cassa-
ção do mandato pela Câma-
ra dos Deputados.

Durante o julgamento, 
o advogado Rodrigo Fau-
cz, representante de Flor-
delis, afirmou que o caso 
é midiático e que a polícia 
e o Ministério Público rea-
lizaram um “linchamento 
moral” da ex-deputada.

A defesa alegou diver-
sas nulidades no processo, 
como a falta de alegações 
finais e a ausência de justifi-

cativas para as qualificadoras 
da decisão de pronúncia que 
levou o caso ao júri popular 
e à acusação de homicídio 
triplamente qualificado.

Rodrigo Faucz disse que 
a prisão não tem fundamen-
tação e defendeu medidas 
cautelares diversas da prisão. 
“Não há como se fazer Justiça, 
como se ter um julgamento 

justo, por conta de uma ver-
são exagerada, criada pela 
acusação, comprada pela 
mídia, sem sequer ter o julga-
mento em primeira instância”.

A ex-parlamentar e mais 
oito acusados respondem ao 
processo pela morte de Ander-
son do Carmo, que foi executa-
do a tiros após chegar à residên-
cia na companhia de Flordelis.

De acordo com publicação 
de Bela Megale, de O Globo, 
tudo que Jair Bolsonaro (PL) 
não quer é paz. Segundo a 
jornalista, o presidente proi-
biu que os  chamados ‘bom-
beiros’ do Palácio do Planal-
to ajam para aparar arestas 
entre o Executivo e Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Aliados do governo, em 
condição de anonimato, de-
clararam a Bela Megale que até 
chegaram a procurar ministros 
da Corte, mas sem pedidos ou 
autorização do presidente.

E os últimos acontecimen-
tos comprovam que Bolsona-
ro parece apostar que a crise 
com o STF pode trazer van-
tagens para sua campanha 
eleitoral. O presidente tanto 
acredita nisso que recente-
mente iniciou um novo con-
flito com o Judiciário ao con-
ceder o indulto, uma espécie 
de perdão, ao deputado fe-
deral Daniel Silveira (PTB-RJ), 
condenado a oito anos de pri-
são pela Corte por ataques a 

democracia e as instituições, 
e ameaças a ministros.

Mas o STF também tem se 
movimentado em relação a 
instabilidade entre o Judiciário 
e o Executivo. Essa semana o 

ministro Roberto Barroso, fez 
críticas ao presidente Bolsona-
ro. Sem citar nomes o magistra-
do disse que as Forças Armadas 
‘são orientadas a atacar e desa-
creditar no processo eleitoral’.

Bolsonaro trabalha crise com Bolsonaro trabalha crise com 
STF como trunfo para reeleiçãoSTF como trunfo para reeleição
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O grito de “é campeã” das 
arquibancadas se concretizou. 
A Grande Rio, de Duque de 
Caxias, Baixada Fluminense, 
conquistou o título inédito de 
campeã do Carnaval do Rio 
de Janeiro. O enredo “Fala, Ma-
jeté! As Sete chaves de Exu!” 
desmistificou o senso comum 
sobre Exu, um dos orixás mais 
louvados das religiões africana.

A agremiação já quase 
conquistou o posto em 2020, 
2010, 2007 e 2006, ficando 
em segundo lugar. A disputa 
foi com a Beija-Flor, de Niló-
polis, por décimos. Na comis-
são de frente, o ator Demer-
son Dalvaro, que interpretou 
o orixá na Sapucaí, hipno-
tizou o público ao subir em 
um globo terrestre. Na apu-

ração, a escola garantiu a 
nota 10 de todos os jurados.

A escola também manteve 
a nota máxima em nos demais 
quesitos, fantasia, harmonia, 
bateria, samba-enredo, alego-
ria e adereços, enredo e mes-
tre sala e porta-bandeira.

O desfile seguiu enérgico 
e vibrante, assim como Exu. 
A apresentação destacou o 

poder de transformação, a 
bondade e a força do orixá. 
Entre os fiéis da Umbanda e 
Candomblé, Exu é responsável 
por abrir os caminhos, superar 
dificuldades e ajudar a alcan-
çar os objetivos. No entanto, 
por ser representado com rou-
pas pretas e usar um tridente, 
aqueles que não tem familiari-
dade, associam sua imagem a 

algo ruim, à maldade.
O desfile encerrou com 

um pedido de combate à in-
tolerância religiosa. Um carro 
alegórico carregava a mensa-
gem: “Exus, a Sapucaí é vossa!”.

