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De acordo com dados desta segunda-feira (2), divulgados pelo Ministério da Saúde (MS), Goiás tem média de casos de dengue cinco 
vezes maior que a do país como um todo. Entre os goianos, são 1.336 diagnósticos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, são 254 por 100 

mil. Cidades com mais casos estão na região metropolitana da Capital e no Entorno do Distrito Federal.  p3
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O sonho de ser mãe 
sempre fez parte 
da vida da profes-

sora Lorrayne Rabelo, de 
33 anos. Aos 23 anos, ficou 
grávida. O namorado queria 
manter o relacionamento, 
mas Lorraine achou melhor 
ser mãe solo, apesar dos 
muitos desafios, como con-
ciliar o trabalho nas duas 
escolas, levar o filho para o 
colégio e às consultas mé-
dicas, além da rotina diária. 
Ainda assim, diz: “Optei por 
criar meu filho sozinha”.

Kauã Henrique está com 
10 anos e Lorrayne acaba de 
ser mãe novamente. O pe-
queno Luan completou 11 
dias na terça-feira, 3. A his-
tória se repetiu. “A primeira 
vez foi minha opção ser mãe 
solo, mas, desta segunda 
vez, eu estava namorando. 
A gente conversava sobre 
ter filhos. Ele dizia que era o 
sonho dele ser pai. Quando 
engravidei, ele acabou me 
abandonando”, contou.

Lorrayne conta que não 

teme criar os dois filhos sozi-
nha. “Deus me deu força até 
aqui. Vai me ajudar a criar 
meu outro filho também”. 
Mãe solo, segundo definição 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) é 

a mulher que é responsável 
por cuidar dos filhos, além 
de ter que conciliar trabalho 
e a garantia da parte finan-
ceira da família. Atualmente, 
existem mais de 11 milhões 
de mães solo no Brasil.

APROVAÇÃO
Filha de funcionários pú-

blicos, Ana (nome fictício), 
descobriu a gravidez aos 18 
anos. Os pais, evangélicos,  ar-
rumaram o casamento rápido 
da moça, que acabou tendo 

duas filhas ao longo de qua-
se três anos de casamento. O 
marido a abandonou quando 
ela estava grávida da caçula e 
a mais velha tinha pouco mais 
de 1 ano. Ana disse que des-
de a descoberta da gravidez 
a busca pela aprovação dos 
pais, parentes e amigos foi a 
parte mais difícil.

Ela revelou ao Diário do 
Estado que não queria se ca-
sar, mas cedeu às exigências 
dos pais. E acabou decepcio-
nada com os rumos do casa-
mento e com o abandono. A 
jovem, hoje, faz curso de Ci-
ências Contábeis à distância, 
assistindo as aulas geralmente 
à noite e começou a trabalhar 
em meio expediente, quando 
as crianças ficam com a avó.

Ela mora em uma casa 
anexa, nos fundos de onde 
vivem os pais. “Agora já con-
sigo pagar minhas contas e 
dar o necessário para minhas 
filhas. Não quero mais relacio-
namento com ninguém. Pelo 
menos por enquanto”. As me-
ninas estão com 4 e 5 anos e 
já frequentam o CMEI no bair-
ro onde moram, em Goiânia.

A Escola Municipal Or-
lando de Moraes, em Goiâ-
nia, foi palco de uma briga 
generalizada entre 40 alu-
nos, com idades de aproxi-
madamente 14 anos, nesta 
segunda-feira (2). A unida-
de escolar é conhecida por 
registrar brigas corriqueiras 
entre estudantes na saída 
das aulas. As informações 
são da própria Guarda Ci-
vil Metropolita de Goiânia 
(GCM) que, muitas vezes, 
acaba sendo chamada para 
apartar as confusões. A últi-
ma, nesta segunda-feira (2), 
acabou finalizando em bor-
rifação de spray de pimenta 
e convocação de pais.

Conforme a GCM, cerca 

de dez adolescentes que es-
tavam envolvidos na briga 
passaram mal, depois que os 
integrantes usaram spray de 
pimenta dentro da unidade 
para controlar a confusão. O 

pais dos alunos comparece-
ram no local depois de to-
mar conhecimento sobre o 
caso. O Corpo de Bombeiros 
e o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 

também foram acionados 
para atenderem os alunos 
atingidos pelo produto

“A escola fica em uma re-
gião mais afastada e vinha 
tendo muitos relatos de bri-
gas entre alunos e assaltos. 
A nossa equipe foi convi-
dada pela diretora para dar 
uma palestra, onde iriamos 
explicar que esse tipo de 
conduta era errada. Porém, 
alguns alunos não gosta-
ram da nossa presença. Em 
determinado momento, 
eles começaram uma briga 
dentro do banheiro que foi 
rapidamente foi controlada 
pelos guardas. No entanto, 
logo depois começaram 
uma nova confusão na qua-
dra, que era o local onde 
estava acontecendo a pa-

lestra. Entretanto, dessa vez 
tinha cerca de 30 a 40 alu-
nos e apenas cinco GCMs”, 
explicou o guarda municipal 
, Janilson Saldanha.

Saldanha explica que os 
guardas precisaram usar o 
spray por não conseguirem 
controlar tantos alunos e 
por medo de que eles se ma-
chucassem durante a briga. 
Nesta manhã, inclusive, dois 
guardas foram ao local para 
advertir os alunos.

“Eles estavam no meio 
de 110 alunos, o risco de 
alguém se machucar era 
grande. Porém, não usa-
mos o spray diretamente 
neles, jogamos no chão. 
Os bombeiros estiveram 
presentes e atenderam os 
alunos na própria escola. 

Reprodução

Um médico, que não 
teve a identidade revelada, 
responderá judicialmente 
por cobrar dinheiro de fami-
liares de pacientes falecidos 
do hospital Araújo Jorge. 
Ele exigia o pagamento de 
R$200 a R$400 para preen-
cher formulários de seguro 
de vida, apesar de a prática 
ser vedada pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM).

O caso chegou até a Po-
lícia Civil no ano passado 
quando o filho de uma 
mulher em tratamento 
contra o câncer morreu e 
surgir a cobrança. Segun-
do o delegado Cleybio Ja-
nuário, o homem decidiu 
fazer a denúncia por ter 
ficado indignado com a si-
tuação. Ele teria, inclusive, 
questionado uma funcio-
nária da unidade.

