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Palestras técnicas e relatos de experiências marcaram o segundo dia de programação do 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, 
no Centro de Cultura e Eventos Jatobá do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) - Campus de Rio Verde. Na última quarta-feira (27/04), o evento 
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Considerado o “Natal 
do primeiro semes-
tre” pela Confedera-

ção Nacional do Comércio 
(CNC), o Dia das Mães é a 
data mais esperada deste 
ano para tentar recuperar 
o movimento do comércio 
desde o fechamento em 
2020 de todas as atividades 
por conta da pandemia de 
covid-19. O certo é que no 
comércio em geral, espera-
-se um aumento de 15% nas 
vendas em comparação ao 
dia das mães de 2021, mas 
a intenção é a de que a re-
ceita seja equivalente ao dia 
das mães de 2019, quando a 
economia brasileira já exibia 
sinais de reaquecimento. No 
comércio da Rua 44 e região, 
mais otimista, espera-se um 
aumento de até 50% nas 
vendas em relação aos anos 
de 2020 e 2021, auge da 
pandemia, e de 10% a mais 
em relação a 2019.

Para o diretor de comu-
nicação da AER 44, Célio 
Abba, os lojistas estão se 

preparando para receber 
o consumidor com grande 
entusiasmo. É que uma pes-
quisa do SPC  Brasil apon-
tou que 78% dos consumi-
dores que vão às compras 
no dia das mães pretendem 
fazê-lo presencialmente.

“Essa pesquisa é muito 
importante e mostra que 
as epssoas querem ir às 

compras. Estão com sauda-
de das ruas”. A região terá 
horário especial até às 19 
horas no sábado, 7, anterior 
ao Dia das Mães. Segundo 
pesquisa da assessoria, o 
presente que deve prevale-
cer é a blusa ou t-shirt com 
valor entre R$ 50 e R$ 70.

O presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Esta-
do de Goiás, Marcelo Baioc-
chi Carneiro disse que os 
empresários do comércio 
estão extremamente otimis-
tas com as vendas em fun-
ção da data comemorativa 
deste ano, pois será a pri-
meira vez, desde o início da 
pandemia, que as atividades 
econômicas estarão funcio-

nando plenamente.
“Em Goiás, nossa previ-

são é de um aumento de 
15% nas vendas em com-
paração com o dia das mães 
de 2021. Com essa previsão 
confirmada, teremos em 
2022 uma receita equivalente 
ao dia das mães de 2019 e as-
sim vamos encerrar as vendas 
desse período no patamar 
pré-pandêmico, para daqui 
em diante voltarmos ao cres-
cimento sustentado”, explica.

Para ele, os presentes 
serão comprados de acor-
do com a realidade de cada 
consumidor, mas que todos 
irão às compras para encon-
trar um presente que mar-
que a data em família. “Isso 
é resultado da volta da gera-
ção de emprego, e portanto 
com mais renda circulando, 
e de medidas municipais, 
estaduais e federais de estí-
mulo à retomada econômi-
ca, além de – não podemos 
nos esquecer – do sucesso 
da campanha nacional e 
local de vacinação, que per-
mitiu o fim das restrições de 
circulação”, finalizou.

A Secretaria Municipal 
de Mobilidade (SMM) vai 
adquirir dois drones e trei-
nar 16 agentes de trânsito 
e engenheiros de tráfego 
para operá-los para auxiliar 
nas ações de engenharia na 
capital e também para que 
o Departamento de Trânsito 
acompanhe e elabore rotas 
em grande eventos, como 
shows e em obras como a 
do BRT, no Centro.

“Apesar da legislação 
prever o uso de drones para 
fiscalização de infrações, a 
SMM não utilizará os apare-
lhos para esta finalidade. Eles 
serão utilizados em ações 
mais científicas”, garantiu o 
diretor de Transportes da 

SMM, Jean Damas da Costa.
A principal utilização 

dos equipamentos se dará, 
segundo ele, em ações de 
engenharia, com a análise 
aérea de determinadas regi-

ões de Goiânia onde o fluxo 
de veículos é intenso para 
definir que ações devem ser 
tomadas para melhoria do 
trânsito. Podem ocorrer alte-
rações de tempo nos semá-

foros, alterações no sentido 
da via, análise de tempo dos 
pedestres nas faixas e a ne-
cessidade de uma ciclovia.

“Com as imagens dos dro-
nes temos como coletar as 
imagens, jogá-las em um sof-
tware próprio que vai nos dar 
o mapa do calor, apontar as 
necessidades da região a partir 
da contagem de veículos, que 
hoje é demorada, feita manu-
almente, de baixo. Vai melho-
rar na tomada de decisão por-
que com o drone podemos ver 
o todo da região”, explica.