A  cerimônia de apuração, 
que teve início com cerca de 30 
minutos de atraso na Praça da 
Apoteose, foi comandada pelo 
presidente da Liga Indepen-

dente das Escolas de Samba 
(Liesa), Jorge Perlingeiro, que 
anuncia as notas há pelo menos 
30 edições do carnaval carioca.

A última campeã é a Viradou-
ro, que levou o título de melhor 
escola de samba no Carnaval de 
2020, após 23 anos sem ganhar. 
Em 2021, devido à pandemia de 
Covid-19, não houve desfile das 
escolas de samba.

Apesar de dois proje-
tos de lei se arrasta-
rem há uma década, 

a Justiça brasileira ainda não 
possui regras específicas 
para resolver a situação de 
casais que têm animais de es-
timação e se separam. Um pro-
cesso como este pode levar 
até três anos para se resolver 
e incluir até perícia de com-
portamento animal, para ver 
qual dos dois tem mais afini-
dade com o bichinho.

Hoje, o processo é parecido 
com o andamento da situação 
de casais que têm filhos, mas 
com algumas mudanças de 
nomes. A pensão alimentícia, 
por exemplo, passa a se cha-
mar ajuda de custo, no caso 
de um animal. Para decidir 
quem fica com o cão, gato ou 
qualquer outro pet, os advo-
gados podem buscar diver-
sos recursos, como explica o 
advogado do Sindicato dos 
Criadores de Pet (Sinca Xerim-
babo) e presidente da Comi-
ssão de Direitos das Famílias 
da OAB Goiás, Christiano de 

Lima e Silva Melo.
“São observadas fotos que 

mostram o relacionamento 
do cão com o tutor, além de 
documentos, como contra-
to de compra do animal ou 
termo de adoção. Se o advo-
gado tiver expertise na área, 
solicita laudo de perícia de 
um analista comportamental: 
uma pessoa especializada em 
comportamento animal para 
checar com quem o pet tem 
mais afinidade. Mas essa últi-
ma opção ainda não é muito 
usual”, detalha o especialista.

Também é possível re-
correr a testemunhas, que 
podem ser adestradores ou 
funcionários de pet shop, 
por exemplo. A guarda com-
partilhada do pet também é 
uma possibilidade, mas um 
tanto quanto mais difícil, se-
gundo Melo. “Um cachorro 
se adapta razoavelmente 
bem à ela, apesar de poder 
sofrer estresse por mudar de 
ambiente. Já o gato tende a 
ser territorialista, apegado à 
casa. Então, a guarda com-
partilhada para ele seria um 
sofrimento terrível. E muitos 

juízes ainda não se dão conta 
disso”, comenta o advogado.

AUMENTO DE 
DIVÓRCIOS COM PET
Melo conta que cada vez 

mais casais passam por si-
tuações do tipo. “De 2019 
para cá, só no meu escritório, 
a procura aumentou 50 %, 

pelo menos. Na pandemia, 
muita gente recorreu ao bi-
cho de estimação para ter 
companhia extra em casa, 
porque muitos casais desco-
briram que não suportaram a 
companhia um do outro nesta 
convivência forçada. Colocam 
o animal como tábua de sal-
vação, mas sabemos que não 

existe âncora para manter o 
relacionamento. Na volta para 
as atividades, muitas vezes 
divorciando, o casal tem este 
animal no meio da situação”, 
comenta o advogado.

O presidente da Comissão 
de Direitos das Famílias da 
OAB Goiás comenta que um 
processo como este pode le-

var de um a três anos na Jus-
tiça. Neste período, o juiz ex-
pede liminar determinando 
o convívio provisório, até que 
seja definida a sentença. Por 
isso, se possível, o mais ágil é 
firmar acordo.

FAMÍLIA MULTIESPÉCIE
Dois projetos de lei trami-

tam no Congresso Nacional, 
há mais de uma década, com 
objetivo de criar regras espe-
cíficas para casais que se di-
vorciam e precisam dar con-
ta do futuro do seu pet. Esta 
constituição familiar recebe 
o nome de família multiespé-
cie. São o PL 1.058/2011 e o 
7.196/2010.

