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A cada quatro dias, 
morre um motoci-
clista no trânsito de 

Goiânia. A estimativa é ba-
seada em dados divulgados 
pela Delegacia de Investiga-
ção de Crimes de Trânsito 
(DICT), relativos a 2022. Se-
gundo o levantamento, até 
o dia 2 de maio, Goiânia re-
gistrou 45 mortes no trânsi-
to; entre as vítimas fatais, 30 
são de pessoas que dirigiam 
motos, ou que ocupavam o 
banco do passageiro delas.

Os demais óbitos no 
trânsito que compõem o 
estudo da DICT são: seis 
pessoas atropeladas, cinco 
mortes de ciclistas e quatro 
de motoristas ou passagei-
ros de carros.

Apesar de alarmantes, 
os dados da DICT não sur-
preendem os especialistas 
em mobilidade. Há pelo 
menos três anos, a corpo-

ração constata que os mo-
tociclistas são maioria entre 
as mortes em acidentes. No 
ano de 2021, por exemplo, 
houve recorde de óbitos de 
motociclistas: 128.

Morte de motociclistas 

no trânsito de Goiânia é 
‘constante’, diz delegada

A DICT explicou que não 
analisa quais as causas da 
morte de cada vítima de 
trânsito. Portanto, não é pos-
sível afirmar qual tipo de aci-

dente mais causa a morte de 
motociclistas. Mesmo assim, 
a delegada Maíra Barcelos, 
enfatizou que é constante 
a presença de motociclistas 
envolvidos em acidentes.

“Esse número alto de 

acidentes de trânsito en-
volvendo motociclistas já 
é uma constante. Não con-
sigo dizer se é por queda, 
por colisão frontal ou qual 
a causa específica. Mas, mo-
tociclistas estão envolvidos 
em 70% dos acidentes com 
morte“, afirma a delegada.

PANDEMIA
A investigadora observa 

que, por conta da pandemia, 
o número de motos na capi-
tal aumentou nos últimos 
anos. Como consequência 
disso, aconteceram também 
mais acidentes envolvendo 
esse tipo de veículo.

Segundo Maíra, muitas 
pessoas abandonaram os 
carros e passaram a usar as 
motocicletas, em razão do 
custo ser menor. Outras, as 
usaram como instrumento 
de trabalho, como para en-
tregas de delivery.

A capital ainda não ofere-
ce castração de animais gra-
tuitamente mesmo dez anos 
após lei estadual orientando 
o controle da reprodução de 
cães e gatos. O procedimen-
to é considerado inofensivo 
aos animais e benéfico para 
interromper o ciclo de aban-
dono e de aumento dessa 
população, além de contri-
buir para evitar acidentes 
envolvendo humanos.

Há quatro anos, a estimati-
va do Centro de Zoonoses de 
Goiânia era de 270 mil cães e 
gatos, sendo 200 mil apenas 
cachorros,  mais de 30 mil fe-
linos e mais 40 mil animais de 
rua. O número muito prova-
velmente está desatualizado, 
considerando a quantidade 
visivelmente maior deles na 
cidade e o reflexo da pande-
mia, que deixou muitos tuto-
res sem condições financeiras 

de sustentar os pets.
A intervenção cirúrgica 

para impedir a procriação é 
indicada por especialistas e 
protetores de animais. A ve-
terinária Stella Caponi explica 
que são poucos os riscos, se 
tomados os devidos cuidados 
antes da cirurgia, como reali-
zação de exames de sangue. 
Segundo ela, a retirada dos 

ovários e úteros nas fêmeas 
e de testículos nos machos é 
simples e rápida.

“Faz de manhã e à tarde o 
animal tem alta. Ele precisará 
usar uma roupinha ou cone 
cirúrgico para evitar que tire 
os pontos, tomar antiinfla-
matório, antibiótico e passar 
uma pomadinha no local 
para os pontos cicatrizarem 

mais rápido. Acho que todo 
animal a partir do primeiro 
cio deve ser castrado para 
evitar vários problemas e evi-
ta infecção no útero das não 
castradas, câncer de prós-
tata, gravidez psicológica e 
câncer de mama”, detalha.

