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Fim do ciclo? Príncipe Charles substitui Fim do ciclo? Príncipe Charles substitui 
Rainha Elizabeth II em cerimôniaRainha Elizabeth II em cerimônia

Nesta terça-feira (10) a rainha Elizabeth II foi substituída pelo filho e herdeiro, o Príncipe 
Charles, durante a cerimônia de abertura oficial do parlamento britânico. O evento é considerado um dos mais tradicionais 

e esperados pela população do Reino Unido.   p11
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Depois da repercus-
são negativa e das 
afirmações contra-

ditórias, a Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM) decidiu 
afastar, nesta sexta-feira (6), 
os dois agentes responsá-
veis pelo uso de spray de 
pimenta contra estudantes 
da Escola Municipal Profes-
sora Dalka Leles, no Resi-
dencial Orlando de Morais.

O caso aconteceu na 
última terça-feira (3) e des-
de então vêm ganhando 
novos capítulos e antago-
nistas como a Defensoria 
Pública Estadual (DPE), Mi-
nistério Público (MP), Con-
selho Tutelar, Polícia Civil 
(PC) e Secretária Municipal 
de Educação (SME).

Na ocasião, dez alunos 
com idades entre 11 e 14 
anos, precisaram de socorri-
dos pelo Corpo de Bombei-
ros após serem atingidos 

pelo gás. A guarda disse 
que instaurou um inquéri-
to interno na corregedoria 
para apurar os fatos ocor-
ridos na escola. Caso haja 
ilegalidade nas ações doa 
agentes, haverá punição.

Inicialmente, a GCM dis-
se que foi à escola devido 
as constantes relatos de 
brigas. Porém, a Secretaria 
Municipal de Educação dis-
se que não tinha conheci-
mento desses casos de vio-

lência na unidade e nem da 
presença da guarda.

DEPOIMENTOS
A PC já começou a ouvir 

os servidores da unidade de 
educação, além dos pais e 

estudantes. Segundo a de-
legada Josy Alves, as pesso-
as ouvidas até o momento 
disseram que os guardas 
fizeram ameaças e também 
constrangeram os alunos. 
Uma estudante, inclusive, 
contou que viveu momen-
tos “assustadores” durante a 
ação da guarda na escola.

“Disseram em suma 
que os guardas municipais 
proferiram dizeres amea-
çadores que os deixaram 
constrangidos e acuados. 
Algumas crianças estavam 
passando mal em virtude do 
gás e outras passaram mal 
em virtude desse pânico 
que foi criado na sala. Esses 
professores estavam em sala 
e o que eles mais presencia-
ram foi o pânico coletivo. 
Eles viram as crianças che-
garem na sala, começarem 
a passar mal, olho ardendo, 
garganta fechando e isso 
foi gerando um pânico que 
se alastrou por toda escola”, 

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republicanos) 
afirmou em rede social que 
o Paço finalizará, até o fim 
de maio, as obras do com-
plexo viário Jamel Cecílio, 
do viaduto da avenida Pe-
rimetral e o viaduto Lauro 
Belchior, na BR-153. O anún-
cio foi feito na manhã desta 
terça-feira (10).

O complexo viário Jamel 
Cecílio será inaugurado na 
próxima sexta-feira (13). A 
obra é dividida em três ní-
veis: o viaduto, entregue em 
dezembro de 2020, a rotató-
ria no nível da Alameda Le-
opoldo de Bulhões e a trin-
cheira da Marginal Botafogo 
à avenida Segunda Radial.

Já no dia 27 de maio será 
inaugurado o Viaduto Lauro 
Belchior, também conheci-
do como viaduto da Enel, 
que ligará os bairros Leste 

Universitário e Novo Mundo. 
A prefeitura prevê que cerca 
de 2,5 mil veículos passem 
por dia pelo local e afirma 
que a obra facilitará a co-
nexão de 30 bairros da Re-

gião Leste com o Centro de 
Goiânia. O viaduto tem 20 
metros de largura, que com-
portam duas pistas e quatro 
faixas de rolamento, além 
de passarela de pedestres e 

o canteiro central. O asfalto 
da parte situada no Leste 
Universitário e os serviços 
de iluminação e sinalização 
ainda estão sendo feitos, se-
gundo o Paço.

No fim do mês, dia 31 de 
maio, O viaduto da Perime-
tral no cruzamento com a 
avenida Goiás faz parte das 
obras do BRT Norte-Sul. São 
quatro faixas para tráfego. 
Os ônibus terão uma faixa 
exclusiva em cada sentido.

O cinegrafista Fernan-
do Bras, que passa cerca 
de duas horas no trânsito 
goianiense todos os dias, 
acredita que as obras de-
vem ajudar a melhorar o 
trânsito, apesar do transtor-
no provocado pelo tempo 
de espera até que ficassem 
prontas. “A gente espera 
que resolva. Enquanto esta-
va em obra, estava era pior. 
O trânsito em Goiânia está 
insuportável”, comenta.

Bras afirma ainda que a 
capital precisa de solução em 
outro local, além dos aten-
didos pelas obras que serão 
inauguradas neste mês. “Pre-
cisa de uma solução para a 
BR-153, no trecho Flamboyant 
até a saída para Aparecida de 
Goiânia. Ali fica travado de 
15h até 19h”, reclama.

Rogério Honório, con-
trolador de programação, 
comenta que espera que 
as obras façam parte de 
um pacote maior de ações. 
“Trânsito não se resolve só 
com uma obra e sim com 
várias e outra série de coi-
sas. As obras são necessá-
rias, a cidade está crescendo 
e você vê que as pessoas 
preferem usar o carro e não 
o transporte público. Então, 
as obras vão desafogar, mas 
por pouco tempo. Em breve, 
virão novos gargalos e assim 
vai. A cidade vai crescendo, 
é dinâmica é viva”, comenta.

Reprodução

Aparecida de Goiânia, 
região metropolitana, com-
pleta 100 anos nesta quarta-
-feira (11). A data é comemo-
rada com feriado municipal 
e atrações que prometem 
movimentar a cidade du-
rante todo o dia. Por causa 
disso, a prefeitura informou 
que o atendimento nas se-
cretarias e demais órgãos 
municipais estão suspensos.