Os equipamentos estarão 
à disposição também do De-
partamento de Trânsito da 
SMM em grandes eventos, 
para auxiliar no planejamen-
to do tráfego da região afe-
tada, evitando congestiona-

mentos, prevendo desvio de 
rotas e para acompanhar a 
própria operação desenvol-
vida durante o evento. Pode 
ainda auxiliar na definição 
de ações mais assertivas no 
trânsito onde ocorrem gran-
des obras, como na região 
Central, na obra do BRT.

O diretor de Transportes 
da SMM disse que todo pro-
cesso deve demorar de três 
a quatro meses até começar 
a operar em Goiânia. Foi pu-
blicado o edital de tomada 
de preços na terça-feira, 26. 
Agora será feita estimativa 
de preço, cotação, solicita-
ção de recursos e a publica-
ção da licitação para a aqui-
sição dos equipamentos e 
treinamento do pessoal que 
vai trabalhar com os drones.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), dispo-
nibiliza, neste sábado (30/4), 
66 pontos para o dia D de 
vacinação contra Influenza 
(gripe) e sarampo. A aber-
tura será realizada pelo se-
cretário municipal de Saúde, 
Durval Pedroso, às 8h30, na 
Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) Alto do Vale, locali-
zada na Rua VF-9 com a Rua 
Samir Helou, no Setor Alto 
do Vale, Região Noroeste de 
Goiânia. Objetivo do dia D é 
mobilizar todos os grupos 
prioritários para imunização 
com as duas vacinas.

 A partir deste sábado, o 
público-alvo apto a tomar as 
vacinas contra gripe e saram-
po será ampliado. No caso da 
Influenza, além dos idosos, 
trabalhadores da saúde, 
gestantes e puérperas (que 
já estão sendo imunizados), 
poderão se vacinar: crianças 
de seis meses a menores de 
05 anos (04 anos, 11 meses e 
29 dias), professores, indíge-
nas, pessoas com comorbida-
des e deficiência permanente, 
Forças Armadas, caminhonei-
ros, trabalhadores do trans-
porte coletivo, adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos de 
idade sob medidas socioedu-
cativas, dentre outros.

 Já no caso do sarampo, 
além dos trabalhadores da 
saúde, passam a ser vacina-
das também as crianças de 
seis meses a menores de 
05 anos. A campanha para 
todos os grupos segue até 
o dia 03 de junho.
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O preço médio do eta-
nol para o consumi-
dor final é o terceiro 

menor do país, perdendo 
apenas para o Mato Grosso 
(MT) e São Paulo (SP), segun-
do levantamento da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).  
Os dados são da semana en-
tre os dias 10 e 16 de abril. O 
litro foi comercializado em 
média a R$ 5,173. O preço 
do litro na usina esta semana 
foi de R$ 3,30, o menor entre 
todos os estados, conforme o 
presidente executivo do Sin-
dicato da Indústria de Fabri-
cação de Etanol no Estado de 
Goiás (Sifaeg), André Rocha.

“Desde a semana passa-
da começou a reduzir o va-
lor nas usinas. O preço está 
caindo e na medida em que 
as usinas começarem a tra-
balhar com a safra, a oferta 
do produto será maior. Resta 
saber se a queda vai chegar 
aos consumidores”, explicou.

André Rocha revelou que 
devido a um período de seca 
prolongada nos dois últimos 
anos, diversos incêndios – al-
guns criminosos, e até geada, 

a safra da cana-de-açúcar 
foi comprometida e atrasou 
muito. Ele acredita que por 
causa disso, a safra da região 
Centro-Sul fique 30% menor 

que a do ano passado.
Segundo o presidente do 

Sifaeg, independente do ce-
nário, as usinas praticam o 
menor preço do país, com o 

litro do álcool sendo comer-
cializado a R$ 3,30 . “E aqui 
o ICMS é de 25%. Em São 
Paulo é de 12% e o preço 
do litro é de 3,84 na usina”, 
lembra. No mesmo estado, 
o preço médio do litro do 
combustível nos postos, na 
semana entre 10 e 16 de 
abril foi de R$ 5, 036. O mais 
barato foi o praticado no 
Mato Grosso, de R$ 4,927, 
apesar do preço na usina ser 
de R$ 4,46 o litro de álcool.

Para o presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
e Derivados do Petróleo (Sni-
diPosto). Márcio Martins de 
Castro Andrade, não houve 
redução de preço nas usinas e 
assim que os postos compra-
rem das distribuidoras com 
redução, os consumidores 
vão perceber a redução.