“Temos divisão na questão 
animal. Algumas pessoas 
acham que estamos dando 
poder demais aos animais. Esta 
bancada tenta segurar os pro-
jetos, para que haja um equilí-
brio. E tem a bancada ultra pro-
tecionista, que tenta colocar os 
animais quase no mesmo pa-
tamar dos homens. O projeto 
anda bem devagar justamente 
por conta dessa disparidade”, 
comenta o advogado.

Divulgação

Casais em separação podem pedir Casais em separação podem pedir 
até perícia para ver quem fica com o petaté perícia para ver quem fica com o pet
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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
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 

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

pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
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-

Veículos
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3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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

BRASIL, 27 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
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Na estreia de seu novo 
uniforme principal 
da temporada, o Vila 

Nova tropeçou outra vez na 
Série B de 2022. Pela 4ª roda-
da da competição, o Tigre saiu 
na frente do Tombense e sus-
tentou a vantagem na maior 
parte do tempo, mas sofreu 
o empate no fim e ficou no 
1×1. Ambos os gols saíram 
em cobranças de pênalti. Foi 
a segunda vez que o colorado 
atuou no OBA neste Campe-
onato Brasileiro. A outra oca-
sião foi um empate sem gols 
com o Novorizontino.

O TROPEÇO 
DO VILA NOVA
No primeiro tempo, o Vila 

Nova mereceu sair com a 
vitória parcial. Os lances de 
maior perigo vieram de pés 
colorados. Na marca dos dez 
minutos, Arthur Rezende so-
freu falta de Gustavo dentro 
da área e o árbitro marcou 
pênalti. O próprio Arthur 
Rezende partiu para a marca 
da cal e converteu, abrindo 
o placar em Goiânia.

Aos 27, o Tigre teve a chan-
ce de ampliar. Daniel Amorim 
avançou, finalizou forte, mas 

acertou a rede pelo lado de 
fora. No minuto seguinte, 
Victor Andrade também fez o 
seu arremate, só que escorre-
gou na hora de chutar. Ainda 
assim, o goleiro Felipe Garcia 
precisou espalmar.

Aos 38, a história quase 
mudou. Depois de observar 
um toque de mão na área 
alvirrubra, o juiz marcou 
penalidade máxima para o 
Tombense. Após checar o 

VAR, porém, o árbitro anu-
lou a marcação e mandou 
o jogo seguir. Antes do fim 
da etapa, aconteceram duas 
chegadas, uma de cada lado, 
mas sem balançar as redes.

Os minutos iniciais do 
segundo tempo foram mais 
amarrados. Aos nove, Roger 
Carvalho desviou e Pedro 
Campanelli evitou o empate. 
Posteriormente, as oportuni-
dades só voltaram a aparecer 

na metade final. Perto dos 30 
minutos, Pablo Dyego ten-
tou duas vezes e parou em 
Felipe Garcia. Matheuzinho 
também parou no goleiro.

Quando parecia que a 
vitória seria do Vila Nova, 
veio um novo pênalti. Na 
interpretação do juiz, após 
análise do VAR, Rafael Do-
nato derrubou Jean Lucas 
e isso configurou lance 
faltoso. Assim como Arthur 

Rezende para o Tigre, Jean 
Lucas converteu sua co-
brança para o Carcará.

O duelo ficou morno e a 
igualdade persistiu até o fim. 
Com este resultado, o Tigre 
deixou momentaneamen-
te a zona de rebaixamento, 
estacionando em 16º lugar. 
Porém, pode voltar ao Z-4 
caso o CRB ou o Guarani 
vençam os seus compromis-
sos nesta quarta (27).

O Corinthians entrou em 
campo com sua nova ca-
misa da temporada 2022 e 
venceu o Boca Juniors por 2 
a 0, na noite desta terça-fei-
ra, pela terceira rodada da 
Copa Libertadores, em uma 
Neo Química Arena com 
quase 45,5 mil pessoas. Com 
o resultado, construído com 
dois de Maycon, o Alvine-
gro, comandado nesta noite 
pelo auxiliar Filipe Almeida, 
assumiu a liderança do gru-
po E da competição.

O Timão começou o pri-
meiro tempo totalmente 
ligado e abriu o marcador 
logo aos quatro minutos, 
com Maycon, após belo 
lance entre Renato Augus-
to e Fagner. Os 45 minutos 
seguiram com os brasileiros 
atacando e raras chances 
para o Boca. Vale mencionar 
que, em apenas cinco minu-
tos, quatro jogadores corin-
tianos foram amarelados.