Além disso, não haverá 
vacinação e nem testagem 
para a covid-19. No entan-
to, de acordo com a prefei-
tura, os serviços essenciais 
como o atendimento nas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) e da Guarda 
Civil Municipal, continuarão 
sendo prestados normal-
mente. A previsão é que o 
atendimento seja retoma-
do na quinta-feira (12).

COMEMORAÇÃO
No período da manhã, o 

município vai realizar o tradi-
cional Desfile Cívico, às 9h, na 
Avenida Independência, lo-
calizada no centro da cidade. 
Antes disso, às 8h, será canta-
do os parabéns com direito 
a um bolo de 100 metros de 
comprimento. Os pedaços 
serão distribuídos gratuita-
mente para a população.

O desfile vai contar com 
a participação da Polícia Mi-
litar, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia 
Civil, bandas escolares e gru-
pos de teatros. Autoridades 
locais como o prefeito Vilmar 
Mariano, vereadores e depu-
tados estarão presentes no 
corte de bolo e desfile.

A noite a comemoração 
será com uma missa cam-
pal na Praça da Matriz, no 
Centro. A celebração será 
presidida pelo arcebispo 
metropolitano de Goiânia, 
Dom João Justino.

Guardas que usaram spray de pimenta Guardas que usaram spray de pimenta 
em escola são afastados da corporaçãoem escola são afastados da corporação

Jamel Cecílio e viadutos da Perimetral e da BR-153 ficam prontosJamel Cecílio e viadutos da Perimetral e da BR-153 ficam prontos

Saiba como Saiba como 
fica a pro-fica a pro-
gramação gramação 
de Apareci-de Apareci-
da durante a da durante a 
comemora-comemora-
ção do cen-ção do cen-
tenáriotenário
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Casos de mulheres mor-
tas em decorrência de 
violência doméstica au-

mentaram 22% em Goiás, no 
comparativo de 2020 e 2021 
realizado pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP). No 
ano passado, foram registradas 
54 vítimas, enquanto em 2020, 
foram 44 ocorrências.

De forma geral, os índices 
de violência doméstica no es-
tado também aumentaram, 
contabilizando 37.583 casos 
apenas em 2021. De acordo 
com a delegada, Cybelle Tris-
tão, que atua na Delegacia 
Especializada no Atendimen-
to à Mulher de Aparecida de 
Goiânia, a elevação destes 
números pode estar atribuída 
ao machismo estrutural.

“Nós podemos atribuir este 
aumento ao fato das mulheres 
estarem realmente dizendo 
não e reagindo a essa vio-
lência. E o homem não está 
acostumado a ouvir não. Nós 

estamos em uma sociedade 
machista, esse machismo ain-
da, infelizmente, está enraiza-
do na nossa convivência, no 
dia a dia”, relatou a delegada.

Ainda de acordo com ela, a 
falta de políticas públicas, vol-
tada para o acolhimento des-
sas mulheres, também é um 

fator que contribuiu para o au-
mento da violência doméstica.

“A falta de políticas públi-
cas relacionadas à mulher, 
acaba interferindo também 
nesta questão de aumento 
na violência. Nós precisa-
mos de investimento nesta 
área. Precisamos dar às mu-

lheres realmente condições 
para que elas possam se 
sustentar, sobreviver sem a 
dependência deste relacio-
namento. Para que ela pos-
sa se livrar deste relaciona-
mento abusivo, destrutivo, 
que pode levar ao feminicí-
do”, reforçou Cybelle.

PANDEMIA
Conforme a delegada, 

apesar do período crítico da 
pandemia ter levado ao um 
‘boom’ de aumento de casos 
de violências contra mulhe-
res, adolescentes e idosos, ela 
não deve ser a culpada pelo 
aumento da violência.

“A pandemia escan-
carou algo que já vinha 
acontecendo.E que talvez 
o estado não divulgava. 
Com a pandemia, nós não 
podemos dizer que quem 
não era violento se tornou 
violento. A pandemia é um 
fator acelerador da violên-
cia”, explicou Cybelle.

Portanto, conforme a de-
legada, o “fim” da pandemia 
não deve diminuir a violên-
cia, “porque a causa da vio-
lência não é a pandemia.

Mesmo com o tema em 
alta nos últimos dois anos, as 
mulheres ainda só procuram 
a delegacia quando a violên-
cia tomou grandes propor-

ções. Ainda de acordo com 
a delegada, nem todas per-
cebem os sinais da violência 
ou que estão vivendo em um 
relacionamento abusivo.

“A violência dá sinais, às 
vezes até sutis, mas é uma vio-
lência. Quando aquele relacio-
namento é abusivo, um ciúme 
excessivo, proibição da liberda-
de de ir e vir, proibição de ter 
contato com pessoas, amigos, 
família, usar determinado tipo 
de roupa, e a mulher só dei-
xar para procurar a delegacia 
quando os atos de violência já 
aconteceram de maneira reite-
rada”, afirma a delegada.

Em relação a A Lei Maria 
da Pena, Cybelle ressalta que 
é uma das melhores leis do 
mundo, em relação à prote-
ção das mulheres. Mas ainda 
é necessário atitudes gover-
namentais e políticas públi-
cas para transformar de fato 
“essa lei em efetiva, real, uma 
lei eficaz, que traga resulta-
dos para as nossas mulheres”.

Divulgação
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Um dos projetos que es-
tão tramitando na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego) defendem 
que gestantes goianas te-
nham acesso gratuito a repe-
lentes. O objetivo é disponibi-
lizar o produto em unidades 
de saúde do estado.

A proposta nº 1958/22 é 
do deputado estadual Tal-
les Barreto (UB) e, segundo 
o próprio parlamentar, tem 
objetivo de ajudar no com-
bate ao mosquito Aedes Ae-
gypti. Em 2022, Goiás confir-
mou dois casos de uma das 
doenças transmitidas pelo 
mosquito, a zika, em mulhe-
res grávidas. O diagnóstico 
preocupa pelo fato de a zika 
estar relacionada à microce-
falia. Segundo a SES, os be-
bês já nasceram. Um deles 
está bem e o outro faleceu, 
mas por outras razões e não 
por consequência do vírus. 
As duas mulheres estão sen-
do monitoradas pela pasta.