“É importante deixar cla-
ro que os postos, apesar de 
poderem adquirir direto da 
usina, ainda não conseguem 
comprar no Estado de Goiás 

porque, segundo informa-
ções, só tem uma usina ne-
gociando e o volume ainda 
é inexpressivo frente a todo o 
volume que é comercializado 
no Estado. Portanto, depende-
mos ainda do preço praticado 
pelas distribuidoras para defi-
nir o preço na bomba”.

Segundo ele, o processo, 
tanto de elevação do preço, 
quanto de redução não se 
dá de forma imediata, pois 
dependem de estoques e das 
decisões de cada empresário. 
“A tendência é de levar para 
o varejo o que acontece no 
atacado, portanto, se está 
havendo redução na usina, 
os postos vão comprar das 
distribuidoras com redução 
e na sequência os consumi-
dores perceberão essa redu-
ção. É um motivo de torcida 
para toda a categoria dos 
postos para que o mercado se 
aqueça novamente e os pos-
tos possam a atender dentro 
da normalidade”.

Divulgação
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A Polícia Civil (PC) pren-
deu, temporariamente, três 
guardas municipais de Apa-
recida de Goiânia por sus-
peita de envolvimento em 
homicídios na região da Ser-
ra das Areias, nesta terça-fei-
ra (26). Também foram cum-
pridos mandados de busca 
e apreensão contra os três 
membros da corporação.

Um dos presos é suspeito 
de matar o padrasto e a mãe 
de uma criança de três anos 

de idade que foi resgatada 
sozinha em casa, no dia oito 
de março de 2021. O resgate 
foi feito pela própria Guarda 
Civil, no Setor Estrela do Sul, 
em Aparecida de Goiânia.

Outros dois guardas mu-
nicipais foram presos por sus-
peita de praticar duplo homi-
cídio qualificado, também na 
Serra das Areias. Segundo a 
Polícia Civil, com um deles foi 
encontrado um colete com 
brasão da Polícia Militar do Es-
tado de Goiás, mas a origem 
da roupa não foi indicada.

As prisões aconteceram 
durante a segunda fase da 
Operação Caronte que, se-
gundo a PC, aconteceu graças 
a provas colhidas na primeira 
fase, feita em setembro do 
ano passado. Os presos serão 
encaminhados ao Sistema Pe-
nitenciário de Aparecida.

Em nota, a  prefeitura 
de Aparecida de Goiânia 
afirmou que a “secretaria 
de Segurança Pública de 
Aparecida informa que está 
colaborando com as investi-
gações da Polícia Civil.

Endereço do ecoturis-
mo e reduto de esotéricos 
e místicos do mundo todo, 
o município de Alto Paraíso 
de Goiás, conhecido como a 
Capital Brasileira do Terceiro 
Milênio, fica a 230 quilôme-
tros de Brasília (DF) e a 410 
quilômetros de Goiânia, na 
Região Nordeste de Goiás, 
na Chapada dos Veadeiros. 
Alto Paraíso está próximo 
ao Paralelo 14, mesma linha 
que atravessa outras cida-
des sagradas do mundo, 
como Machu Picchu, e sobre 
uma enorme placa de cris-
tal de quartzo e de outras 
pedras capazes de canalizar 
energias. É cercada por ro-
chas e paredões.

Para os místicos, a força 
dos cristais protege a cidade 
de qualquer profecia apoca-
líptica e faz com que as águas 
tenham poderes terapêuti-
cos. Por estes fatores, tornou-
-se uma uma região holística 
e um dos principais centros 
energéticos do planeta, con-
centrando diversos grupos 
espirituais de todos os tipos 
de religião e espiritualidade.

Alguns desses grupos 
acreditam que a região foi 
escolhida, inclusive, para 
receber a visita de seres “su-
periores”, extraterrestes e in-
traterrestres, que habitam as 
cavernas no fundo da Terra, 
oriundos da cidade perdida 
de Atlântida. É comum en-
contrar nas lojas de produtos 
artesanais, figuras de ETs, 
de naves espaciais e outras 
referências deste assunto. 
Há ainda um heliponto para 
naves extraterrestres no mu-
nicípio e uma infinidade de 

pessoas que afirmam ter tido 
contato com moradores de 
outros planetas.

Além desta parte mística, 
o município atrai turistas 
por seus festivais gastronô-
micos, culturais e de músi-
ca, que ocorrem ao longo 
do ano. Em abril, no feriado 
de Tiradentes, está previsto 
o I Festival Rock’n Blues, na 
Vila São Jorge, que perten-
ce ao município e é um dos 
pontos turísticos da cida-
de. Mais de 20 bandas con-
firmaram presença.