Vale destacar que um 
torcedor do Boca Juniors foi 
detido pela Polícia Militar no 
intervalo da partida. O ho-
mem fez imitações de ma-
caco para dois torcedores 
corintianos, que acompa-
nharam a PM na detenção.

No retorno do intervalo, 
a equipe perdeu um pouco 

a intensidade, chegou a so-
frer com os argentinos no 
campo de ataque, mas nada 
que levasse muito perigo. 
Em momento crucial da par-
tida, no entanto, Maycon 
fez o segundo e sacramen-
tou a vitória alvinegra.

O próximo compromis-
so do Corinthians será pelo 

Campeonato Brasileiro, já 
no domingo, contra o For-
taleza, às 16h (de Brasília), 
na Neo Química Arena. Pela 
Libertadores, o desafio será 
fora de casa, na quarta-feira 
que vem, contra o Deporti-
vo Cali, às 21h (de Brasília).

O jogo -  O Corinthians 
começou a partida ex-
tremamente atento, com 
posse de bola e agressi-
vo no campo de ataque. 
O prêmio veio aos quatro 
minutos, quando Fagner, 
após receber de Renato Au-
gusto, cruzou certeiro para 
Maycon, na pequena área, 
que mandou de cabeça 
para o gol. Foi o primeiro 
tento do camisa 5 neste re-
torno à Itaquera.

Apesar de um chute a 
longa distância (e longe do 
gol de Cássio) de Vázquez, 
o jogo continou pendendo 
para o ataque corintiano. 
Aos dez minutos, Willian 

partiu pela esquerda e 
mandou para Fábio San-
tos, que foi cortado pela 
zaga. Pouco depois, Rena-
to Augusto chutou de fora 
da área, mas a bola foi por 
cima do gol.

O Alvinegro tentou, pela 
esquerda, direita e pelo 
centro. Aos 16, novamen-
te o camisa 10 partiu pela 
esquerda e cruzou, mas a 
zaga afastou. A bola sobrou 
para Adson, que chutou 
para a defesa de García. A 
chance mais clara do Boca 
surgiu aos 21, em contra-
-ataque, quando Medina 
cruzou para a pequena 
área, mas Vázquez não che-
gou a tempo.

Perto dos 30 minutos, 
Adson recebeu e passou 
para Fagner, que deu para 
Renato. O meia novamente 
arriscou chute para o gol, 
passando bem perto da tra-
ve, na parte de cima.

Reprodução

Pela terceira vez na his-
tória, o Neurologia Ativa 
terminou no lugar mais alto 
do pódio em uma compe-
tição nacional de master. 
Pelo 18º Master Santos de 
Vôlei, na categoria 35+ 
masculino, o time goiano 
bateu o VNV Megafit na 
grande decisão, por 2 sets 
a 1, e conquistou o tricam-
peonato. Os outros títulos 
da equipe aconteceram em 
Saquarema, em 2019, e em 
Guarapari, em 2021.

O TRI DO 
NEUROLOGIA ATIVA
Na sua categoria, o Neu-

rologia Ativa iniciou o 18º 
Master Santos de Vôlei no 
Grupo B. Na mesma chave, 
ficaram o Castelo Vôlei Mas-
ter RJ, o SC Vôlei Master e o 
VNV Megafit. No Grupo A, 
estiveram participando RL 
Esportes, MG Vôlei, Master 
Vôlei Guaru Vellas Sports e 
Cia do Vôlei – PR.

O Neurologia Ativa es-
treou com uma vitória de 
2×1 perante o VNV Megafit. 
Em seguida, venceu o SC Vô-
lei Master por 2×0. Por fim, 
derrotou o Castelo Master 
Vôlei RJ também por 2×0.

“É uma sensação de re-
alização plena. Diante de 
um campeonato com nível 
tão alto, que é o de Santos, 
próximo a São Paulo, onde 
todos os times têm grandes 
condições. A gente enfren-
tou pessoas do Brasil intei-
ro, vencendo um jogo atrás 
do outro, tendo um desta-
que atrás do outro, gerando 
dificuldades”, comentou o 
líbero Sávio Beniz ao DE.

O time passou para o 
mata-mata e eliminou o RL 
Esportes por 2×1, nas semi-
finais, e voltou a encontrar 
o VNV Megafit na final. Na 
decisão, os goianos triun-
faram, por 2×1, de virada. 
As parciais foram de 22/25, 
25×20 e 15/12.