“Ele afirmou que a se-
cretária teria dito se tratar 
de algo normal. O valor de 
R$200 que pediram a ele 
ainda seria barato e outros 
cobravam até mais. Ele 
chegou a pagar, mas pro-
curou o Conselho Regio-
nal de Medicina em Goiás 
e também a ouvidoria do 
Araújo. O denunciante 
afirmou que até hoje não 
teve uma manifestação so-
bre a reclamação por parte 
da unidade de saúde”, de-
talha o delegado.

Em depoimento, o mé-
dico disse que não sabia 
que o preenchimento de 
formulários de apólices de 
seguro de vida era um cri-
me. Foi ele mesmo quem 
informou à Polícia os va-
lores cobrados e alegou 
que, se não atendesse ao 
pedido dos familiares, eles 
não poderiam resgatariam 
o valor. Legalmente, o pro-
cedimento correto seria 
apenas a cessão do pron-
tuário médico.
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De acordo com dados 
desta segunda-feira 
(2), divulgados pelo 

Ministério da Saúde (MS), 
Goiás tem média de casos 
de dengue cinco vezes maior 
que a do país como um todo. 
Entre os goianos, são 1.336 
diagnósticos para cada 100 
mil habitantes. No Brasil, são 
254 por 100 mil. Cidades com 
mais casos estão na região 
metropolitana da Capital e no 
Entorno do Distrito Federal.

Ao ser questionada sobre 
o que explica esta alta de ca-
sos, a gerente de Vigilância 
Ambiental e Saúde do Traba-
lhador da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), Edna Covem, 
afirma que a dengue e outras 
doenças transmitidas por in-
setos, como a febre amarela, 
sempre foram endêmicas em 
Goiás. “Tem a ver com o bio-
ma Cerrado, com o clima”.

A pesquisadora e profes-
sora da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Adelair dos 
Santos, estuda o Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor 
da dengue, há 16 anos anos. 
Segundo ela, de fato, o clima 

da região ajuda o mosquito a 
sobreviver.

“No Cerrado, as temperatu-
ras não mudam muito como 
no Sul, por exemplo, em que 
temos épocas de frio rigoroso. 
No sudeste também vemos 
mais chuvas fortes que provo-
cam alagamentos e isso não é 
bom para o mosquito, porque 

a água destrói muitos criadou-
ros. Aqui em Goiás, não temos 
tanto isso. Existe um período 
de seca, mas não é tão pro-
longado. Então, o mosquito 
aprende a se adaptar facil-
mente às mudanças da nossa 
região, que não são tão extre-
mas”, explica a especialista.

Por outro lado, mesmo 

nos dias de seca, a especialis-
ta lembra que os criadouros 
dentro das casas continuam: 
bebedouros de animais de 
estimação, ar-condicionado 
de modelo antigo que acu-
mula água, vaso de planta e 
até mesmo fossos de eleva-
dores, nos quais, segundo a 
pesquisadora, o Aedes não 

só bota ovos, mas também 
pega carona, subindo até os 
andares mais altos.

PANDEMIA 
SEM AGENTES
A pandemia de Covid-19 

é tida como um problema 
que prejudicou o combate à 
dengue, zika e chikungunya 

– e não só porque as pessoas 
foram menos aos hospitais 
buscar diagnóstico. “Na pan-
demia, tivemos a suspensão 
de visitas domiciliares dos 
agentes de saúde e voltamos 
em outubro do ano passado. 
Isso comprometeu as medi-
das de controle e combate do 
criadouro. No fim do ano de 
2021, quando voltou a chover, 
já percebemos o aumento de 
casos”, explica a representante 
da Secretaria de Saúde.

O ovo pode resistir cente-
nas de dias, esperando a próxi-
ma chuva. A especialista conta 
que, em laboratório, já viu ovos 
de Aedes durarem mais de um 
ano em lugar seco. O vírus da 
dengue também consegue 
ficar “hibernando”. Em contato 
com a água, é questão de dias 
para um mosquito ser liberado. 
O ciclo do Aedes Aegypti, pro-
cesso que acontece  desde que 
o ovo é colocado na água, até 
um novo inseto surgir, dura de 
uma semana a dez dias. “Não é 
só o clima do Cerrado. A verda-
de é que temos muitos focos 
de criadouros do mosquito em 
Goiânia, na cidade toda, em to-
dos os bairros”, alerta a pesqui-
sadora da UFG.

Divulgação
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A partir da próxima se-
mana, as crianças anapolinas 
terão atendimento em saú-
de exclusivo para dengue. 
O projeto pioneiro no Brasil 
cria Unidades Básicas de Saú-
de Pediátricas para ajudar a 
desafogar a rede pública e 
particular. O serviço, volta-
do para casos mais simples, 
é uma versão especializada 
do fluxo de porta de entrada 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS), que atende pacientes 
de todas as idades.

Embora as unidades do 
Bairro de Lourdes e São José 
passem a ser apenas para 
crianças, esse público vai 
continuar sendo atendido 
em toda a estrutura munici-
pal de saúde. De acordo com 
o prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves, a ideia ajudará 
a manter o atendimento con-
forme a complexidade. No 
caso das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), a sobre-

carga costuma ocorrer justa-
mente porque a população 
tende a ir diretamente ao lo-
cal apesar de serem prioriza-
dos problemas mais graves.

“Vamos começar a receber 
os pacientes com sintomas le-
ves nas duas unidades na pró-
xima segunda-feira, dia 09 de 
maio. Inicialmente, o municí-
pio arcará com todos os custos 
já que o SUS não prevê essa es-
trutura. Acreditamos que em 
breve o Ministério da Saúde 
comece a colaborar financei-
ramente, assim como quando 

lançamos o horário estendido 
em postos de saúde. 

A atenção especial às 
crianças deve-se ao fato de 
que, desde o início deste 
ano, a UPA Pediátrica dobrou 
o número de atendimentos 
e a demanda está alta, in-
clusive em unidades infantis 
particulares. Com a abertu-
ra da unidade básica para 
atendimento às crianças, a 
expectativa é de que a UPA 
seja procurada somente em 
situações mais graves que 
requerem pronto-socorro.

Nesta segunda-feira (2) 
o site oficial do governo de 
Goiás foi hackeado. Segun-
do a Secretaria de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi) a 
situação foi regularizada e 
os invasores não roubaram 
nenhum dado nem causa-
ram prejuízos. De acordo 
com especialista ouvido 
pelo Diário do Estado, o in-
vasor, provavelmente, esta-
va em busca de visibilidade.