Guardas municipais de Aparecida de Guardas municipais de Aparecida de 
Goiânia são presos por homicídiosGoiânia são presos por homicídios

Contato com natureza, esoterismo e Contato com natureza, esoterismo e 
misticismo são marcas de Alto Paraíso misticismo são marcas de Alto Paraíso 

CHRIS SANTOS

LETÍCIA BRITO



A secretária de Estado 
da Economia, Cristia-
ne Schmidt, apresen-

tou nesta quarta-feira (27/4), 
na Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento da As-
sembleia Legislativa (Alego), 
os Relatórios Fiscais do en-
cerramento do ano de 2021 
do Estado de Goiás. Os resul-
tados fiscais foram positivos, 
o que demonstra o planeja-
mento orçamentário e finan-
ceiro realizado desde 2019.

Na ocasião, Schmidt agra-
deceu o apoio dos deputa-
dos e ressaltou a importância 
da união de todos os entes. 
“Cada peça orçamentária é 
discutida com os Poderes an-
tes de ser encaminhada para 
a Alego, com quem construí-
mos uma aliança muito forte. 
Se não houver discussão e 
troca de ideias as coisas não 
andam. É preciso entrar em 
um consenso republicano, sa-
ber negociar para se chegar a 
um resultado positivo. E nessa 
questão a Alego foi brilhante. 
Todos os parlamentares aqui 
foram muito respeitosos, e os 

resultados estão aparecendo”.
Pelo terceiro ano consecu-

tivo, o saldo orçamentário apu-
rado foi positivo, alcançando 
R$ 807 milhões, o que repre-
senta um aumento do supe-
rávit em 54%, quando compa-
rado ao ano de 2020, que teve 
saldo de R$ 525 milhões.

O Resultado Primário do 
ano passado foi superavi-
tário no valor de R$ 3,361 
bilhões, o que representa 
uma melhoria de 24,32% se 
comparado ao ano de 2020. 

Quanto ao resultado nomi-
nal, foi apurado o superávit 
de R$ R$ 2,125 bilhões, fren-
te ao déficit de R$ 164,3 mi-
lhões observado em 2020.

A Receita Corrente Líquida 
(RCL), parâmetro para vários 
indicadores da gestão fiscal 
e limite de gastos, também 
fechou o período com cresci-
mento significativo. No acu-
mulado de 2021, a Receita 
Corrente Líquida somou R$ 
31,54 bilhões, frente aos R$ 
26,32 bilhões do ano anterior, 

um aumento de 20%.
Esse crescimento é ex-

plicado pelo aumento na 
arrecadação tributária, no 
montante de R$ 6,34 bi-
lhões a mais que o período 
anterior, com destaque para 
o incremento na arrecada-
ção do ICMS (R$ 5.36 bilhões) 
e do ITCD (R$ 327 milhões), 
ambos em decorrência de 
variação de preços em fun-
ção da inflação acumulada 
e de variação cambial, além 
de ações fiscais.

O deputado federal Elias 
Vaz (PSB) solicitou à Comis-
são de Fiscalização Financei-
ra e Controle da Câmara dos 
Deputados a convocação do 
ministro da Defesa, general 
Paulo Sérgio Nogueira de Oli-
veira, para que ele explique 
a compra de 11,2 milhões de 
comprimidos de Citrato de Sil-
denafila (Viagra) de 20, 25 e 50 

miligramas entre 2019 e 2022.
A conta ultrapassa os R$ 

33,5 milhões em contrato 
firmado entre o Laboratório 
Farmacêutico da Marinha 
Brasileira e a empresa EMS 
S/A, segundo dados do Portal 
da Transparência e do Painel 
de Preços do governo. O par-
lamentar quer explicações 
também sobre o interesse do 
laboratório da Marinha com a 
EMS para a transferência da 

tecnologia de fabricação do 
Citrato de Sildenafila.

Por que a opção de investir 
dinheiro público para fabri-
car Viagra em detrimento de 
outros remédios, como an-
tibióticos e analgésicos, por 
exemplo?”. Para Elias Vaz, o in-
vestimento do dinheiro público 
deveria ser na produção antibi-
óticos, analgésicos, sedativos, 
vermífugos, corticosteróides, 
vasodilatadores, broncodilata-

dores, e outros medicamentos 
que atuam no tratamento de 
doenças comuns do dia a dia, 
fere o interesse público.

O deputado acionou o 
Ministério Público Federal 
e o Tribunal de Contas para 
investigação da liberação de 
compra de 60 próteses pe-
nianas, no valor de R$3,5 mi-
lhões, para unidades ligadas 
ao Exército e de 35 mil com-
primidos de Viagra.