No texto, o deputado jus-
tifica a medida ao lembrar 
que Goiás é um dos estados 
com mais casos de dengue 

no país. “por isso o Estado 
necessita intervir para que 
possa haver maior distribui-
ção de repelente, como me-
dida de intervenção e com-
bate contra a dengue e sua 
proliferação”, argumenta no 
texto. O texto salienta ainda 
que a dengue pode prejudi-
car a gestação.

“Pode interferir na co-
agulação sanguínea, fa-
zendo a placenta se des-
prender e resultar em um 
aborto ou um parto prema-
turo. Já o zika vírus pode 

causar um defeito congê-
nito chamado microcefalia 
e outros defeitos cerebrais 
graves no feto”, afirma.

A assessoria da Alego 
informou que o relator do 
projeto é o deputado Ru-
bens Marques (UB). Quando 
o parlamentar informar seu 
parecer, o texto passará pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), que 
poderá enviar a proposta 
para votação em plenário 
ou encaminhá-lo para outra 
comissão, como a de Saúde.

Um vídeo onde o gerente 
da Fazenda Bianco, localiza-
da no município de Cabecei-
ras (GO), uma das maiores 
produtoras rurais do estado, 
aparece maltratando um ca-
minhoneiro que estava fur-
tando 20 espigas de milho na 
propriedade viralizou e vem 
provando polêmica, tanto pe-
las falas racistas de Fernando 
Rosbach, quando pelas ame-
aças que o gerente vêm re-
cebendo desde que resolveu 
compartilhar o “flagrante” nas 
redes sociais no último do-
mingo, 8. A fazenda, inclusive, 
também está sendo investi-
gada por plantar o alimento 
em terras do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

Tudo começou quando 
Fernando estava passando 
pelo local e se deparou com 
um caminhão tanque esta-
cionado na roça de milho. Ao 
avistar o motorista, o gerente 
desceu do veículo e começou 
a filmar o homem que estava 
colhendo o alimento. Confor-
me se aproximava, o gerente 
começou a xingar e proferir 

ofensas contra o caminheiro. 
As palavras causaram indig-
nação na população, princi-
palmente as falas nas quais o 
gerente chamava os morado-
res do estado de “ladrões”.

“Vou mostrar como se faz 
agora com essa goianada. 
Aqui no Goiás tem essa mania 
de roubar as coisas dos outros. 
Eu vou educar esse pessoal”, 
disse em um trecho do vídeo, 
depois de obrigar o homem a 
devolver as espigas de milho.

AMEAÇAS
Depois da repercussão 

negativa, o caso foi parar 

na delegacia. No entanto, a 
investigação não é só para 
apurar o furto de milho, 
visto que a quantidade que 
seria levada pelo homem é 
muito baixa perto do tama-
nho da plantação, o que não 
qualifica crime.

Segundo o delegado 
Thiago Cesar, a Polícia Ci-
vil (PC) procura os suspei-
tos de ameaçar o gerente, 
que chegaram a dizer que 
iriam colocar fogo no mi-
lharal, além de produzir 
vídeos atirando com armas 
de fogo no local, fazendo 
menção a Fernando.

Grávidas goianas poderão ganhar repe-Grávidas goianas poderão ganhar repe-
lentes gratuitos nas unidades de saúdelentes gratuitos nas unidades de saúde

Furto de milho vira caso de polícia Furto de milho vira caso de polícia 
após gerente ser acusado de racismoapós gerente ser acusado de racismo
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Vereadores de Apare-
cida de Goiânia criti-
caram o fechamento 

da Maternidade Marlene Tei-
xeira, na Vila Brasília, durante 
sessão realizada na manhã 
desta terça-feira (10), na Câ-
mara Municipal. O Mais Goiás 
mostrou que a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde irá desativar 
a unidade para transformá-la 
em um Centro de Atendimen-
to Especializado à Mulher.

O vereador Willian Panda 
(PSB) disse que a maternidade 
sempre enfrentou problemas, 
mas alertou que fechar total-
mente uma unidade de saúde 
sem maiores debates com a so-
ciedade pode gerar problemas.

“A proposta para o fecha-
mento é para hoje. O que me 
espanta é que não fizemos ne-
nhuma audiência pública para 
debatermos se esse é o cami-
nho ideal para nosso municí-
pio. Não quero fazer análise va-
zia no Garavelo, mas os relatos 
que temos é que não está sen-
do bom”, diz, ao apontar que o 
Hospital Garavelo tem absor-
vido parte dos atendimentos 
que eram da maternidade.

O vereador reconheceu 
que a maternidade não tem 
leitos e espaço suficientes 
para atender a demanda, no 
entanto, contestou o fecha-
mento da unidade. “Fechar 

a unidade é jogar a saúde 
nas mãos de empresas ter-
ceirizadas, que visam o lucro 
antes da vida”, aponta.

O vereador Gilsão Meu 
Povo (MDB) disse que não foi 
informado das mudanças e 
também contestou a manei-
ra como a prefeitura conduz 
a reestruturação. “O mínimo 
que deveria ter sido feito era 
uma reunião para informar 
sobre as mudanças”, aponta.

O vereador Fábio Ideal 
(PP), por outro lado, apon-
tou que visitou a unidade do 

Garavelo ainda na gestão do 
ex-prefeito Gustavo Menda-
nha (Patriota) e garante que 
o atendimento será melhor.

COMISSÃO DE SAÚDE
O presidente da Câma-

ra, André Fortaleza (MDB), 
também reforçou que não 
foi comunicado da mudança 
e cobrou da prefeitura que 
entrasse em contato com a 
Comissão de Saúde da casa.