Ao tentar acessar a plata-
forma, os internautas viam 
uma imagem mapa de Goiás, 
nas cores da bandeira do es-
tado, e um recado do “Shawty 
Boy”, grupo que hackeou a 
plataforma: “Hahaha, Estado 
de Goiás hacked xD Aquele 
tour básico em seus servido-
res. Abraço pro TI do Estado 
de Goiás”, aparecia na tela.

Celso Camilo, professor 
do Instituto de Informática 
da Universidade Federal de 
Goiás, explica que a invasão 
tem indícios de ter partido 

de um grupo do Paraná e 
que, provavelmente, o ob-
jetivo não foi roubar dados.

“Grupos assim buscam 
sites que dão visibilidade a 
eles e, por isso, invadem pla-
taformas oficiais de governos. 
Normalmente, os sites têm 
camadas de proteção e esses 
grupos invadem as mais su-
perficiais porque o que que-

rem, realmente, é visibilidade, 
explica o especialista. “A infra-
estrutura do Estado é muito 
boa então, provavelmente, 
eles não conseguiram muita 
coisa”, acrescenta.

A Sedi afirma que o go-
verno estadual não teve ne-
nhum dado roubado e que a 
invasão não prejudicou ser-
viços públicos. “

Crianças passam a ter atendimento Crianças passam a ter atendimento 
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O goiano Pablo Marçal lan-
çou a pré-candidatura à 
presidência da Repúbli-

ca pelo PROS. O anúncio foi feito 
no último domingo (1º), em Ba-
rueri (SP), durante evento evan-
gélico. Coach e palestrante, ele 
ficou conhecido nacionalmente 
após liderar uma expedição com 
60 pessoas até Povo dos Marins, 
em São Paulo, no final do ano 
passado. 32 participantes, que 
estavam sem equipamentos 
de segurança, precisaram ser 
resgatados por bombeiros após 
uma tempestade.

Pablo nasceu em Goiânia e 
tem 34 anos. Atualmente, tra-
balha como coach e vende seus 
cursos a valores que podem 
chegar até R$ 3 mil e promete 
”destravar códigos da prospe-
ridade e do governo da alma”. 
Ele possui mais de 2 milhões de 
seguidores no Instagram e ficou 
famoso por misturar religião 
com discursos meritocrático.

O candidato quer se tornar 
uma alternativa para terceira 
via nesta eleição e defende que 
ainda é possível fazer uma polí-

tica ”que ainda não foi feita”.
“Sessenta por cento do elei-

torado não quer votar em ne-
nhum dos dois [Bolsonaro ou 
Lula] e está com o voto no bol-
so esperando entregar a carta 
de confiança para alguém. E 
essa pessoa não virá da tercei-
ra via, que é uma profecia de 
um grupo político muito forte 
e não somos deste grupo”, diz.

REELEMBRE 
A POLÊMICA
Caso aconteceu em janei-

ro de 2022. Dois grupos de 
turistas foram resgatados de 
uma expedição, sem preparo 
técnico, comandada por Pablo 
Marçal. 60 pessoas estavam 
no meio da chuva forte e sem 
equipamentos adequados, no 
alto do Pico dos Marins, em Pi-
quete, no interior de São Paulo. 
Bombeiros precisaram intervir 
para que 32 pessoas fossem 
resgatadas com segurança. 
Não houve nenhuma vítima.

Após o caso, Marçal ficou im-
pedido de promover atividades 
em picos, montanhas ou espa-
ços de natureza sem autorização 
da polícia ou orgãos municipais.

A Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) homenageou, 
nesta terça-feira (3), o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Goiânia, vereador Romário 
Policarpo (Patriota), com o 
Título de Cidadão Goiano. A 
ação foi presidida pelo depu-
tado Henrique Arantes (MDB), 
que propôs a homenagem. A 
sessão contou com a presença 
do prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz (Republicanos), além 

do presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM), 
Joaquim de Castro e do coman-
dante da Guarda Civil Metropo-
litana, Wellington Paranhos.

Ao receber a honraria, Po-
licarpo agradeceu as manifes-
tações de apreço e mencio-
nou cada um dos vereadores 
presentes. O político, que 
nasceu no Gama (DF), tam-
bém falou sobre sua origem 
simples e destacou que só 
ocupa a presidência do Poder 
Legislativo, graças ao acolhi-

mento do povo goianiense.
“Essas minhas vitórias acon-

teceram porque existe uma 
equipe de amigos que trabalha 
por um bem comum. Graças a 
eles, recebo este prêmio. Aos 
meus amigos, muito obrigado 
por tudo o que vocês têm feito. 
A este Estado, digo como cida-
dão goiano, que tenho a mis-
são de cuidar desse povo e de 
representá-lo”, declarou.

Já Henrique Arantes ex-
plicou que entre os motivos 
que o levaram a propor o Tí-

tulo de Cidadão Goiano para 
Policarpo, está a lealdade do 
presidente da Câmara.

“Vereadores e vereadoras 
das mais diferentes vertentes 
partidárias – da esquerda, da di-
reita e do centro. Isso prova que 
você honra seus compromis-
sos”, disse ao homenageado.

Para o prefeito Rogério 
Cruz, o vereador tem se des-
tacado como líder na Câmara 
Municipal, devido ao empe-
nho em trazer desenvolvi-
mento a Goiânia.

Reprodução
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Está prevista para acon-
tecer nesta terça-feira (3), 
durante sessão plenária 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás, a votação que 
autoriza a criação de 26 
novos cargos de desem-
bargador em Goiás.
A matéria chegou à Alego 
para avaliação dos depu-
tados no dia 28 de abril, e 
foi analisada por uma co-
missão mista em tempo 
recorde. Com menos de um 
minuto o projeto recebeu 
relatório com parecer favo-
rável do deputado Amilton 
Filho (MDB) e foi disponibi-
lizada para votação, o que 
não aconteceu graças a um 
pedido de vistas dos depu-
tados Humberto Teófilo (Pa-

triota) e Eduardo Prado (PL).
Se aprovado, o Tribunal de 
Justiça de Goiás passa de 
52 para 78 desembargado-
res. O custo médio mensal 
de um magistrado é R$ 
78,2 mil. É o segundo mais 
caro do Brasil ficando atrás 
apenas do Tribunal de Jus-
tiça do Mato Grosso do Sul 
que chega a R$ 92,8 mil.
O impacto financeiro anual 
com a criação dos cargos 
tem previsão de ficar em 
torno de R% 153,5 milhões. 
O projeto que será votado 
na Alego diz ainda que para 
compensar os custos com 
aumento nos cargos de 
desembargadores serão 
reduzidos o número de ser-
vidores nos gabinetes