Reprodução

Governo de Goiás encerra exercício Governo de Goiás encerra exercício 
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Palestras técnicas e relatos 
de experiências marcaram 
o segundo dia de progra-
mação do 8º Encontro 
Técnico de Agricultura 
Sustentável, no Centro de 
Cultura e Eventos Jatobá 
do Instituto Federal Goia-
no (IF Goiano) - Campus 
de Rio Verde. Na última 
quarta-feira (27/04), o 
evento também foi palco 
da primeira ação pública 
de mapeamento da pes-
quisa, produção e utili-
zação de bioinsumos em 
Goiás. Os participantes 
foram convidados a aces-
sar, por meio de QR Code, 
uma plataforma virtual 
de cadastramento de in-
formações para compor o 
Mapa Estadual da Susten-
tabilidade. 
A ferramenta está prevista 
na Lei nº 21.005/2021, que 
institui o Programa Esta-
dual de Bioinsumos. Em 
seu Artigo 5°, a lei estabe-
lece que compete à Seapa 
“instituir o Mapa Estadual 
da Sustentabilidade, des-
tinado à coleta, à sistema-
tização e à divulgação de 
dados sobre tendências 
de mercado, produção e 
consumo de bioinsumos, 

com as regiões produtoras 
e consumidoras no Esta-
do, também as proprieda-
des, as empresas e as in-
dústrias que se destaquem 
em boas práticas para o 
desenvolvimento do agro-
negócio sustentável”.
 Até as 18 horas de quarta-
-feira (27/4), a plataforma 
de coleta de dados do 
Mapa da Sustentabilida-
de havia recebido 44 in-
serções de informações. 
O maior número (21) se 
referia à catalogação de 
“usuários de bioinsumos”. 
Na sequência vinham 
“profissionais especializa-
dos” (8), “órgãos estaduais 
e outros” (6), “startups e 
hubs” (3), “instituições de 
ensino e pesquisadores 
(3)”, “indústria, revenda e 
armazenagem de bioin-
sumos” (2), “pesquisa, pro-
cessos e tecnologias” (1). A 
maior parte das inserções 
(51%) citava Goiás como 
base. Paraná, São Paulo e 
Minas Gerais respondiam 
por 11,1%, cada. Bahia, 
Mato Grosso e Santa Cata-
rina ficavam com o restan-
te. Ao todo, 27 municípios 
diferentes apareciam nas 
inserções.
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O Supremo Tribunal 
Federal (STF) impôs 
nesta quinta-feira 

(28/4), nova derrota para o 
governo Jair Bolsonaro na área 
ambiental. Num julgamento 
iniciado no dia 7 e concluído 
nesta quinta-feira, a Corte re-
vogou três decretos que res-
tringiram a participação po-
pular e de governadores em 
órgãos ambientais federais. 
Na mesma sessão, os ministros 
ainda proibiram, por 10 votos a 
zero, a concessão automática 
de licenças ambientais a em-
presas que representam risco 
médio ao meio ambiente.

A decisão foi tomada du-
rante o julgamento da cha-
mada “pauta verde” da Corte, 
que analisa atos omissivos 
e irregulares do governo na 
área ambiental. A votação 
alterou regra prevista em Me-
dida Provisória (MP) editada 
no final do ano passado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O caso foi analisado no 
julgamento de ação apresen-
tada pelo Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) pela derruba-

da da MP. A sigla questionou 
a alteração feita pelo gover-
no na Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim), que 
desburocratiza a emissão de 

autorizações, mas passou a 
conceder automaticamente 
alvarás de funcionamento e 
licenças para empresas en-
quadradas em atividade de 
grau de risco médio, sem que 
fosse realizada qualquer aná-

lise humana.
O PSB ainda acusou o go-

verno de impossibilitar os 
órgãos de licenciamento de 
pedirem informações adicio-
nais às empresas para checar 
a regularidade do trâmite. 

A ministra-relatora, Cármen 
Lúcia, votou parcialmente a 
favor do pedido apresentado 
pelo partido. A magistrada 
derrubou apenas a concessão 
automática de licenciamen-
tos ambientais e obrigou as 
demandas nessa área a serem 
submetidas aos procedimen-
tos e previsões específicas 
da legislação que trata da 
preservação do meio am-
biente. Ela foi acompanhada 
pelos demais ministros, com 
exceção de Dias Toffoli, que 
não participou do julgamen-
to. “Essa simplificação para 
emissão do alvará de fun-
cionamento e de licenças de 
empresa nos casos em que o 
grau de risco da atividade seja 
considerado médio, a meu ver, 
no caso específico, reitero ain-
da uma vez, ofende as normas 
constitucionais de proteção 
ao meio ambiente, em espe-
cial o princípio da precaução 
ambiental”, disse a ministra.