“Da forma como fizeram 
é um absurdo. Pode ser de-
cisão administrativa, mas 

tínhamos que ser ao menos 
comunicados. Isso é parce-
ria”, disse. “Estão falando 
que o CAIS Nova Era também 
será fechado, o que também 
é um absurdo”, criticou

O vereador Marcelo da 
Saúde (PSC), presidente da 
Comissão de Saúde, disse 
que buscará uma agenda 
com o Secretário Munici-
pal de Saúde, Alessandro 
Magalhães, com intuito de 
organizar audiência pública 
para tratar sobre as ques-
tões discutidas na sessão.

A Câmara de Goiânia deve 
realizar um novo concurso ain-
da este ano. A informação foi 
confirmada pelo presidente 
Romário Policarpo (Patriota), 
em sessão desta terça-feira (10).

De acordo com ele, o 
concurso anterior não su-
priu as demandas da Casa. 

“Foi montada uma comissão 
por servidores da Câmara 
para definir quais áreas ne-
cessitam de efetivos.”

Romário explica que a 
comissão foi formada no 
começo do mês passado e 
deve concluir os trabalhos 
até o fim de maio. Na oca-

sião, haverá um relatório.
Ele revelou os próximos 

passos. “Após verificar as 
áreas que precisam de vagas 
é feito um projeto de lei para 
o concurso, que é votado pe-
los vereadores. Votando, fica 
tudo aberto para a realiza-
ção de um novo concurso.”

Vale citar, a fala do pre-
sidente ocorreu antes dele 
passar mal, nesta terça. 
Romário teve sintomas de 
crise renal e precisou pas-
sar por exames, conforme 
informou a assessoria do 
vereador. Ainda não foi emi-
tido um novo comunicado.

Reprodução

Fechamento de maternidade em Aparecida Fechamento de maternidade em Aparecida 
para criar Centro da Mulher gera discussãopara criar Centro da Mulher gera discussão

A Câmara Municipal de 
Anápolis tem 23 vereado-
res e pelo menos 10 deles 
podem disputar as elei-
ções de outubro de 2022. 
O que representa 43% dos 
mandatários da Casa.
O presidente da Câmara, 
vereador Leandro Ribeiro 
(PP), já confirmou que é 
pré-candidato a deputado 
federal. Ele tem o apoio do 
prefeito da cidade, Roberto 
Naves (PP) e o presidente 
estadual da sua sigla, o ex- 
ministro Alexandre Baldy.
Ribeiro está em seu se-
gundo mandato parla-
mentar em Anápolis e 
também pela segunda vez 
é o presidente da Casa. Na 
gestão de José Eliton no 
Governo do Estado, Lean-
dro Ribeiro ocupou o cargo 
de Secretário Estadual de 
Indústria e Comércio.
Quem tem declarado que 
está disposto a disputar 
mandato para deputado 
federal, é o vereador João 
da Luz (PSC). Antes da ja-
nela partidária João da Luz 
era do DEM, partido que se 

transformou em União Bra-
sil após a fusão com PSL.
A vereadora Thaís Souza 
(PP), está em seu segundo 
mandato e é pré-candida-
ta a deputada estadual. 
Seu trabalho voltado para 
causa animal na cidade já 
é conhecido em boa parte 
do Estado e será a bandei-
ra de sua campanha.
Quem também busca uma 
vaga na Assembleia Legis-
lativa de Goiás são os vere-
adores Luzimar Silva (PMN), 
Seliane da SOS (MDB), Jean 
Carlos (União Brasil), Suen-
der Silva (PRTB), Hélio Araú-
jo (PL) e Reamilton Espín-
dola (Republicanos). Este 
último tem como bandeira 
em Anápolis a causa dos 
autistas e dos deficientes.
Já o vereador José Fernan-
des (PSB) é uma incógni-
ta. Primeiro ventilou-se a 
possibilidade de que ele 
disputaria o pleito como 
candidato a deputado 
federal, mas não está des-
cartado que ele participe 
das eleições como candi-
dato a deputado estadual.

Câmara de Goiânia deve realizar um novo concurso ainda este anoCâmara de Goiânia deve realizar um novo concurso ainda este ano
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O Tribunal de Contas 
da União (TCU) quer 
antecipar o terceiro 

relatório da auditoria que 
está fazendo sobre as urnas 
eletrônicas e a segurança das 
eleições. O tribunal tomou a 
iniciativa de fiscalizar todo o 
processo, desde a conferên-
cia da urna, até a totalização 
dos votos, em um trabalho 
que terá cinco fases.

O próximo relatório a ser 
divulgado é o da terceira eta-
pa. Estava previsto para ju-
nho, mas pode ser divulgado 
ainda em maio. A área técnica 
se reúne nesta terça-feira (10) 
para analisar a possibilidade.

O esforço pela antecipa-
ção acontece em meio a uma 
escalada da crise entre o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
e as Forças Armadas. Nesta 
segunda-feira, o ministro da 
Defesa, Paulo Sérgio Noguei-

ra, informou ao TSE que irá 
centralizar as demandas rela-
cionadas às eleições.

Já o presidente da corte, Ed-
son Fachin, rejeitou as suges-
tões feitas pelos militares para 
o pleito em outubro — negou 
de forma assertiva três das sete 
recomendações e afirmou que 
o restante já está em prática.

O ministro responsável 
pela auditoria, Bruno Dan-
tas, reuniu-se com Fachin 
em meados de abril. Outro 
ministro, Benjamin Zym-
ler, participa do Comitê de 
Transparência Eleitoral do 
TSE e tem mantido o tribunal 
informado sobre os traba-
lhos. Nesta terceira etapa da 
auditoria, o TCU vai avaliar 
a segurança da informação 
nos sistemas e os procedi-
mentos e processos adota-
dos pela Justiça Eleitoral.

Acompanhará de forma 

simultânea as ações prepa-
ratórias para as eleições com 
auditores especializados em 
tecnologia da informação e 
servidores lotados nos esta-
dos para acompanhamento 
das ações dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TRE’s).