O preço é relativamente 
salgado. Ela, que é proprie-
tária da Agropop Setor Ae-
roporto, afirma que quanto 
mais pesado, mais caro o 
procedimento. O valor come-
ça em R$ 800 em fêmeas por 
ser mais complicado tecnica-
mente e a partir de R$500 em 
machos, incluindo anestesia 
inalatória, considerada me-
nos arriscada a bichinhos.

CASTRAÇÃO
Uma alternativa bastante 

procurada por quem tem 
cão ou gato são as castra-
ções solidárias. A proposta 
é oferecer valores acessíveis 
para que as pessoas paguem 

pelo serviço em clínicas par-
ticulares. A Associação de 
Protetores de Animais Miau 
Auau promove a campanha 
com a colaboração de par-
ceiros. Assim, o preço inicial 
da esterilização de um cão 
macho é de R$200, a de uma 
cadela a partir de R$250, a 
de gato sai por R$100 e a de 
gata fica R$130.

Em Anápolis, a cerca de 
60 quilômetros de Goiânia, 
os tutores têm um castramó-
vel à disposição há cerca 
de dois anos. O atendimen-
to é exclusivo para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social cadastradas em 
um dos Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS) do município, mas 
depende de uma triagem 
realizada por equipe técni-
ca atestando que a família 
do animal se enquadra no 
perfil socioeconômico para 
receber o benefício.

Reprodução

O quadro de servidores 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado de Goiás (CB-
MGO), pode ganhar promo-
ções em breve. Isso porque 
o Governo de Goiás enviou 
à Assembleia Legislativa 
(Alego), nesta quarta-feira 
(04/05), um Projeto de Lei 
que prevê a criação de 621 
novos cargos na corporação.

A proposta reestrutura 
a carreira de oficiais e pra-
ças da corporação, criando 
possibilidade de promoção 
para aqueles que se enqua-
dram nas regras do Estatu-
to dos Bombeiros Militares. 
O texto foi elaborado em 
conjunto com a Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica (SSP-GO) e CBMGO.

A matéria, já assinada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, irá contribuir para a 
continuidade do processo de 
expansão e desenvolvimento 
organizacional do Corpo de 
Bombeiros em território goia-
no. “Nós estamos ampliando 
o número de cargos criados 
para mais 621. Isso vai viabi-
lizar a promoção na carreira, 
ou seja, cada vez mais, me-
lhorando a estrutura de uma 
instituição tão respeitada e 
querida por todos nós”, disse.

A última reestruturação 
do quadro de oficiais e pra-
ças ocorreu há 10 anos, o 
que provocou a estagnação 
das carreiras. Atualmente, 
as promoções no Corpo de 
Bombeiros ocorrem quando 
alguém é transferido para a 
reserva remunerada. Com a 
proposta, 621 bombeiros mi-
litares poderão subir na hie-
rarquia. Entre os anos de 2019 
e 2021 foram promovidos em 
média 130 oficiais. Neste ano, 
de acordo com a lei vigente, 
seria permitida a promoção 
de apenas 30 oficiais. 
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A conduta de Gustavo 
Mendanha, ex-prefeito 
de Aparecida de Goi-

ânia e pré-candidato ao go-
verno, durante o evento que 
comemora os 100 anos de 
fundação da cidade da região 
Metropolitana, pode suscitar 
questionamentos jurídicos 
com efeitos de inviabilizar a 
sua eventual candidatura ma-
joritária nas eleições de outu-
bro próximo. A avaliação é de 
especialistas na área eleitoral, 
que viram indícios de promo-
ção pessoal e abuso do poder 
econômico do pré-candidato.

Os questionamentos sobre 
se Gustavo Mendanha estaria 
usando a estrutura do even-
to, bancado com recursos da 
Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia ao custo de R$ 4,3 mi-
lhões, para se promover politi-
camente, começaram logo no 
segundo dia da festa, em 5 de 
maio, que teve como atração 
principal a banda de renome 
nacional Xand Avião, contra-
tada por R$ 300 mil. Naquele 
dia, um artista local, que se an-

tecipou ao show principal, fez 
referência a Gustavo Menda-
nha, dizendo que iria votar no 
pré-candidato e chamando-o 
de “meu governador”.