A decisão do Supremo foi 
contra os posicionamentos 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), da Advocacia-
-Geral da União (AGU) e do 

Senado, que pediram a recu-
sa integral da ação apresenta-
da pelo PSB. No julgamento, 
o advogado-geral da União, 
Bruno Bianco Leal, argumen-
tou que a concessão automá-
tica de alvarás e licenças “não 
afasta, em hipótese alguma, a 
legislação ambiental ou qual-
quer outra pertinente que se 
faça necessária para a conces-
são” de autorizações de fun-
cionamento. “Não obstante 
a concessão mais célere, isso 
não retira a obrigação do em-
presário de comprovar antes 
do início das atividades em-
presariais, o cumprimento 
de toda legislação, seja ela 
sanitária, seja ela ambiental, 
ou mesmo de prevenção a 
incêndio”, afirmou. “A rede 
é um sistema integrado. 
Quando o sistema ou ór-
gãos da rede têm acesso à 
documentação, a legislação 
diz que ela não será exigida 
novamente. Isso é quase uma 
decorrência lógica no res-
peito aos cidadãos, especial-
mente aqueles que querem 
empreender no Brasil”, desta-
cou em outro momento.
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Durante sua participação 
na sabatina promovida pelo 
UOL nesta quinta-feira (28), 
o ex-governador de São 
Paulo, pré-candidato a pre-
sidente da República pelo 
PSDB, João Dória, disse que 
aceitaria ser vice de Simo-
ne Tebet (MDB), a partir da 
união dos partidos que tem 
ainda o Cidadania para for-
mar a terceira via.

A declaração de Dória 
vem na contramão do que 
foi dito por Simone Tebet 
durante sua participação na 
mesma sabatina, de que ela 
não aceitaria ser candidata à 
vice em uma possível com-
posição de centro. “Temos 
que ter o bom entendimen-
to de que a prioridade é o 
Brasil, não nós. Eu não me 
priorizo e nem excluo ne-
nhuma alternativa. Não es-
tou fazendo críticas contra a 
Simone Tebet, mas a priori-
dade é o Brasil e brasileiros”.

Nesse sentido o tucano 

atestou que as negociações 
com o MDB estão sendo fei-
tas pelo presidente nacional 
da sigla, Baleia Rossi. “Tenho 
muito respeito por ela [Simo-
ne], mas quem tem conduzi-
do esse processo é o Baleia”.

Sobre a permanência do 
União Brasil no projeto da 
terceira via, Dória disse acre-
ditar que a sigla deve deixar 

a composição e seguir sozi-
nho na disputa eleitoral.

Ainda falando sobre sua 
visão política, o ex-governa-
dor de São Paulo foi além e 
disse que não se pode des-
cartar, inclusive, o diálogo 
com a esquerda que hoje tem 
como nomes para a disputa o 
grupo do ex-presidente Lula 
(PT) e ainda Ciro Gomes.

A indicação do deputado 
federal Daniel Silveira (PTB-RJ), 
para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara 
Federal repercutiu de maneira 
negativa em todo o País.

O parlamentar recente-
mente foi condenado a mais 
de oito anos de prisão pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) por crimes como ata-
ques a democracia e ameaças 
a ministros da Corte.

Pensando em evitar o au-
mento da tensão entre o STF 
e a Câmara Federal, tudo in-
dica que o deputado pode 
não fazer parte da CCJ. O 
presidente da Casa, deputa-
do federal Arthur Lira (PP-AL), 
inclusive, já teria procurado 
ministros do Supremo para 
avisar a decisão.

A informação divulgada 
pela CNN é que Lira já acio-
nou o PTB para que indique 
outro deputado do partido 
para fazer parte do grupo 
que tem como presidente 

Arthur Maia (União Brasil – 
BA). Mas, por enquanto, a as-
sessoria do PTB na Casa disse 
que não foi comunicada sobre 
a decisão e que, até o mo-
mento, Silveira segue na CCJ.

Além da CJ, Daniel faz par-
te como membro titulares de 
outras quatro comissões per-
manentes da Câmara – Cul-
tura, Educação, do Esporte e 
da Segurança Pública.

Após repercussão negativa, deputado Após repercussão negativa, deputado 
Daniel Silveira pode sair da CCJDaniel Silveira pode sair da CCJ
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A Uber está trabalhando 
para se tornar  um “supera-
pp” de mobilidade urbana. A 
ideia é expandir para outros 
ramos de transporte e até 
para o setor de hotelaria.

A empresa que tem a sede 
em São Francisco pretende 
ampliar o seu modal de loco-
moção urbana. O pensamento 
da companhia e acrescentar 

outros meios de deslocamen-
tos nas cidades, algo que já 
havia acontecido antes.