“Tivemos muita dificul-
dade na semifinal e na final, 
então é um sentimento de 
realização. Foi fantástico, 
estou me sentindo muito 
bem, com sensação de de-
ver cumprido com o públi-
co goiano”, concluiu Sávio.

Contra o Tombense, Vila Nova Contra o Tombense, Vila Nova 
tropeça mais uma vez na Série Btropeça mais uma vez na Série B

Corinthians vence o Boca Juniors e assume a liderança do grupo Corinthians vence o Boca Juniors e assume a liderança do grupo 

Time goia-Time goia-
no do Neu-no do Neu-
rologia Ati-rologia Ati-
va fatura va fatura 
tricampeo-tricampeo-
nato brasi-nato brasi-
leiro masterleiro master
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A Comissão Europeia 
deve dizer que a União 
Europeia entrou em 

uma nova fase pós-emergên-
cia da pandemia, na qual os 
testes devem ser direcionados 
e o monitoramento dos casos 
de Covid-19 deve ser seme-
lhante à vigilância da gripe ba-
seada em amostra, de acordo 
com um documento prelimi-
nar visto pela Reuters.

A mudança ocorre em 
meio a uma queda gradual de 
casos e uma queda no núme-
ro de mortes relacionadas à 
Covid-19, graças à dissemina-
ção da variante Ômicron me-
nos virulenta e à imunização 
de mais de 70% da população 
da UE, com metade da popu-
lação tendo recebido tam-
bém uma dose de reforço.

“Esta comunicação apre-
senta uma abordagem para 
a gestão da pandemia nos 
próximos meses, passando da 
emergência para um modo 
mais sustentável”, diz o docu-
mento preliminar da UE.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é responsável 
por declarar uma pandemia e 
o fim dela, uma medida que 
tem vastas implicações legais 
para uma grande variedade 

de setores, incluindo segura-
doras e fabricantes de vacinas. 
A agência da Organização das 
Nações Unidas (ONU) disse 
que a pandemia não acabou.

O documento da UE não 
é vinculativo e vem com avi-
sos claros de que “a Covid-19 
está aqui para ficar”, provavel-
mente com o surgimento de 
novas variantes e, portanto, “a 
vigilância e a preparação per-
manecem essenciais”.

O rascunho do documen-
to, preparado pela comissária 
de Saúde Stella Kyriakides e 
previsto para ser adotado na 
quarta-feira, alerta que novos 
surtos são possíveis e reco-
menda que os governos da 
União Europeia mantenham 
a guarda e estejam prontos 
para retornar às medidas de 
emergência, se necessário.

No entanto, também re-
conhece que uma nova fase 

começou e que é necessária 
uma nova abordagem para 
monitorar a pandemia.

Isso significa que os tes-
tes em massa, pelos quais as 
pessoas com sintomas e seus 
contatos devem ser testados, 
já foram descartados em al-
guns estados da UE, em forte 
contraste com as políticas atu-
almente aplicadas na China, 
onde as grandes cidades são 
submetidas a bloqueios e tes-

tes regulares em massa após a 
detecção de poucos casos.

VIGILÂNCIA
A Comissão reconhece 

essa mudança, observando 
que menos testagem pode di-
ficultar a interpretação dos da-
dos epidemiológicos. Isso está 
de acordo com as advertên-
cias do chefe da OMS, general 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, que nesta terça-feira (26) 

pediu aos países que mante-
nham a vigilância das infec-
ções por coronavírus, dizendo 
que o mundo está “cego” em 
relação à forma como o vírus 
está se espalhando devido à 
queda nas taxas de testes.

Para resolver esta situação, 
Bruxelas incentiva a introdu-
ção de formas mais sofistica-
das de detecção de surtos.

“Testes de diagnóstico di-
recionados devem ser imple-
mentados”, diz o documento 
preliminar, observando que 
novas estratégias de teste de-
vem ser projetadas para ga-
rantir que continuem forne-
cendo indicações úteis sobre 
tendências epidemiológicas.

Para isso, devem ser iden-
tificados grupos prioritários 
para testagem, incluindo 
aqueles próximos a surtos, 
pessoas em risco de desen-
volver Covid-19 grave e equi-
pes médicas e outras que 
estejam em contato regular 
com populações vulneráveis.