Por decisão do juiz Lucas 
Mendonça Lagres, da 15ª 
Vara Cívil e Ambiental, o 
senador Jorge Kajuru (Po-
demos), foi condenado a 
pagar R$ 20 mil de inde-
nização ao ex-governador 
Marconi Perillo (PSDB).
O ex- governador moveu 
ação na justiça alegando 
que Kajuru ofendeu sua 
honra com termos inju-
riosos, difamatórios e ca-
luniosos ofendendo a sua 
dignidade durante vídeos 
publicados nas redes so-
ciais do senador.
Na mesma postagem, 
segundo consta o pro-
cesso, Kajuru teria apon-

tado ligação criminosa 
entre o ex-governador e 
Carlos Cachoeira.
De acordo com publica-
ção do Jornal O Popular, 
Kajuru alegou em sua de-
fesa que “apenas repercu-
tiu notícias que saíram na 
imprensa, baseadas em in-
vestigações realizadas pelo 
Ministério Público Federal e 
pela Polícia Federal”.
O juiz da ação considerou 
que Kajuru excedeu os limi-
tes da “liberdade de expres-
são”, portanto decidiu pela 
sentença indenizatória.
Já a defesa de Kajuru afir-
mou que o senador vai 
recorrer da decisão.

Romário Policarpo, recebe título de Cidadão GoianoXRomário Policarpo, recebe título de Cidadão GoianoX
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Os ministros do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovaram, por 

unanimidade, na sessão ple-
nária administrativa desta ter-
ça-feira (3), a inclusão do intei-
ro teor do artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 117/2022 na 
Resolução TSE nº 23.604/2019, 
que trata das finanças e con-
tabilidade dos partidos políti-
cos. Segundo o dispositivo, às 
agremiações que não tenham 
utilizado os recursos destina-
dos aos programas de promo-
ção da participação política 
das mulheres, é assegurada a 
utilização desses valores nas 
eleições subsequentes.

A decisão foi tomada na 
análise de uma petição apre-
sentada pelos partidos De-
mocratas (DEM), Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB) 
e Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB), que 
buscavam autorização, em 
razão da pandemia de co-
vid-19, para o uso em cam-
panhas de candidatas em 
2022 de saldos remanescen-
tes dos repasses de 2020 e 
2021 do Fundo Partidário 
originalmente destinados ao 

fomento da participação fe-
minina na política. Aderiram 
à petição, como interessadas, 
outras nove siglas: Partido So-
cial Democrático (PSD), União 
Brasil, Solidariedade, Partido 
dos Trabalhadores (PT), Parti-
do Verde (PV), Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB), Partido 
Liberal (PL), Novo e Partido da 
Mobilização Nacional (PMN).

A petição começou a ser 
julgada em sessão plenária 
virtual iniciada em 10 de de-
zembro de 2021, na qual o re-
lator, ministro Sérgio Banhos, 
e o ministro Edson Fachin 
inicialmente votaram pelo 
indeferimento do pedido. Na 
compreensão dos ministros, 
a solicitação estava em desa-
cordo com o entendimento 

fixado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) no julgamento 
da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) nº 5617, 
além de não ter respaldo na 
legislação então vigente.

O julgamento foi interrom-
pido por um pedido de vista 
do ministro Carlos Horbach, 
que, na sessão virtual inicia-
da em 4 de março deste ano, 

abriu divergência, votando 
pela transformação da petição 
em instrução, para a elabora-
ção de resolução do TSE sobre 
a matéria. Novamente, então, 
o julgamento foi interrompido 
por pedido de vista do minis-
tro Alexandre de Moraes.

EMENDA 
CONSTITUCIONAL
Na sessão plenária desta 

terça-feira (3), o ministro Sér-
gio Banhos reformulou o voto, 
diante da promulgação, pelo 
Congresso Nacional, da Emen-
da Constitucional nº 117/2022, 
ocorrida em 5 abril. Ele expli-
cou que, “em seus termos [a EC 
117/2022] contempla, em seu 
sentido material e de forma 
ainda mais ampla, a pretensão 
deduzida pelos requerentes”, 
tornando, portanto, o objeto 
da petição prejudicado.

A EC nº 117/2022 consolidou 
na Constituição a obrigatorie-
dade dos partidos de empre-
garem, no mínimo, 5% dos re-
passes do Fundo Partidário em 
programas e ações de fomento 
à participação feminina na po-
lítica. Ela ainda determinou a 
aplicação, em campanhas de 

mulheres, do mínimo de 30% 
dos recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Campa-
nha (FEFC) e da parcela do Fun-
do Partidário destinada às elei-
ções, bem como do tempo de 
propaganda gratuita em rádio e 
televisão a ser distribuído pelas 
siglas às respectivas candidatas.

Ao reformular o voto, Sér-
gio Banhos aderiu à proposta 
do ministro Alexandre de Mo-
raes, que sugeriu a inclusão do 
artigo 2º da EC 117/2022 na 
Resolução TSE nº 23.604/2019 
e destacou a necessidade de 
que as normas do TSE reflitam 
o disposto na emenda.

O artigo 2º da EC nº 
117/2022 autoriza que as agre-
miações utilizem os recursos 
destinados aos programas 
de promoção e difusão da 
participação política das mu-
lheres, que não tenham sido 
utilizados, em eleições subse-
quentes. A emenda anistia a 
condenação dos partidos, pela 
Justiça Eleitoral, nos proces-
sos de prestação de contas de 
exercícios financeiros anterio-
res que ainda não tenham tran-
sitado em julgado até a data de 
promulgação da norma.
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Victor Carazzatto é o jo-
vem que ganhou notorieda-
de por não se intimidar com 
respostas dadas pela depu-
tada federal Carla Zambelli 
(PL), em ato na Avenida Pau-
lista no dia 1º de maio.

Carla Zambelli é aliada de 
primeira ordem de Jair Bol-
sonaro (PL) e participou da 
manifestação que pedia o fim 
do STF. A parlamentar não 
gostou das perguntas que fo-
ram feitas pelo jovem minu-
tos antes de ela subir em um 
caminhão para discursar aos 
apoiadores do presidente.