Também vai avaliar se há 
gestão de risco e estratégias 
que garantam a proteção de 
processos críticos na eleição, 
de forma a evitar a interrup-
ção das atividades em caso 
de incidentes graves, falhas 
ou desastres, ou assegurar 
a sua retomada em tempo 
hábil. No relatório da primei-
ra fase, o TCU concluiu que a 
urna é segura e auditável e 
condenou o voto impresso, 
que traria maior risco de frau-
de e maiores custos. Nessa 
etapa, a corte se dedicou a 
avaliar os mecanismos de au-
ditagem em todo o processo.

Divulgação

Em meio a ataques de Bolsonaro, TCU Em meio a ataques de Bolsonaro, TCU 
quer antecipar relatório sobre a urna eletrônicaquer antecipar relatório sobre a urna eletrônica
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Nova pesquisa encomen-
dada pela Confederação Na-
cional do Transporte (CNT), 
e divulgada nesta terça-feira 
(10), mostra que Lula (PT), 
tem 40.6% e Bolsonaro (PL) 
32% da preferência do eleito-
rado na corrida presidencial.

No levantamento ante-
rior feito pela CNT, publica-
do em fevereiro, Lula somou 
42.2% e o atual presidente 
28%. Em terceiro lugar na 
nova pesquisa aparece Ciro 
Gomes (PDT), com 7.1% 
João Doria (PSDB), 3,1%, An-
dré Janones (Avante), 2,5%, 
Simone Tebet (MDB), 2,3% e 

Felipe d’Avila (Novo), 0,3%.
Outros 5,1% afirmaram 

que deverão votar nulo ou 
em branco e o percentual 
de indecisos foi de 7%. Es-
ses resultados foram apre-
sentados em um cenário 
estimulado, quando o en-
trevistado recebe uma lista 
das opções de votos.

Lula e Bolsonaro tam-
bém aparecem em primeiro 
e segundo lugar na pesqui-
sa espontânea, com o pe-
tista também liderando na 
preferência das resposta. 
Lula apareceu com 33.4% e 
Bolsonaro somou 27.3%.

Ainda na espontânea, 
Ciro Gomes continuou em 

terceiro lugar com 3,8% dos 
votos, seguido por João Do-
ria, com 0,9%. André Jano-
nes registrou 0,5% e Simone 
Tebet não pontuou.

Entre os outros candida-
tos, o percentual foi de 1,2%. 
Já os votos nulos e brancos 
somaram 5,8% e os indeci-
sos chegaram a 27,1%.

A pesquisa ouviu 2.002 
pessoas por telefone en-
tre os dias  4 a 7 de maio 
de 2022 em todo Brasil. A 
margem de erro é de 2,2 
pontos percentuais, com 
nível de confiança de 95%. 
O levantamento foi regis-
trado no TSE sob o núme-
ro BR-05757/2022.

Os cartórios brasileiros re-
gistraram, no início deste ano, 
o maior número de recém-nas-
cidos identificados somente 
com o nome da mãe. De ja-
neiro a abril, foram registrados 
56,9 mil bebês por mães solo, 
o maior número em compara-
ção com o mesmo período de 
anos anteriores. 

De acordo com o levan-
tamento, em 2018, foram 
registrados 51,1 mil recém-
-nascidos somente como o 

nome materno. No ano se-
guinte, foram 56,3 mil. Em 
2020, o número diminuiu 
e passou para 52,1 mil. Em 
2021, 53,9 mil crianças não 
tiveram o pai reconhecido 
na certidão de nascimento.

O estudo também aponta 
diminuição do total de nas-
cimentos de recém-nascidos 
neste ano, totalizando 858 
mil. Em 2018, foram 954,9 mil.

Os dados foram divulga-
dos pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) e obti-

dos a partir do Portal da Trans-
parência do Registro Civil. Na 
plataforma, é possível acessar 
o módulo Pais Ausentes, que 
mostra os registros realizados 
nos 7,6 mil cartórios do Brasil.

De acordo com regras de-
terminadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
caso o pai não queira reco-
nhecer o filho, a mãe pode 
indicá-lo com genitor no car-
tório, que deverá comunicar 
o fato aos órgãos competen-
tes para início do processo de 
investigação de paternidade.

Quase 57 mil recém-nascidos foram Quase 57 mil recém-nascidos foram 
registrados sem o nome do pairegistrados sem o nome do pai

AGÊNCIA BRASIL

Lula tem 40,6% e Jair Lula tem 40,6% e Jair 
Bolsonaro 32% em nova pesquisaBolsonaro 32% em nova pesquisa
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A partir desta terça-feira, 
o diesel fica 40 centavos mais 
caro, depois de um novo re-
ajuste da Petrobras. O preço 
médio do litro vendido para 
as distribuidoras passou de 
R$ 4,51 para R$ 4,91. Neste 
cenário, cerca de 14 mil cami-
nhoneiros goianos decidiram 
parar os caminhões, por não 
conseguirem manter os cus-
tos de uma viagem, segun-
do o Sindicato Sindicato dos 
Transportadores Autônomos 
de Cargas (Sinditac).

“Eu sou um dos que para-
ram o caminhão. Não vou mais 
viajar. Vou abastecer, coloco 
R$ 4 mil de óleo diesel, en-
quanto o frete está R$ 4,4. Em 
todos os estados, os autôno-
mos estão parando. O moto-
rista vai parando automatica-
mente porque não dá conta de 
trabalhar. Existe o piso mínimo 
[do frete] que virou lei, mas a lei 
não está prevalecendo”.

A paralisação, segundo o 
representante dos caminho-
neiros goianos, não é exata-
mente uma greve organizada, 
e sim a única saída encontrada 

por motoristas. “Infelizmen-
te, o país vai chegar a uma 
situação dramática. Porque o 
caminhoneiro não dá conta 
de trabalhar, a população não 
dá conta de comprar. Quando 
tem os produtos para trans-
portar, não tem caminhão por-
que o caminhoneiro não vai”.

MANIFESTAÇÃO
Segundo o presidente do 

Sinditac, os caminhoneiros 
farão manifestações sobre a 
Política de Paridade de Preços 
(PPI) da Petrobras. Instituída 
em 2016 pelo governo Michel 

Temer e vigente até hoje, ela 
estabelece que a Petrobras 
tome como base o preço 
mundial do barril de petróleo 
na hora de definir os valores 
dentro do território brasileiro.