“Agradecer também o 
ex-prefeito Gustavo Men-
danha. Não estou fazendo 

campanha, viu, gente. Só es-
tou falando que ele é o meu 
governador. Eu vou votar no 
Gustavo Mendanha. Eu, viu?”, 
afirmou o cantor identificado 
como Lorenzo.

No dia seguinte, Gustavo 
Mendanha foi chamado ao 

centro da arena e referenciado 
como o “grande mito”, uma alu-
são, na avaliação de analistas 
políticos, que tentou fazer refe-
rência ao seu trabalho em Apa-
recida de Goiânia, ao mesmo 
tempo que pretendeu associá-
-lo ao presidente Jair Bolsonaro 

(PL), chamado de “mito” pela 
ala mais radical de seu eleitora-
do. O episódio foi marcado pela 
pirotecnia, com jogos de luzes 
coloridas, e acenos do ex-pre-
feito para o público presente.

Já no último domingo, 
8, Mendanha mais uma vez 
apareceu no centro da arena, 
montado num cavalo e segu-
rando a bandeira de Goiás. 
O desfile ocorreu ao fim das 
apresentações artísticas da-
quela noite e foi acompanha-
do pelo atual prefeito da cida-
de, Vilmar Mariano (Patriota). 
Ao final, o ex-prefeito chegou 
a correr pela arena segurança 
a bandeira do Estado.

De acordo com a legisla-
ção, o abuso do poder eco-
nômico, em matéria eleito-
ral, está relacionado ao uso 
excessivo, antes ou durante 
a campanha, de recursos ma-
teriais ou humanos que re-
presentem valor econômico, 
buscando beneficiar candida-
to, partido ou coligação, afe-
tando, assim, a normalidade 
e a legitimidade das eleições.

Para o professor de Direito 
Eleitoral Alexandre Azeve-

do, ouvido pela reportagem 
do jornal O Popular, a forma 
como o pré-candidato do Pa-
triota se apresentou no even-
to bancado com recursos 
públicos da própria prefeitura 
que ele administrou por cinco 
anos, sendo ovacionado pe-
los locutores e participantes 
do evento, pode ser consi-
derada propaganda eleitoral 
extemporânea e abuso de 
poder político econômico.

“A simples presença, parti-
cipação como ex-prefeito, não 
teria problema. Mas os excessos 
na apresentação podem confi-
gurar uso da estrutura para re-
forçar o nome dele”, diz Alexan-
dre, afirmando que há riscos, 
inclusive, de inelegibilidade do 
pré-candidato ao governo.

O especialista lembra que 
a Lei da Ficha Limpa estabele-
ceu que, para a infração eleito-
ral ficar comprovada, não será 
mais considerada a potenciali-
dade de o fato alterar o resul-
tado da eleição, mas a gravi-
dade das circunstâncias que 
a caracterizam, que deve ser 
investigada de maneira minu-
ciosa em cada caso concreto.

Divulgação
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O Programa de Defesa 
do Consumidor de Goiás 
(Procon) notificou 10 con-
cessionárias de motocicletas 
e automóveis de Goiânia, 
para que apresentem do-
cumentos que comprovem 
a capacitação técnica dos 
mecânicos. O órgão percor-
reu a capital nesta terça e 
quarta-feira (10 e 11). Agora, 
as concessionárias devem 
apresentar a documentação 
pedida em até 20 dias. Caso 
não cumpram a determina-
ção, podem ser multadas em 
R$ 11,3 milhões.

Ao solicitar a documenta-
ção, o Procon espera saber 
se os mecânicos contrata-
dos pelas concessionárias 
de veículos possuem o co-
nhecimento técnico reque-
rido e se receberam trei-
namento adequado para 
fazer os reparos, uma vez 
que há casos de má presta-
ção de serviço e problemas 
mecânicos recorrentes em 
veículos de clientes.