A vigilância do vírus tam-
bém deve ser adaptada, com 
maior foco no sequencia-
mento genômico para detec-
tar possíveis novas variantes 
e menos atenção na notifica-
ção em massa de casos.

Reprodução
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Goiânia receberá o úl-
timo show da carreira de 
Whindersson Nunes em 11 
de junho no Goiânia Are-
na. O preço dos ingressos 
ainda não foi divulgado, 
mas os interessados podem 
fazer reservas por meio da 
internet. O humorista pro-
mete mudar vidas no palco 
com o seu “ Isso Não é um 
Culto”. A apresentação faz 
parte de uma série de es-
petáculos em todo o Brasil 
que serão realizados tam-
bém em países da Europa.

”Você vai sair trans-

formado! Meu quinto, 
melhor e último show vai 
estar em turnê mundial. 
Ainda dá tempo incluir 
sua cidade pra me despe-
dir de você. A qual cidade 
eu deveria ir?”, postou o 
artista em seu instagram.

Em dezembro do ano 
passado, ele surpreendeu os 
fãs ao anunciar uma pausa 
nos trabalhos. Ele afirmou 
à época que tomaria outros 
rumos para a sua vida e que  
percebeu que “dessa vida 
não se leva nada, nem fama, 
nem glória, muito menos 
tudo que eu comprar com o 
que eu ganhar com isso”.

Na última quarta-feira 
(20), a Netflix lançou 
a segunda tempora-

da da série “Boneca Russa”. A 
primeira temporada estreou 
ainda em 2019, com um total 
de oito episódios. A nova leva 
da obra ganhou uma conti-
nuação de sete capítulos e 
retorna com a atriz Natasha 
Lyonne (“Orange Is The New 
Black“) como protagonista.

SINOPSE
A sinopse da primeira 

temporada de Boneca Russa 
é a seguinte. Em seu aniver-
sário de 36 anos, Nadia Vul-
vokov participa da comemo-
ração na casa de uma amiga e 
em certo momento sai pelas 
ruas procurando por seu gato 
desaparecido. Nadia conse-
gue encontrá-lo, mas acaba 
morrendo ao longo da busca.

Logo em seguida, a mu-
lher acorda novamente em 
sua própria festa, olhando 
o seu reflexo através do 
espelho do banheiro da 
amiga. Hesitante, ela consi-
dera que aquele delírio foi 
provavelmente um surto 
de sua cabeça, até que os 
acontecimentos voltam a 

se repetir, deixando-a mais 
confusa do que nunca.

UMA BREVE CRÍTICA 
O diferencial da obra em 

relação a outras companhei-
ras do gênero é o tom ácido 
com que conta sua história e 
o ambiente de desconforto 
que pode contribuir para uma 
experiência mais completa, 
dependendo do espectador. 
O ponto de virada do terceiro 
capítulo é daqueles que nos 
fazem ajeitar o corpo no assen-
to em expectativa, e os desdo-
bramentos do episódio final 
são um soco no estômago.

Os diálogos são espertos, 
as piadas bem colocadas, e 
o roteiro consegue aprovei-
tar as características de cada 
personagem. Com exceção 
de certo acontecimento no 
meio da temporada e o ca-
pítulo final em si, porém, a 
série caminhou por estra-
das trafegadas várias vezes 
antes. Desta forma, ironica-
mente, a série sobre loop 
temporal acaba se tornando 
excessivamente repetitiva.

O desfecho é ótimo e po-
deria tranquilamente ter sido 
o encerramento da série. No 
entanto, a renovação da Ne-

tflix para uma nova tempora-
da deixou tudo imprevisível.

PERGUNTAS 
EM ABERTO
A primeira temporada de 

Boneca Russa deixou mui-
tas perguntas em aberto. As 
linhas do tempo de Nadia e 
Alan se fundiram em uma 
só? Eles ainda continuam 
separados por dimensões? A 
Nadia do passado ficará para 
sempre com o Alan do pre-
sente, e o Alan do passado 
com a Nadia do presente? As 
mortes continuarão aconte-
cendo após um tempo?

Boneca Russa: uma recapitulação Boneca Russa: uma recapitulação 
da primeira temporadada primeira temporada

Whindersson Nunes Whindersson Nunes 
traz a Goiânia show de traz a Goiânia show de 
encerramento da carreiraencerramento da carreira
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