Os eleitores de Bolsonaro 
também perderam a paciên-
cia com os questionamen-
tos do rapaz que começou 
a conversa com a deputada 
falando sobre  “como é que 
é ficar lá recebendo dinheiro 
público e ficar contando um 
monte de mentira para os 
seus eleitores?”, Zambelli res-
pondeu “Olha, mentira é você 

quem está falando, né? E, na 
verdade, hoje é domingo. O 
dinheiro que eu usei aqui não 
foi, de jeito nenhum, para 
financiar, o dinheiro que eu 
gastei aqui é do meu bolso”.

O jovem continuou a 
conversa questionando a 
deputada sobre as ações de 
combate a Covid-19 como o 
uso de máscaras e a vacina 
contra a doença. Foi quan-
do a parlamentar rebateu 
que “a vacina foi paga 100% 
pelo governo federal”. Nesse 

momento o rapaz rebateu e 
disse que “não, ela [vacina]
foi paga pelo povo”.

A coragem de Victor não 
parou por aí. O rapaz também 
falou sobre o as nomeações 
de superintenderes da Polícia 
Federal feita pelo presidente, 
segundo o rapaz “para prote-
ção da família de Bolsonaro. 
Foi quando a deputada olhou 
para Câmera que filmava a 
conversa e disse “policiais fe-
derais, ele está dizendo que 
vocês foram vendidos.

Durante evento no Sin-
dicato dos Metalúrgicos em 
São Paulo (SP), realizado nesta 
terça-feira (3.mai), Lula pré-
-candidato a presidência da 
República disparou críticas ao 
presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL).

Em seu discurso, o petista 
disse que o deputado federal 
tem um “poder imperial”, no 
Congresso e  que “ele [Lira] já 
está querendo criar o semi-
presidencialismo. Já quer tirar 
o poder do presidente para 
que fique na Câmara dos de-
putados. Ele age como o im-
perador do Japão”, continuou.

Lula aproveitou e se po-
sicionou contra as emendas 
que fazem parte do chamado 
orçamento secreto da Câma-
ra. “Ele [se referindo a Arthur 
Lira novamente], acha que 
pode mandar administrando 
o orçamento que é aprovado 
pela Câmara, pelo Congresso 
e administrado pelo governo. 
É para isso que o governo é 

eleito. É o governo que decide 
cumprir o orçamento aprova-
do pela Câmara em função da 
realidade financeira do estado 
brasileiro”, posicionou.

O discurso do petista foi 
feito durante evento onde o 
Solidariedade oficializou apoio 
a candidatura na chapa com  
Alckmin (PSB) como vice para 

eleições presidenciais de 2022.
Além de Alckmin e Lula, es-

tiveram presentes no evento 
o presidente nacional do Soli-
dariedade e deputado federal 
(SP), Paulinho da Força, a pre-
sidente nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann, a deputada federal 
(PE), Marília Arraes e o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

“Semipresidencialismo”: “Semipresidencialismo”: 
Lula dispara críticas a Arthur Lira Lula dispara críticas a Arthur Lira 
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Uma pista sobre o para-
deiro de 24 ianomâmis da 
aldeia de Aracaçá, na região 
de Waiakás, em Roraima, in-
dica que eles podem estar 
perambulando pela floresta, 
fugindo da violência de ga-
rimpeiros locais. O relato foi 
feito hoje por indígenas de 
tribos Palimiú, que fica perto 
do local. Eles disseram que o 
grupo de indígenas deixou 
o local após o ataque a uma 
mulher que acompanhava 
uma jovem de 12 anos - pos-
sivelmente estuprada - e uma 
criança de 3 anos que teria 
desaparecido no rio. Os ia-
nomâmis contaram a Júnior 
Hekurari Ianomâmi, presi-
dente do Conselho Distrital 
de Saúde Indígena e Ye’kuana 
(Condisi-YY), que todos os 
integrantes da aldeia, que foi 
totalmente esvaziada e tem 
sinais de incêndio, estão pe-
rambulando pela floresta, na 
altura do Rio Uriacueria, em 
busca de um novo local para 
reconstruir suas moradias.

De acordo com os ianomâ-
mis do Palimiú, eles teriam fu-
gido depois de ter cremado os 
corpos das vítimas, mas, por 
medo de novo ataque do ga-
rimpo, deixaram a aldeia. Jú-
nior diz que a comunidade de 
Aracaçá está sendo dizimada 
como outras que vêm sendo 

alvo da mineração ilegal. Ele 
estima que, em 2018, a aldeia 
tivesse cerca de 45 indígenas, 
mas restaram apenas 24. Eles 
teriam sucumbido a mortes 
violentas - os indígenas do Pa-
limiú informaram sobre outros 
casos de assassinatos - e a ma-
lária e desnutrição.

Pandemia: Monitoramento 
encontra o dobro dos casos de 
Covid entre indígenas do que 
o divulgado pelo governo

Estamos buscando teste-
munhas do que aconteceu. 
Acreditamos que os indíge-
nas de Aracaçá estão vivos e 
fugiram. Lá na aldeia, há sinais 

de incêndios que acredito te-
rem sido feitos durante ritual 
de cremação dos corpos das 
vítimas. Consultei pelo me-
nos cinco anciãos que fizeram 
cremação a vida toda e eles 
me disseram que muito pro-
vavelmente foi o que acon-
teceu — diz Júnior Hekurari, 
acrescentando ter feito fotos 
dos resíduos deixados pelas 
fogueiras, que também estão 
em poder da Polícia Federal 
e que lideranças do Palimiú 
prometeram entrar em con-
tato com outros indígenas 
que têm informações sobre o 
caso. — Os garimpeiros estão 
lá ainda. Eles permanecem a 
poucos metros da aldeia, in-
clusive estavam lá no dia em 
que agentes federais estive-
ram na área onde aconteceu 
o Júnior Hekurari denunciou 
o ataque de garimpeiros aos 
três ianomâmis de Aracaçá ao 
Ministério Público Federal, à 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e à Sesai (Secretaria 
Especial de Saúde Indígena). 

Ele teria tomado conheci-
mento do caso no dia 25 de 
abril, quando publicou um 
vídeo com a denúncia nas re-
des sociais. Por nota, a Funai 
informou que, após extensas 
diligências, não localizou in-
dícios de crime de homicídio 
ou estupro na Terra Ianomâmi 
de Aracaçá. No entanto, os ór-
gãos responsáveis por ações 
relativas a indígenas continu-
am a investigar a denúncia.