Segundo o superinten-
dente do Procon Goiás, Levy 
Rafael, a fiscalização possui 
o objetivo de resguardar os 
direitos dos consumidores 
que geralmente pagam caro 
pela troca de peças e mão de 
obra, mas em contrapartida, 
não obtêm êxito na presta-

ção do serviço contratado. 
Além do nível técnico dos 
trabalhadores, os fiscais 
também verificaram se a 
divulgação dos preços dos 
veículos expostos à venda 
está em conformidade com 
o Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC).

Um motorista de ônibus 
escolar foi preso, na tarde 
desta terça-feira (10), suspei-
to de abusar sexualmente e 
assediar alunas adolescentes, 
na região rural de Rio Verde, 
na região sudoeste de Goiás. 
Segundo a Polícia Civil, as ví-
timas têm 12,13 e 16 anos e 
contaram que ele usava o car-
go para obter favores sexuais.

O caso chegou até a polícia 
após denúncia dos pais das ví-
timas e da diretora da unidade 
escolar. De acordo com a cor-
poração, as adolescentes con-
taram versões semelhantes 
acerca do assédio. Assim que 
o caso veio à tona, o suspeito 
foi afastado do cargo.

Ainda, segundo relato 
das vítimas, o motorista 
chegava a simular defeitos 
mecânicos no ônibus para 
poder ficar mais tempo so-
zinho com as estudantes. 
Uma delas informou que 
sofreu abuso sexual por 
parte do suspeito.

A defesa informou que o 

motorista se apresentou à po-
lícia de forma espontânea e 
usou o direito constitucional 
de permanecer em silêncio.

Em comunicado, a polí-
cia informou que a prisão 
preventiva do suspeito teve 

concordância do Ministério 
Público e foi autorizada pelo 
Judiciário. O homem foi en-
caminhado à Casa de Prisão 
Provisória de Rio Verde e 
deve ser indiciado por estu-
pro de vulnerável e assédio.

Concessionárias de Goiânia podem ser Concessionárias de Goiânia podem ser 
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O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil), 
esteve em Brasília na 

noite da última terça-feira (10) 
fazendo cobranças para que o 
Ministério de Minas e Energia 
inicie diálogo sobre a possível 
venda da Enel, empresa res-
ponsável pela distribuição de 
energia elétrica em Goiás.

Sem cumprir o crono-
grama de investimento e 
prestação do serviço, a Enel 
corre o risco de perder o con-
trato com o governo através 
da chamada caducidade e, se 
adiantando a eventual possi-
bilidade, a empresa busca 
alternativas para repassar o 
controle acionário para ou-
tro grupo, ou seja, vender a 
distribuidora.

Em Brasília, o governador 
alertou que a Enel não está 
sendo transparente nem 
mesmo com os órgãos re-
guladores como a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). A Enel é italiana e 
assumiu o fornecimento de 
energia elétrica após a venda 
da Celg-D em 2016, à épo-
ca por R$ 2,2 milhões. Hoje 
a empresa está avaliada em 
torno de R$ 10 bilhões.

Em entrevista a TV Brasil, o 
governador Caiado disse que 
o encontro da última terça-
-feira não foi definitivo, mas 

foi possível mostrar o quanto 
os goianos tiveram prejuízos 
com a prestação dos serviços 
desde quando a Enel come-
çou operar no Estado.

“O cidadão, todos os seto-
res da economia vem sendo 
penalizados”, disse.

Desde o início da sua ges-
tão, o governador criticou a 
privatização da antiga pres-

tadora do serviço e informou 
que representantes do Mi-
nistério de Minas e Energia 
perceberam que precisam se 
movimentar para evitar maio-
res prejuízos aos goianos.

“Estamos nos antecipando 
para não sermos surpreendi-
dos lá na frente. Precisamos 
saber as condições que serão 
feitas essa venda”, pontou.