Um exemplo disso foi o 
acréscimo do Uber Copter que 
foi implementado em New 
York no ano de 2019. Com ele, 
usuários conseguem fazer via-
gens curtas entre Manhattan e 
o aeroporto JFK.

Outro serviço que se pode 
ter acesso é com a empresa 
Thames Clippers  –  que fir-

mou uma parceria com a Uber, 
em 2020, para poder oferecer 
viagens pelo rio Tâmisa.

A ideia inicial é que o Reino 
Unido sirva de base para esse 
projeto piloto da organiza-
ção, nele a empresa pretende 
incluir, outros serviços como 
aluguel de carro, reserva de 
passagem de trem e avião, e 
posteriormente englobar até 
reservas em hotéis.

“Até ao fim do ano, pla-

neamos incorporar voos e, 
no futuro, hotéis, integran-
do parceiros líderes para 
criar uma experiência de 
viagem de porta em porta 
perfeita” , disse, em nota, Ja-
mie Heywood, CEO da em-
presa no Reino Unido.

Segundo a Uber, eles que-
rem inserir isso tudo este ano, 
para que o aplicativo sirva de 
balcão para todas as suas ne-
cessidades de viagens.

Apesar da melhora no 
cenário epidemioló-
gico do Brasil, a Edu-

cação e a Saúde públicas em 
diversos municípios ainda 
sofrem com os impactos da 
pandemia de Covid-19. É o 
que aponta uma pesquisa 
inédita da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM).

O questionário foi enviado 
a todas as prefeituras do país, 
entre 4 e 14 de abril. Quanto 
às dificuldades na área de 
Educação, 809 municípios re-
sponderam a pesquisa, o que 
corresponde a 14,52% dos 
entes locais brasileiros.

Segundo eles, entre os 
principais problemas en-
frentados, estão o “déficit de 
aprendizagem dos alunos em 
razão da pandemia” e a “eleva-
da taxa de abandono escolar”.

De acordo com o estudo, 
a suspensão de aulas presen-
ciais em razão da pandemia 
trouxe um agravamento da 
desigualdade educacional. 
As prefeituras afirmam ainda 

que enfrentam dificuldades 
para pagar os servidores.

Para Claudia Costin, espe-
cialista CNN em Educação, a 
falta de estrutura para ensino 
remoto e o desemprego agra-
varam a situação educacional 
brasileira na pandemia.

“Os adolescentes acaba-
ram se envolvendo em tra-
balho infantil para comple-
mentar renda na pandemia 
e, infelizmente, vão pagar 
por isso no futuro. Outro fa-
tor que prejudicou o ensino 
foi o isolamento, já que mui-
ta gente não tinha conexão 
com a internet”, disse.

“Os jovens não só per-
deram o aprendizado como 
se desconectaram com a 
escola, então retomar o 
hábito de aprender não é 
fácil. Temos iniciativas de 
busca ativa, como da Unicef, 
que é um método interes-
sante para tentar recuperar 
essas pessoas”, complemen-
tou Claudia Costin.

Segundo dados do Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) divulgados 

em janeiro deste ano, em 
diversos estados brasileiros, 
cerca de três em cada quatro 
crianças do 2º ano estão fora 
dos padrões de leitura – nú-
mero acima da média regis-
trada antes da pandemia, de 
uma em cada duas crianças.

Ainda segundo a organiza-
ção, antes da reabertura das 

escolas, um em cada dez estu-
dantes de 10 a 15 anos relatou 
que não planejava voltar às 
aulas quando reabrissem.

IMPACTOS DA 
PANDEMIA NA SAÚDE
Já sobre a Saúde Pública, 

um total de 1.059 prefeitu-
ras responderam ao levanta-

mento, o que equivale a 19% 
dos municípios.

De acordo com as respos-
tas, o principal vilão é o re-
passe insuficiente de verbas 
pelo governo federal. Duran-
te a pandemia, esse financia-
mento teve papel central na 
aquisição de equipamentos 
de proteção individual para 

o combate à Covid.
Logo em seguida, aparece 

a falta de efetivo (médicos e 
enfermeiros), intensificada 
pelas mortes causadas pelo 
vírus. A lista também apon-
ta a constante dificuldade 
de acesso dos municípios ao 
imunizante contra a Covid, 
cuja distribuição é de respon-
sabilidade do governo federal.

“O enfrentamento dessa 
dificuldade está diretamente 
relacionado às condições fe-
derais de combate, envolven-
do a disponibilização de vaci-
nas no tempo e quantidade 
adequada, nas estruturas e 
recursos humanos capacita-
dos para gestão de emergên-
cias em saúde pública e para 
o cuidado das sequelas clíni-
cas e sociais da pandemia”, 
destaca um trecho do estudo.