No dia 28, a ministra Cár-
men Lúcia, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), pediu 
uma apuração rigorosa da 
denúncia sobre as mortes de 
ianomâmis e de estupro da 
menina de 12 anos. Na aber-
tura da sessão do tribunal, 
a ministra disse que o caso 
demonstra violação do direi-
to constitucional à vida e aos 
direitos humanos. “Não é mais 
pensável qualquer espécie de 
parcimônia, tolerância, atraso 
ou omissão em relação à práti-
ca de crimes tão cruéis e gra-
víssimos”, disse Cármen Lúcia.

A Alemanha, país que 
preside o G7 este ano, 
anunciou nesta segu-

nda-feira (2) os países convi-
dados para a próxima cúpula 
do grupo, em junho. Berlim 
chamará os líderes da África 
do Sul, da Índia, da Indonésia e 
do Senegal para o encontro. O 
Brasil novamente ficará de fora, 
pela terceira vez consecutiva.

O G7, grupo de países de-
senvolvidos formado por Es-
tados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, França, Itália, Ja-
pão e Canadá, além da União 
Europeia, costuma convidar 
para suas cúpulas alguns 
países que apresentem re-
levância no momento. Na 
última edição, realizada no 
ano passado no Reino Unido, 
Austrália, Índia, África do Sul 
e Coreia e do Sul foram os 
países convidados.

Em 2020, o presidente bra-
sileiro, Jair Bolsonaro, chegou a 
dizer que poderia ser convida-
do para a reunião do G7, que 
naquele ano era presidido pe-
los Estados Unidos, então co-
mandado por Donald Trump.

Por conta da pandemia, no 
entanto, o encontro foi adia-
do, e o Brasil acabou descar-
tado novamente da lista.

Em 2019, o Brasil também 
ficou de fora da cúpula. Na 
ocasião, o presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron anun-
ciou uma ajuda emergencial 
para combater queimadas 

na Amazônia, em meio ao 
clima de tensão entre Brasil 
e França por conta de críticas 
de Macron à falta de combate 
aos incêndios no Brasil. Após 
o anúncio da ajuda, Bolsona-

ro questionou os interesses 
do líder francês na floresta.

Na edição deste ano, que 
acontecerá entre os dias 26 e 
28 de junho em um castelo do 
distrito de Garmisch-Partenkir-

chen, no sul da Alemanha, os 
membros do G7 debaterão 
pautas em torno da sustenta-
bilidade e da política climática, 
que já era um tema central da 
presidência alemã do grupo.

Com o tema “Progresso na 
direção de um mundo equita-
tivo”, o encontro vai debater 
questões como fortalecimen-
to de alianças para um plane-
ta sustentável.

GUERRA NA UCRÂNIA
Os países convidados do 

encontro, em que as prin-
cipais economias mundiais 
discutem alguns temas de 
relevância do momento e 
anunciam medidas conjuntas, 
costumam ser selecionados 
por adotarem um papel de 
destaque no cenário mundial.

No fim de fevereiro, quan-
do a Rússia invadiu a Ucrânia, 
os representantes no Brasil 
dos países do G7 pressiona-
ram para que Bolsonaro se 
posicionasse sobre a guerra.

Embora ainda não esteja na 
pauta oficial, a guerra na Ucrâ-
nia também deverá ser um dos 
temas centrais do encontro. 
Em 2014, o G7, que então se 
chamava G8, retirou a Rússia 
do grupo, após o governo de 
Vladimir Putin invadir e anexar 
a Crimeia, região da Ucrânia.

O Itamaraty ainda não 
se pronunciou sobre a lista 
de países de convidados da 
nova cúpula do G7.
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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

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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

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
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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O Vila Nova quer casa 
cheia nos seus dois 
próximos desafios 

na temporada. Nesta sexta-
-feira (6), às 19h, o Tigre rece-
be o Náutico pela 6ª rodada 
da Série B. Na quarta-feira 
seguinte (11), a partir das 
21h30, o Vila mede forças 
com o Fluminense pelo 
jogo de volta da 3ª fase da 
Copa do Brasil. O torcedor 
que comprar ingressos 
para o duelo com o Flu, no 
Serra Dourada, terá o direi-
to de frequentar o embate 
com o Timbu, no Onésio 
Brasileiro Alvarenga (OBA).

A PROMOÇÃO 
DO VILA NOVA
Os preços das duas parti-

das do Vila Nova são diferen-
tes. No confronto diante do 
Náutico, o valor é de R$ 70 
no Setor A e R$ 40 no Setor 
B. Para a torcida visitante, o 
custo aumenta para R$ 70. 
No compromisso perante 
o Flu, os preços são de R$ 
100 nas cadeiras e R$ 50 nas 
arquibancadas. Para o setor 
visitante, o valor é de R$ 100.

Esses preços acima são 
relativos à inteira. É possível 
conseguir o recurso da meia-

-entrada trajando a camisa 
do Vila Nova ou possuindo 
a Carteira ID Jovem, além de 
estudantes e idosos.

A proposta do Tigre é a 
seguinte. O torcedor colora-
do que garantir presença no 
jogo com o Fluminense po-
derá frequentar gratuitamen-
te a partida contra o Náutico. 

A promoção, no entanto, é 
válida apenas nas compras 
em pontos de vendas físicos. 
Para completar, os ingressos 
promocionais estão sujeitos à 
lotação do OBA.

Os pontos de venda fí-
sicos são a Loja Nação Co-
lorada, o Empório das Be-
bidas e o Tio Bák Noroeste, 

de acordo com o horário 
de funcionamento dos es-
tabelecimentos. Há tam-
bém a opção online por 
meio do site Meu Bilhete, 
mas vale salientar que a 
promoção não se aplica a 
tal formato de compra.

Na Série B do Brasileirão, 
o Vila Nova está em busca 

da primeira vitória. Nas cinco 
primeiras rodadas, o time ob-
teve quatro empates e uma 
derrota. Na Copa do Brasil, o 
Tigre teve uma boa atuação 
no Maracanã, mas perdeu 
por 3×2. Em Goiânia, a equi-
pe tentará reverter o resulta-
do para eliminar o Fluminen-
se e avançar no torneio.

Foi mais difícil do que o 
esperado, mas o Liverpool 
conquistou sua classificação 
para a final da Liga dos Cam-
peões de 2021/22. No Está-
dio de La Cerámica, o time 
inglês começou perdendo 
para o Villarreal por 2×0, 
mas virou para 3×2 e con-
firmou o seu favoritismo no 
confronto. A equipe vence-
dora enfrentará o ganhador 
de Real Madrid x Manches-
ter City, que ocorrerá nesta 
quarta (4), às 16h, no San-
tiago Bernabéu. A ida termi-
nou em 4×3 para o City.