No fim da tarde desta quar-
ta-feira (17), acontecerá em 
Anápolis o 1º Encontro Esta-
dual do Progressistas Mulhe-
res de 2022. O evento será no 
London Hotel, que fica na Rua 
Coronel Batista, nº 45, Centro.

Pelo menos 150 mulheres 
prestigiarão o evento que 
terá ainda a presença do 
presidente estadual do PP, 
Alexandre Baldy, pré-candi-
dato ao Senado.

O objetivo é discutir a luta 
das mulheres no cenário polí-

tico e ainda a aprovação da lei 
que determina a cota mínima 
de 30% da presença de mu-
lheres em chapas proporcio-

nais evidenciando a influência 
feminina no cenário político.

“O PP em Goiás foi o par-
tido que mais elegeu mulhe-

res proporcionalmente nas 
últimas eleições. Valorizamos 
e incentivamos a participa-
ção ativa das mulheres. Nos-
so objetivo é fazer com que 
esse número cresça cada vez 
mais”, disse Baldy.

Informações como a que 
mulheres representam 53% 
da população brasileira, mas 
estão longe de ser maioria na 
política nacional já que elas 
são apenas 15% dos deputa-
dos federais com mandato e 
apenas 12% do quantitativo 
de senadores, também serão 
abordadas no encontro.

Reprodução
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Foi lido em plenário, na 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Anápolis da 
última segunda-feira (9), 
projeto de lei do vereador 
Policial Federal Suender 
(PRTB), que autoriza o porte 
de armas de fogo para atira-
dor desportivo e caçador, os 
chamados CAC’s, integran-
tes de entidades legalmen-
te constituídas, de acordo 
com lei federal específica.
Ao apresentar o projeto, 
o vereador traz para Aná-
polis um debate que já 
acontece nas assembleias 
legislativas, inclusive na 
de Goiás. Suender pede o 
reconhecimento do porte 
de armas para os caçado-
res e atiradores despor-
tivos já que a atual legis-
lação prevê que os CAC’s 
tenham apenas a posse .  
O porte é restrito ao des-
locamento aos locais de 
treino e caça, que deve ser 
acompanhado de docu-
mentação especial expe-

dida pelo Exército.
No texto da matéria, o vere-
ador de Anápolis relata que 
“colecionadores, caçadores 
e atiradores desportivos 
não possuem atualmen-
te direito a um meio de 
defesa em caso de serem, 
eles mesmos e inclusive 
membros das suas famílias, 
atacados fisicamente, rou-
bados e até sequestrados, 
com o intuito de subtrair 
seus armamentos utiliza-
dos na prática do desporto”.
O projeto que foi aprova-
do na Assembleia Legis-
lativo de Goiás (Alego), 
é do deputado estadual 
Eduardo Prado (Patriota). 
Depois de aprovado pela 
Casa, a proposta foi veta-
da pelo Executivo. O veto 
agora está sendo analisa-
do pelos parlamentares 
do Poder. De acordo com 
levantamento do deputa-
do, Goiás em mais de 50 
mil atiradores registrados 
no Exército Brasileiro.

PP se reúne para incentivar participação feminina na políticaPP se reúne para incentivar participação feminina na política
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O governo federal 
anunciou nesta quar-
ta-feira (11) que vai 

zerar a alíquota do imposto 
de importação de sete cate-
gorias de produtos alimen-
tícios. A decisão foi tomada 
pelo Comitê-executivo de 
Gestão da Câmara de Comér-
cio Exterior (Gecex/Camex), 
do Ministério da Economia.

Em coletiva de imprensa 
para detalhar as medidas, o 
secretário-executivo da pasta, 
Marcelo Guaranys, disse que o 
objetivo da medida é conter o 
avanço da inflação no país.

“Sabemos que essas 
medidas não revertem a 
inflação, mas aumentam a 
contestabilidade dos mer-
cados. Então, o produto 
que está começando a cres-
cer muito de preço, diante 
da possibilidade maior de 
importação, os empresários 
pensam duas vezes antes 
de aumentar tanto o pro-
duto. Essa é a nossa lógica 
com esse instrumento”.