“Vamos fazer manifestação 
sobre a PPI, mas não somos só 
nós caminhoneiros que deve-
mos manifestar, tem que ser a 
sociedade em geral. Semana 
passada, estivemos em Brasí-
lia para conversar com outras 
lideranças dos caminhoneiros. 
Até depois de amanhã já deve 
ser definida uma data para 
este protesto”, conta.

POLÍTICAS PÚBLICAS
O governo federal sinalizou 

a possibilidade de duas políti-
cas que impactam diretamen-
te os caminhoneiros. O auxílio 
combustível de R$ 120, que 
se for aprovado no Congresso 
deve entrar em vigor dia 31 de 
outubro, e o programa Reno-
var, que pretende facilitar a 
troca de veículos com mais de 
30 anos de estrada.

Esta segunda proposta foi 
publicada com Medida Pro-
visória (MP) este ano e prevê 
que o governo dê crédito de, 
no mínimo, R$ 20 mil para 

caminhoneiros trocarem por 
modelos mais novos. O pre-
sidente não acredita que a 
medida venha a ter efeitos 
práticos. “Cerca de seis sin-
dicatos vão ao Chile, no mês 
que vem, para ver uma expo-
sição de cavalinhos [cabines 
de caminhões] e checar se 
tem condições de o brasileiro 
fazer a troca dos seus veícu-
los. Porque se for esperar o 
governo brasileiro, vamos fi-
car com esta frota sucateada, 
morrendo por não dar conta 
de manter sua ferramenta de 
trabalho”, adianta.

Uma das demandas 
dos movimentos de 
causa animal podem 

se tornar realidade em bre-
ve. A venda de animais em 
pet shops, lojas de rações e 
lojas agropecuárias pode ser 
proibida em Goiás, caso um 
projeto de lei da Assembleia 
Legislativa seja aprovado. O 
texto do deputado Henrique 
Arantes passou pela Comi-
ssão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Casa nesta quinta 
(05) e segue fluxo interno.

O argumento de grupos 
favoráveis ao assunto é que 
esses estabelecimentos con-
finam, maltratam e forçam 
a reprodução em série dos 
animais priorizando o lucro 
e prejudicando o bem-estar 
dos pets. Eles acreditam que 
a proibição de comércio 
pode incentivar a busca por 
doações em canis, centros de 
controles de zoonoses muni-
cipais, ONG’s especializadas.

Em sentido inverso, a 

criação e a venda de filhotes 
de cachorros de raça mantêm 
público cativo. A razão di-
sso está na preocupação em 
garantir a saúde do animal. 
A explicação dos compra-
dores também está funda-
mentada no bem-estar do 
animal, embora pareça um 
argumento contraditório. Os 
interessados acreditam que 
os cuidados dispensados por 
criadores  garante o pedigree 
e pode ser mais intenso do 
que  em organizações volta-
das para esse segmento, que 
geralmente tem apenas os 
chamados “vira-lata”. 

Desde 2020, o comércio 
de animais em pet shops é 
proibido em Goiânia. A pu-
nição para quem infringe a 
lei varia entre advertência por 
escrito e multa de R$ 500 por 
animal exposto à venda de 
forma irregular e de R$ 200 
por cartaz ou propaganda 
de venda afixada no estabe-
lecimento. Em países como 
França e Espanha, a venda já 

Divulgação

Venda de animais em lojas pode ser proibidaVenda de animais em lojas pode ser proibida

Caminhoneiros s decidem parar após novo reajuste do preço do dieselCaminhoneiros s decidem parar após novo reajuste do preço do diesel
LETÍCIA BRITO

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

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
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 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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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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Na manhã desta quin-
ta-feira (11), às 10h, 
o técnico Tite reali-

zará mais uma convocação 
da Seleção Brasileira. Será a 
penúltima lista do treinador 
antes da Copa do Mundo, 
visando os amistosos contra 
Coreia do Sul, Japão e Argen-
tina, todos no mês de junho. 
Grande parte dos nomes já 
estão consolidados na esqua-
dra do Brasil, mas o coman-
dante da Canarinho pode re-
servar algumas surpresas.

AS OPÇÕES DA 
SELEÇÃO BRASILEIRA
Depois de iniciar o ciclo 

da Copa de 2022 com mui-
tas indefinições, a Seleção 
Brasileira foi ganhando cada 
vez mais alternativas nos úl-
timos anos. Na posição de 
goleiro, contudo, a disputa 
está praticamente encerra-
da. Se der a lógica, Tite deve 
convocar Alisson, Ederson e 
Weverton, os quais vêm sen-
do os favoritos do treinador 
nas últimas listas.

Nos outros setores, há 
muita coisa em aberto. Entre 
os laterais, a tendência é que 
Alex Sandro, na esquerda, e 

Danilo, na direita, apareçam 
na convocação. As outras 
opções são incógnitas. Gui-
lherme Arana, Alex Telles, 
Renan Lodi e Daniel Alves 
são os mais cotados, mas 
nomes como os de Emerson 
Royal ainda podem surgir.

Na zaga, não tem como 
questionar as presenças de 
Thiago Silva, Éder Militão e 
Marquinhos. Os três só de-

vem ficar fora da Copa do 
Mundo em caso de algo im-
previsível, como uma lesão. 
A quarta e última vaga, por 
outro lado, está em pauta. 
Felipe e Gabriel Magalhães 
são os preferidos para inte-
grar a Seleção Brasileira.

Entre o meio-campo e 
o ataque, o “bicho pega”. 
Casemiro, Fabinho, Fred, 
Bruno Guimarães, Lucas Pa-

quetá, Philippe Coutinho, 
Neymar e Vini Jr. com cer-
teza aparecerão nesta pe-
núltima lista de Tite. Mas e 
quanto aos outros espaços?

O grande debate da vez é 
a respeito de Raphael Veiga, 
que vem acumulando exce-
lentes atuações pelo Palmei-
ras. Ele jamais foi chamado 
para a Seleção Brasileira até 
hoje, mas pode ser que Tite 

dê uma chance. Hulk e Ga-
bigol, que já defenderam a 
amarelinha antes, também 
são possibilidades entre 
aqueles que atuam no Brasil.