A VIRADA 
DO LIVERPOOL
O Liverpool tinha pela 

frente a grande surpresa da 
temporada. Em seu cami-
nho no mata-mata, o Villar-
real deixou para trás gigan-
tes como Juventus, Ajax e 
Bayern de Munique. Na ida 
da semifinal, os espanhóis ti-

nham perdido por 2×0, mas 
queriam fazer história.

O estádio do clube, com 
capacidade para 23.500 pes-
soas, estava cheio. Impor-
tante ressaltar que a popu-

lação da cidade é de pouco 
mais de 50 mil habitantes, 
de acordo com o censo de 
2018. Isso significa que o 
equivalente a cerca de me-
tade de Villarreal estava as-

sistindo à partida.
Logo nos minutos ini-

ciais, Boulaye Dia abriu o 
placar a favor dos espa-
nhóis. No fim do primeiro 
tempo, Coquelin ampliou 

e acendeu de vez a espe-
rança do Villarreal. Com 
aquele resultado, o duelo 
estava indo para a prorro-
gação. Antes do intervalo, 
os jogadores da casa ainda 
reclamaram de um possível 
pênalti não marcado.

Na segunda etapa, o Li-
verpool mostrou por que é 
um dos clubes mais pode-
rosos do mundo. O brasi-
leiro Fabinho diminuiu, e o 
colombiano Luis Díaz igua-
lou as ações. Por fim, o go-
leiro argentino Rulli falhou 
e Mané decretou a virada 
dos ingleses. De uma for-
ma ou de outra, atletas da 
América do Sul foram deci-
sivos na classificação.

O Liverpool vai em bus-
ca de sua sétima conquista 
de Liga dos Campeões. A 
equipe terá pela frente o 
rival Manchester City, que 
ainda almeja o primeiro 
título de Champions, ou 
o todo poderoso Real Ma-
drid, dono de 13 troféus.

Reprodução

A LiBra tem tudo para 
ser um divisor de águas no 
futebol nacional. Na ma-
nhã desta terça-feira (3), a 
maior parte dos integrantes 
da Série A do Campeonato 
Brasileiro, além de algumas 
equipes da Série B, partici-
pou de uma reunião a fim 
de iniciar o desenvolvi-
mento de um novo torneio 
para substituir o Brasilei-
rão. A intenção é que a liga 
tenha participação dos clu-
bes na criação, sem interfe-
rência direta da CBF.

A LIBRA É O FUTURO?
A ideia da LiBra não é 

algo recente. Em 2016, al-
guns times organizaram a 
Primeira Liga, devido ao de-
sagrado com o formato e a 
arrecadação dos estaduais. 
O torneio teve apenas duas 
edições antes de ser des-
continuado, mas o projeto 
de estabelecer uma liga 
própria com organização 
dos clubes persistiu.

Nos últimos meses, o vis-
lumbre de uma competição 
nos moldes dos principais 
campeonatos nacionais da 
Europa atraiu investidores 
no Brasil. Aqueles respon-
sáveis pela manutenção 
da La Liga, da Espanha, de-
monstraram interesse. No 
momento, a Codajas Sports 
Kapital e o Banco BTG Pac-
tual formularam os docu-
mentos em análise.

Na reunião desta terça, 
estiveram presentes os re-
presentantes dos seguintes 
clubes da Série A: América-
-MG, Atlético-GO, Atlético-
-MG, Athletico-PR, Botafogo, 
Ceará, Corinthians, Coritiba, 
Flamengo, Fortaleza, Flumi-
nense, Goiás, Internacional, 
Palmeiras, Red Bull Braganti-
no, Santos e São Paulo.

Da primeira divisão, 
somente o Cuiabá e o Ju-
ventude não enviaram 
ninguém. Entre aqueles da 
Série B, Cruzeiro, Guarani, 
Ponte Preta e Vasco mar-
caram presença. Os cinco 
paulistas da elite, mais o 
Flamengo, assinaram um 
documento que encami-
nha a criação da LiBras. O 
Cruzeiro também assinou. 

Vila Nova: para espantar má fase, convoca Vila Nova: para espantar má fase, convoca 
torcida com promoção de ingressostorcida com promoção de ingressos

Liverpool impede zebra do Villarreal e é o primeiro finalistaLiverpool impede zebra do Villarreal e é o primeiro finalista

Clubes bra-Clubes bra-
sileiros ini-sileiros ini-
ciam criação ciam criação 
da LiBra, da LiBra, 
nova liga do nova liga do 
futebol na-futebol na-
cionalcional
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“Você quer ver a 
Suprema Corte 
reverter a decisão 

Roe vs Wade (do aborto)?”, 
perguntou o mediador Chis 
Wallace para Donald Trump, 
durante debate presidencial 
transmitido há cinco anos 
atrás. O bilionário, de pé para 
os Estados Unidos enquanto 
enfrentava Hillary Clinton, 
profetizou: “Bem, se conse-
guirmos colocar dois ou três 
novos juízes na Suprema Cor-
te, é isso que vai acontecer, 
em minha opinião, porque eu 
vou indicar juízes pró-vida, e 
a decisão retornará para os 
estados (da federação)“.

Calculem só a confusão 
mental que devem estar en-
frentando neste exato mo-
mento aqueles que consi-
deravam impossível a mera 
vitória de Trump sobre a de-
mocrata e ex-primeira-dama, 
vendo que não somente isso 
aconteceu, mas basicamente 
tudo o que o empresário re-
publicano planejou em suas 
mais ousadas ambições se tor-
nando verdade nos Estados 
Unidos. Sim: Trump ganhou, 
presidiu por apenas quatro 

anos e conseguiu indicar três 
juízes ao “STF” americano.

Para se ter uma ideia da 
grandiosidade do feito, va-
mos recorrer às comparações. 
Barack Obama, em oito anos, 
indicou dois Supremos. Os 
Bush juntos, pai e filho, em 
três mandatos, indicaram 
três. Ronald Reagan também 
indicou três, mas em oito 
anos como presidente. Bill 
Clinton, que mandou de 1993 

a 2000, nomeou apenas dois 
magistrados para o mais alto 
escalão dos tribunais.