Em abril, o Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, fechou em 
1,06%. Foi o índice mais alto 
para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que calcula 
o IPCA, a inflação acumulada 
em 12 meses está em 12,13%.

Segundo secretária da Câ-
mara de Comércio Exterior, Ana 
Paula Repezza, a redução de im-
postos entram em vigor a partir 
de amanhã (12) e valem até o 
dia 31 de dezembro deste ano.

O Ministério da Economia 
informou que o impacto com 
a renúncia tributária pode che-
gar a R$ 700 milhões até o final 
do ano. Não há necessidade de 
compensação fiscal, por se tra-
tar de um imposto regulatório, 
e não arrecadatório.

“O imposto de importação 
tem uma função que não é 
arrecadatória, a função dele é 
de regulação de mercado. O 
motivo por trás é a regulação 
do mercado, seja para um lado, 
seja para o outro”, explicou o se-

cretário-executivo adjunto da 
Camex, Leonardo Diniz Lahud.

OUTRAS REDUÇÕES
Além de zerar a alíquota de 

importação de produtos ali-
mentícios, a Camex também 
reduziu ou zerou o imposto 
sobre outros produtos impor-
tados. Dois deles são insumos 
usados na produção agrícola.

Foram reduzidos ainda 
os impostos de dois tipos de 
vergalhão de aço, atendendo 
a um pleito do setor de cons-
trução civil, e que já estava sob 
análise no Ministério da Econo-
mia. Esses vergalhões, que ti-
nham imposto de importação 
de 10,8%, agora vão pagar 4%.

“A característica mais im-
portante desses pleitos e que 
os diferenciam dos pleitos 
relacionados a alimentos, é 
que este é um pleito que vi-
nha sendo analisado tecnica-
mente no ministério há pelo 
menos oito meses”, justificou 
Ana Paula Repezza, sobre a 
redução na tarifa de impor-
tação dos vergalhões de aço.

Divulgação

Para conter inflação, governo Para conter inflação, governo 
zera imposto de importação de alimentoszera imposto de importação de alimentos
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O advogado, especialista 
em Direito Eleitoral, Wandir 
Alan, analisou os números da 
pesquisa divulgada pela Con-
federação Nacional do Trans-
porte (CNT), que mostrou 
que 68% dos eleitores con-
fiam nas urnas eletrônicas.

O levantamento, publi-
cado nesta terça-feira (10), 
apontou ainda que 28.6% 
não confiam e outros 3.4% 
não sabem ou preferiram 
não responder.

Na avaliação de Wandir 
Alan, a pesquisa mostrou 
um saldo positivo que “é a 
constatação que, mesmo 
diante da disseminação de 
inúmeras falsas notícias 
sobre a segurança do pro-
cesso eleitoral, a maioria da 
população acredita na cre-
dibilidade dos procedimen-
tos adotados para votação e 
apuração dos votos”.

Apesar dessa análise, o 
advogado chama atenção 
para o percentual de quase 
30% que duvida do proces-

so. Segundo ele, a estimativa 
revela que a Justiça Eleitoral 
terá o desafio de organizar as 
eleições para defender “o ób-
vio, que é a legitimidade do 
sistema eletrônico”.

Wandir Alan, considerou 
que o percentual daqueles 
que não acreditam nas urnas 
eletrônicas “é o caldo neces-
sário para qualquer argu-
mento golpista para embasar 
questionamentos em relação 

aos resultados das urnas”.
A pesquisa CNT foi realiza-

da ouvindo presencialmente 
2.002 pessoas em 137 muni-
cípios de 25 Estados entre os 
dias 4 e 7 de maio. A margem 
de erro é de 2.2 pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. O levantamento foi 
contratado pela MDA e re-
gistrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), sob o número 
BR-05757/2022

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 anterior 
feito pela CNT, publicado 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%, 
André Janones (Avante), 2,5%, 
Simone Tebet (MDB), 2,3% e Fe-
lipe d’Avila (Novo), 0,3%.