Por fim, Richarlison, Arthur, 
Rodrygo, Matheus Cunha, Ra-
phinha, Gabriel Jesus, Everton 
Ribeiro, Gerson e Antony tam-
bém são opções possíveis en-
tre o meio e o ataque. O que 
será que Tite fará?

O programa Nota Fiscal 
Goiana distribuiu R$ 3 mi-
lhões entre os 12 clubes da 
elite do Campeonato Goiano 
de 2022. Os prêmios tiveram 
divisões tomando como 
base a quantidade de contri-
buintes que colocaram CPF 
em suas respectivas notas 
fiscais, cadastrando os seus 
times do coração no site ofi-
cial. A Jataiense acumulou a 
maior quantidade, faturando 
um total de R$586.700,00. A 
premiação aconteceu no Es-
tádio Serra Dourada.

O PROGRAMA 
NOTA FISCAL GOIANA
O Nota Fiscal Goiana 

(NFG) é um programa do 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria da Economia 
e da Secretaria de Esporte e 
Lazer (Seel). Retomado em 
junho de 2021, o NFG tem 

no total 734,7 mil inscritos.
“Para incentivar seu time 

do coração, o cidadão pode 
indicar seu clube entre os 
que estão na primeira divi-
são do Campeonato Goiano, 
a partir da lista disponibili-

zada no site da Economia. A 
indicação é opcional e está 
ligada diretamente ao CPF do 
torcedor. Porém, quanto mais 
CPF na nota ele pedir durante 
as compras, mais a premiação 
poderá ser destinada para o 

seu time”, explica a secretária 
Cristiane Schmidt.

A Jataiense amargou o 
rebaixamento para a Divisão 
de Acesso, mas pelo menos 
terá uma ajuda financeira 
para a próxima temporada. 

De acordo com o presidente 
da equipe, Rogério Rassi, o 
dinheiro irá para o pagamen-
to de dívidas com fornecedo-
res, além de investimentos 
nas categorias de base.

Para o Morrinhos, que 
conquistou um espaço na 
elite do Campeonato Goia-
no neste ano, o montante 
passará para o projeto de 
futebol feminino, além das 
categorias de base. “Os times 
do interior enfrentam muitas 
dificuldades financeiras, e 
esta premiação veio em um 
bom momento”, disse André 
Pitta, presidente da Federa-
ção Goiana de Futebol (FGF).

Além de ajudar o time do 
coração dos participantes, o 
Nota Fiscal Goiana também 
oferece um desconto máxi-
mo de até 10% no IPVA. Para 
completar, o programa sor-
teia prêmios de R$ 200 mil 
todo mês aos contribuintes, 
com R$ 700 mil no fim do ano.

Reprodução

Com uma decisão pela 
frente nesta quarta-feira 
(11), a venda de ingressos 
segue a todo o vapor no 
Vila Nova. O Tigre encara o 
Fluminense, na reabertura 
do estádio Serra Dourada, 
às 21h30 (horário de Brasí-
lia), no jogo de volta da ter-
ceira fase da Copa do Brasil. 
Após a derrota no primeiro 
duelo, no estádio do Mara-
canã, no Rio de Janeiro, a 
definição da vaga será em 
Goiânia e com a promessa 
de casa cheia, já que 20 mil 
bilhetes foram comerciali-
zados antecipadamente.

Para a partida entre Vila 
Nova e Fluminense, um bi-
lhete na arquibancada cus-
ta R$ 50 a inteira e R$ 25 a 
meia-entrada. Os valores 
nas cadeiras são de R$ 100 
a inteira e R$ 50 a meia-
-entrada. Para a torcida vi-
sitante, o valor da cadeira 
sul é de R$ 100. Torcedor 
que estiver com a camiseta 
do Vila Nova, pode adquirir 
a meia. Os ingressos estão 
sendo comercializados no 
site Meu Bilhete, Loja Nação 
Colorada, Empório das Be-
bidas (T9), Tio Bák Noroeste 
(Shopping Perimetral Open 
Mall) e Loja Oficial do Flu-
minense, em Brasília.

Na partida de ida, o 
Fluminense venceu o Vila 
Nova, de virada, pelo placar 
de 3 a 2, no estádio do Ma-
racanã. Para o jogo de volta, 
o Tigre precisa de uma vitó-
ria por dois ou mais gols de 
diferença para avançar no 
tempo normal, um triunfo 
por um gol, faz com que a 
decisão seja definida nos 
pênaltis. Uma derrota ou 
empate do time goiano 
classifica o Tricolor Carioca.

Penúltima convocação de Tite: o Penúltima convocação de Tite: o 
que vem por aí na Seleção Brasileira?que vem por aí na Seleção Brasileira?

Nota Fiscal Goiana distribui premiações para times goianosNota Fiscal Goiana distribui premiações para times goianos

Vila Nova Vila Nova 
chega a mar-chega a mar-
ca de 20 mil ca de 20 mil 
ingressos ingressos 
vendidos vendidos 
para due-para due-
lo no Serra lo no Serra 
DouradaDourada
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Nesta terça-feira (10) 
a rainha Elizabeth II 
foi substituída pelo 

filho e herdeiro, o Príncipe 
Charles, durante a cerimônia 
de abertura oficial do parla-
mento britânico. O evento 
é considerado um dos mais 
tradicionais e esperados pela 
população do Reino Unido. 

Elizabeth II, de 96 anos, 
costuma abrir a sessão par-
lamentar com a leitura do 
programa legislativo, docu-
mento que é elaborado pelo 
governo para os 12 meses 
seguintes. Durante as sete 
décadas do reinado de Eliza-
beth, a monarca só faltou ao 
evento duas vezes: em 1959 e 
1963, quando estava grávida 
dos príncipes Andrew, 61, e 
do príncipe Edward, 65, res-
pectivamente. 

A Casa Real explicou em 
um comunicado oficial que 
“Devido a problemas de mo-
bilidade e após avaliação 
médica, Elizabeth decidiu de 
forma contrária a não compa-
recer no evento pela primeira 
vez em 59 anos”. 