A professora de epide-
miologia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) Gulnar Azevedo con-
corda com o cenário descrito 
pela pesquisa e deixa claro 
que a situação da saúde bra-
sileira está “crítica”.
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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

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$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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

O reencontro entre os 
participantes do BBB 22 foi 
ao ar! Nesta quinta-feira, 28, 
eles voltaram a casa mais 
vigiada do Brasil para o Dia 
101. Socialização, brincadei-
ras, choro e muita “lavagem 
de roupa” suja marcaram o 
episódio extra do programa. 

COMO COMEÇOU
A edição começou com 

o retorno dos brothers na 
casa mais vigiada do Brasil. 
Um por um, assim como no 
início do BBB 22, mas por 
ordem de eliminação desta 
vez, ia entrando, revendo a 
casa e aguardando o restan-
te aparecer. Arthur Aguiar, 
porém, insatisfeito em rever 
os seus antigos companhei-
ros por dizer que percebeu 
muita falsidade,  foi dormir.

Vendo todos sentados, 
o apresentador propôs um 
“mini Jogo da Discódia”, fa-

zendo perguntas polêmicas 
sobre a impressão de cada 
um. Laís Caldas teve que 
explicar rejeição ao Quarto 
Lollipop, Jessilane Alves con-
tou que Arthur Aguiar não 
merceia ter vencido realitye e, 
Naiara Azevedo (32) revelou 
com quem ainda pretende 
manter amizade fora da casa.

DE UM A UM
Após a “mini dinâmica” na 

sala, Tadeu chamou grupo 
por grupo para conversar. 
Com as comadres, o papo foi 
sobre a percepção delas sobre 
onde elas se encaixavam mais 
como lollipopers ou Grunge.

Com os Lollipopers, o 
apresentador fez eles pensa-
rem nos motivos que fizeram 
eles sofrerem tanta rejeição 
ao longo do reality. Já com 
os meninos do Grunge, foi o 
oposto. A conversa focou em 
falar sobre o campeão Arthur 
Aguiar (33) e sobre como eles 
conseguiram ir tão longe.

A série do Cavaleiro da 
Lua está chegando ao 
fim. Nesta quarta-feira 

(27), a plataforma de streaming 
Disney+ lançou o quinto episó-
dio da obra presente no Univer-
so Cinematográfico da Marvel 
(UCM). O penúltimo capítulo 
mergulhou profundamente 
na mente dos protagonistas, 
retornando ao passado a fim 
de preparar o terreno para os 
acontecimentos futuros.

RUMO AO FIM 
DE CAVALEIRO DA LUA
Em seu penúltimo episó-

dio, Cavaleiro da Lua dá se-
quência à confusão mental 
iniciada no capítulo anterior, 
com acontecimentos mais 
voltados para a emoção do 
que para a ação.

Não tem como começar 
pela atuação de Oscar Isaac. O 
homem é capaz de interpretar 
Marc, Steven, Marc dialogan-
do com Steven, a transição 

entre Steven e Marc, as nu-
ances de cada uma das iden-
tidades e tudo isso deixando 
claro quem é quem. Ele rouba 
a cena quase sempre, e este 
episódio foi para coroar a sua 
grande interpretação.

O quinto capítulo pavi-
menta os acontecimentos 
finais de Cavaleiro da Lua. 
Porém, de um jeito diferente. 
Normalmente, séries costu-
mam acelerar o ritmo no pe-
núltimo episódio justamen-

te para deixar o caminho 
aberto do encerramento.

Aqui, vemos algo distinto. 
Em vez de acelerar rumo ao 
futuro, a trama dá meia-volta 
para o passado e dedica muito 
tempo àquele período antes de 
seguir em frente novamente.

Pela primeira vez na obra, 
é possível terminar o episó-
dio com mais respostas do 
que perguntas. Mais do que 
nunca, surge a curiosidade 
de saber como o roteiro vai 

amarrar todas as pontas sol-
tas em um único capítulo, 
mas é perfeitamente possí-
vel fazer isso sem deixar o 
enredo acelerado.

Com isso em mente, é 
possível fazer uma previsão. 
Caso Cavaleiro da Lua con-
siga finalizar suas ações em 
alta, se credenciará como 
a melhor série do UCM até 
o presente momento. Será 
que vai realmente superar 
WandaVision e Loki? 

Cavaleiro da Lua: quinto episódio Cavaleiro da Lua: quinto episódio 
mergulha na mente do protagonistamergulha na mente do protagonista

BBB 22: ‘’Mini Jogo da BBB 22: ‘’Mini Jogo da 
Discórdia’’, ‘’lavação de Discórdia’’, ‘’lavação de 
roupa suja’’ e último brinderoupa suja’’ e último brinde

LUIZ F. MENDES
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