Outros 5,1% afirmaram 
que deverão votar nulo ou 
em branco e o percentual de 
indecisos foi de 7%. Esses re-
sultados foram apresentados 
em um cenário estimulado, 
quando o entrevistado recebe 
uma lista das opções de votos.

Lula e Bolsonaro também 
aparecem em primeiro e segun-
do lugar na pesquisa espon-

tânea, com o petista também 
liderando na preferência das res-
posta. Lula apareceu com 33.4% 
e Bolsonaro somou 27.3%.

Ainda na espontânea, Ciro 
Gomes continuou em terceiro 
lugar com 3,8% dos votos, se-
guido por João Doria, com 0,9%. 
André Janones 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 indecisos 
chegaram a 27,1%.

A pesquisa ouviu 2.002 
pessoas por telefone entre os 
dias  4 a 7 de maio de 2022 
em todo Brasil. A margem de 
erro é de 2,2 pontos percen-
tuais, com nível de confiança 
de 95%. O levantamento foi 
registrado no TSE sob o nú-
mero BR-05757/2022.

Lula tem 40,6% e Jair Lula tem 40,6% e Jair 
Bolsonaro 32% em nova pesquisa CNTBolsonaro 32% em nova pesquisa CNT
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confiam nas urnas eletrônicasconfiam nas urnas eletrônicas

FERNANDA MORAIS



O Brasil pode enfrentar 
crise de desabastecimento se-
melhante à da greve dos cami-
nhoneiros em 2018. O alerta é 
do presidente do Sindicato dos 
Transportadores Autônomos 
de Cargas (Sinditac), Vantuir 
José Rodrigues. Segundo ele, o 
mais recente aumento que en-

trou em vigor nesta terça (10), 
está sendo considerado a gota 
d ‘água para a categoria.

“Cada dia que passa e au-
menta o combustível, o po-
der de compra  diminui. Com 
esse aumento do frete, não 
tem mais condição de tra-
balhar. Eu mesmo já parei o 
meu. Aqui em Goiás, tem de 
500 a mil caminhões parados. 

As coisas vão faltar nas prate-
leiras. O transporte é feito por 
caminhoneiros autônomos e 
as empresas também não es-
tão dando conta.  De São Pau-
lo para cá, o pessoal não está 
vindo por isso”, afirma.

De acordo com ele, o piso 
mínimo de frete foi conquis-
tado há quatro anos apenas 
no papel porque estaria ju-

dicializado. Os empresários 
do agronegócio não estariam 
dispostos a pagar o valor mí-
nimo para o transporte de 
cargas. Na opinião dele, há 
uma movimentação para aca-
bar com o Preço de Paridade 
Internacional (PPI), mas de-
pende dos caminhoneiros e 
da sociedade em geral. 

Uma paralisação de 14 mil 

dos 45 mil integrantes da ca-
tegoria começou, mas não é 
exatamente uma greve organi-
zada, de acordo com Vantuir. “O 
caminhoneiro não dá conta de 
trabalhar, a população não dá 
conta de comprar. Quando tem 
os produtos para transportar, 
não tem caminhão porque o 
caminhoneiro não vai”, finaliza.

O anúncio do aumento 

do diesel nas distribuidoras 
foi anunciado nesta semana. 
O combustível subiu 8,87% 
e passou de R$ 4,51 para R$ 
4,91. O último reajuste havia 
sido em 11 de março. A greve 
de dez dias dos caminhonei-
ros em 2018 causou falta de 
diversos produtos nos merca-
dos, especialmente de pere-
cíveis como frutas e legumes.

Os cultos e as missas já 
não são mais os me-
smos. O movimento 

de inclusão da tecnologia nos 
templos, que começou antes 
da pandemia, foi impulsionado 
pela crise sanitária do coronaví-
rus há mais de dois anos. Agora, 
os espaços de devoção cristã 
têm estrutura de criação e di-
vulgação de conteúdo bíblico 
e ainda diversas opções para 
devolução de dízimo e ofertas.