O príncipe Charles, 73, que 
tem substituído cada vez mais 

a mãe em eventos oficiais da 
coroa britânica, não chegou 
ao evento com a tradicional 
carruagem real, e sim em um 
Rolls-Royce oficial com o teto 

transparente, acompanhado 
pela esposa, a Duquesa da 
Cornualha, Camilla Parker. 
Além de nã chegar ao parla-
mento na tradicional carrua-

gem real o príncipe também 
não usou a tradicional capa 
de armino optando por usar 
um uniforme militar com vá-
rias condecorações. Ele tam-

bém não trajou a coroa usada 
por sua mãe nas cerimônias 
que participou, a coroa ficou 
sobre uma almofada durante 
toda a cerimônia diante do 

espaço vazio deixado pelo 
trono ausente da monarca. 

O príncipe de Gales se 
sentou em um trono menor, o 
qual ele já havia ocupado em 
outras ocasiões ao lado de 
sua mãe. Além da esposa de 
Charles, também estava pre-
sente no evento o príncipe 
William, filho mais velho de 
Charles  e segundo na linha 
de sucessão ao trono. 

SAÚDE DA RAINHA
ELIZABETH II
A saúde da monarca bri-

tânica tem sido motivo de 
preocupação desde que os 
médicos ordenaram que ela 
ficasse de repouso em outu-
bro do ano passado. Além 
disso, Elizabeth precisou 
ficar hospitalizada para pas-
sar por exames. Desde então 
a rainha tem cancelado sua 
participação em grandes 
eventos e já foi observada 
andando com dificuldade e 
usando uma bengala. 

Este ano, nos dias 2 e 5 de 
junho será comemorado o 
“jubileu de platina”, 70 anos 
de reinado, de Elizabeth II. 
Esse é considerado um recor-
de para qualquer monarca da 
Grã-Bretanha. 

Reprodução
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Gabriela Pugliesi está 
grávida do primeiro filho, 
após diversas tentativas de 
engravidar. A influencer, que 
namora o rapper Tulio Dek, 
anunciou a novidade em 
suas redes sociais, na manhã 
desta segunda-feira (9).

“Tô grávida. O melhor 
post da minha vida! O melhor 
positivo da minha vida. Foi 
mais uma provação na mi-
nha vida que tudo acontece 
na hora certa e no tempo de 
Deus! Espero que meu relato 
conforte e de esperança pra 
quem precisa”, escreveu a in-
fluencer em seu Instagram

Junto com um breve texto, 
Gabriela Pugliesi publicou um 

vídeo de cerca de 7 minutos, 
onde reelembra os tratamen-
tos que fez para engravidar 
enquanto estava casada com 
Erasmo Viana. O casal, que 
trocou as alianças em 2017, se 
separou em fevereiro de 2021.

“Até ano passado, estava 
em outra relação e tentei en-
gravidas com todos os trata-
mentos que existem, toman-
do hormônio sem pausa por 
mais de um ano, fiz indução 
de ovulação, inseminação, e 
estava indo para a terceira 
FIV [Fertilização In Vitro], só 
que me separei antes. E foi 
uma fase muito pesada pra 
mim, porque não dividi isso 
com minha família. Tive que 
lidar com muita coisa sozi-
nha”, afirmou Gabriela.

Os fãs finalmente pu-
deram conhecer as 
primeiras imagens 

de “Avatar 2 – O Caminho 
da Água”, sequência direta do 
primeiro filme. Com James Ca-
meron retornando no papel 
de diretor, o novo longa che-
gará às telonas em 15 de de-
zembro de 2022, prometendo 
outras inovações visuais para 
fazer jus à obra predecessora. 
Nesta segunda-feira (9), hou-
ve o lançamento oficial do 
primeiro teaser trailer.

O UNIVERSO 
DE JAMES CAMERON
No ano de 2009, “Avatar” 

reinventou a tecnologia 3D 
nos cinemas ao desenvolver 
um longa-metragem total-
mente pensado para esse 
formato. A novidade histó-
rica na sétima arte atraiu 
milhares de pessoas para 
conferir o universo de James 
Cameron, o que acarretou na 
maior bilheteria da história.

Essa marca se sustenta 
até hoje. O arrecadamento 
de Avatar é de US$ 2,847 
bilhões, sendo que o custo 
de produção foi de “apenas” 

US$ 237 milhões. O segundo 
lugar na lista é de Vingado-
res: Ultimato, com US$ 2,797 
bilhões. Mesmo com toda a 
sua popularidade, a Marvel 
não conseguiu superar Ava-
tar até o momento.

Mais de uma década de-
pois, o lançamento de uma 
sequência acontecerá. Mais 
uma vez, a inovação tecno-
lógica deve ser o principal 
trunfo. Agora, a aposta de 
Avatar 2 será em novos ti-

pos de filmagens debaixo 
d’água, como o próprio títu-
lo oficial da obra sugere.

O primeiro filme contou 
a história do planeta aliení-
gena de Pandora, onde vi-
vem os seres Na’vi. Na trama, 
devido ao ambiente tóxico, 
foram criados os avatares, 
corpos biológicos contro-
lados pela mente humana 
que se movimentam livre-
mente por aquelas terras.

Na criação do universo 

em questão, James Cameron 
e sua equipe fizeram um tra-
balho intenso de desenvolvi-
mento de costumes, idioma, 
flora, fauna, todas as caracte-
rísticas de um mundo fictício.

A expectativa é que esse 
desenvolvimento se expan-
da ainda mais no segundo 
filme. Vale lembrar que o di-
retor confirmou a produção 
de pelo menos mais três fil-
mes, chegando até o quinto 
capítulo da saga em 2028.

Uma década após lançamento Uma década após lançamento 
do filme, Avatar 2 revela teaserdo filme, Avatar 2 revela teaser

Pugliesi anuncia gravidez Pugliesi anuncia gravidez 
do primeiro filho: ”Melhor do primeiro filho: ”Melhor 
positivo da minha vida”positivo da minha vida”
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