É por isso que, mesmo lon-
ge da cadeira da presidência, 
a influência de Donald Trump 
provavelmente repercute em 
forma de fortes dores de ca-
beça sentidas bem na fronte 
de Joe Biden, seu adversário 
democrata. Desde 2016, o 
jogo tem virado para os con-
servadores na Suprema Cor-

te, com as indicações trum-
pistas de Neil Gorsuch, Brett 
Kavanaugh e a mais recente 
–mãe católica de sete filhos– 
Amy Coney Barrett.

Num placar de 6 a 3 no 
playground das disputas en-
tre “direita vs esquerda“, os 
três magistrados progressis-
tas de Obama e Clinton não 
são páreo para a meia dúzia 
de remanescentes reacioná-
rios de Bush e Trump, e é nes-

te cenário estratégico que a 
lei do aborto nos Estados Uni-
dos pode ser alterada (a últi-
ma previsão feita por Donald 
que resta para se concretizar): 
o site Político liberou um ras-
cunho do tribunal, na última 
segunda-feira, 02, em que o 
código em vigor é derrubado.

Desde 1973, o aborto é 
legal em todos os 50 estados 
da federação americana, de-
pois de decisão da Suprema 

Corte que ficou conhecida 
popularmente como “Roe vs 
Wade“. Em 1970, uma jovem 
chamada Norma McCorvey 
entrou com ação no Tribunal 
do Texas para pedir a realiza-
ção do aborto de sua terceira 
filha, alegando ter sido estu-
prada por três homens.

Usando o pseudônimo de 
Jane Roe, e influenciada (ou 
usada?) por duas advogadas 
feministas, a mulher deci-
diu levar o caso até a última 
instância (ou seja, na corte 
federal) ganhando o direito 
de abortar em 1973, com a 
filha já nascida, que acabou 
sendo dada para a adoção. O 
caso, amplamente repercuti-
do, abriu precedente para um 
novo momento nos Estados 
Unidos: a era do aborto legal.

Em 1987, no entanto, “Jane 
Roe” disse em entrevista que 
a história do estupro era falsa, 
que a relação sexual –com um 
homem casado– tinha sido 
consensual e que ela “achava 
que era amor”. Mesmo assim, 
os defensores da lei afirmam 
que a “mentirinha” não teve in-
fluência alguma na decisão do 
tribunal, e que os juízes teriam 
levado em conta somente o 
“direito de escolha da mulher“.

Reprodução

Donald Trump está por trás de Donald Trump está por trás de 
possível mudança na lei de aborto nos EUApossível mudança na lei de aborto nos EUA
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Vem ai uma nova influen-
cer? Bom, ao menos é o que 
os fãs da empresária Virginia 
Fonseca, de 23 anos, e do 
cantor Zé Felipe, de 24 anos, 
esperam. As especulações 
surgiram após a influenciado-
ra publicar uma foto de um 
ultrassom da 14ª semana de 
gravidez do seu novo bebê, 
que ainda não teve o sexo 
revelado. O feto aparece na 
imagem “acenando”, situação 
que gerou diversos comentá-
rios nas redes sociais, no final 
da noite deste domingo (1).

Os fãs fizeram várias 
brincadeiras e especulações 
sobre a futura profissão do 

neném, sugerindo que a 
criança seria um “mini-blo-
gueiro estiloso”. Virginia já 
tem uma filha com o cantor, 
Maria Alice, de 11 meses, 
que também faz sucesso 
nas redes sociais. Os três 
moram em um condomínio 
de luxo, em Goiânia.

Além das especulações, a 
mãozinha nítida na imagem 
chamou a atenção dos fãs. 
Entre os comentários estão: 
“já está acenando para a 
selfie” e “já está vindo no rit-
mo da música Malvada”. Nas 
brincadeiras sobre a futura 
profissão do bebê, os in-
ternautas também falaram 
sobre carreira musical, no 
futebol e medicina.

O calendário parcial de 
filmes da Netflix entre 
maio e setembro já foi 

divulgado. O Diário do Estado, 
inclusive, elaborou uma maté-
ria com todos os longas que 
entrarão na plataforma neste 
período. Neste início de mês, 
a empresa publicou o calen-
dário completo não apenas 
dos filmes, mas também das 
séries que estarão no catálogo 
especificamente em maio. De 
Stranger Things a conteúdos 
da Barbie, confira os novos tí-
tulos. Quais valem a pena?

NOVOS CONTEÚDOS
Uma das principais séries 

da Netflix como um todo, 
“Stranger Things” é dispara-
damente a estreia de maior 
antecipação do mês. Três 
anos depois do lançamento 
da terceira temporada, a obra 
volta com mais aventuras do 
pessoal de Hawkins. A histó-
ria promete ser mais sombria, 
a julgar pelo recente teaser.

Em sua publicação oficial, 
a Netflix também destacou 
as presenças de filmes da 
Barbie. São sete no total: 
“Barbie e o Segredo das Fa-

das”; “Barbie e as Sapatilhas 
Mágicas”; “Vida de Sereia 2”; 
“Barbie e as Agentes Secretas”; 
“Escola de Princesas”; “Barbie: 
Um Natal Perfeito”; “Barbie – A 
Princesa e a Popstar”.

Obras nacionais também 
integrarão o catálogo. Entre 
os filmes, “Elis” chegará no 
fim do mês. Antes disso, ha-
verá o lançamento da segun-
da temporada de “Irman-

dade”, série com Seu Jorge. 
Por fim, o especial “Rodrigo 
Sant’anna: Cheguei!” tam-
bém é novidade nos conteú-
dos do Brasil na Netflix.

Filmes com boa avaliação 
do público e da crítica tam-
bém marcarão presença. O 
longa “Blade Runner 2049”, 
com Ryan Gosling, já está 
disponível. Além disso, outro 
destaque fica para “O Farol”, 

suspense com Robert Pattin-
son e Willem Dafoe. Para os 
fãs de anime, tem “Vampiro 
no Jardim”, “Pretty Guardian 
Sailor Moon S” e “One Piece”.

Séries originais da pla-
taforma, como “The Circle: 
EUA”, “Supermães”, “Império 
da Ostentação”, “Quem Ma-
tou Sara?” e “Love, Death & 
Robots”, adicionarão novas 
temporadas.

Lançamentos de maio na Netflix: Lançamentos de maio na Netflix: 
quais são os destaques da vez?quais são os destaques da vez?

Ultrassom de Virginia Ultrassom de Virginia 
Fonseca onde bebê Fonseca onde bebê 
aparece dando “tchau” aparece dando “tchau” 
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