Na Paróquia Santo Antônio, 
os fiéis contam com telão, da-
tashow e transmissão da missa 
ao vivo pelo Youtube. A de-
cisão de enveredar pelo meio 
digital ocorreu no segundo 
semestre do ano passado, para 
manter os membros próximos, 
apesar da distância imposta 
pelo isolamento social.

“Muitos idosos, por exem-
plo, participam de suas casas, 
assistindo toda a missa. Para 
eles e para os que assistem 
presencialmente, nós ofere-
cemos opções de devolução 
do dízimo, como PIX, maqui-
ninha de cartão. Colocamos 

os dados bancários no telão 
da igreja e no Youtube. Perce-
bemos até um leve aumento 
arrecadado com a liberação 
de retorno do público”, diz.

A proposta de aliar facili-
dades do mundo terreno ao 
espiritual agrada ao público. 

O universitário Lucas Ramos 
frequenta a Igreja Fonte da 
Vida, em Goiânia,. Ele acredita 
que é importante acompan-
har esse tipo de inovação tec-
nológica, inclusive para divul-
gação do evangelho.

“Traz um ar de inovação e 

contribui para conquistar fiéis 
por meio dessas mídias. Nós 
gostamos. Eu e minha famí-
lia somos adeptos de dizimar 
e ofertar com pix, cartão, QR 
Code… A maioria das pessoas 
abaixo de 30 anos não anda 
mais com dinheiro físico, só pix e 

cartão. Quando uma igreja inse-
re esses métodos fica mais mais 
fácil de ofertar o dízimo e acaba 
incentivando mais pessoas a fa-
zerem doações”, afirma.

O pastor Naor Pedroza 
acredita que a inclusão da 
tecnologia foi a melhor forma 

de alcançar as mil células da 
Igreja Videira presentes em 
34 países. Ele destaca que a 
denominação tem um histó-
rico de adesão aos recursos 
virtuais para facilitar a comu-
nicação com os crentes. 

Há um departamento ex-
clusivo de mídias sociais, um 
centro de ensino à distância e 
em breve os cultos presenci-
ais transmitidos pela internet 
terão arte cênica de luz com 
iluminação profissional. To-
das as ideias dependem de 
dinheiro para se concretiza-
rem. A fonte são as doações 
dos frequentadores que já 
não têm mais desculpa para 
se esquecerem de colaborar.

“Quase não tem dinheiro 
mais. Cerca de 95% é por meio 
eletrônico, como PIX, cartão 
– inclusive de crédito, mesmo 
com os encargos e taxas – e 
QR Code.  Muita gente viajava 
e não se lembrava de dizimar. 
Com o culto online, elas assis-
tem de qualquer lugar e doam. 
Facilita muito e elas ajudam até 
um pouco mais porque se sen-
tem tocadas durante as lives“.

Divulgação

Igrejas se modernizam Igrejas se modernizam 
e recebem dízimo até por QR Codee recebem dízimo até por QR Code

“Coisas vão faltar nas prateleiras”, alerta representante de caminhoneiros“Coisas vão faltar nas prateleiras”, alerta representante de caminhoneiros
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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 
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 
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 
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

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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
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 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serviço e garagem co-
berta, seriada 130mil jóia 
imójoiaempreendimentos.
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-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
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
-------------------------------
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, 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
-------------------------------
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, 
portão manual, seriada, 
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
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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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Nos dias 2 e 6 de ju-
nho, a Seleção Brasi-
leira fará amistosos 

contra Coreia do Sul e Japão, 
respectivamente. Os jogos 
serão uma preparação para a 
Copa do Mundo, que come-
çará em novembro. Na ma-
nhã desta quarta-feira (11), 
o técnico Tite divulgou os 27 
jogadores convocados para 
a partida. Entre os nomes 
da penúltima lista antes do 
Mundial, houve uma surpre-
sa, mas a maioria foi compos-
ta por atletas praticamente 
consolidados no Catar.

OS CONVOCADOS 
Na tarde da última quar-

ta (10), o Diário do Estado 
fez uma matéria projetando 
os possíveis nomes que po-
deriam pintar na convoca-
ção da Seleção Brasileira. A 
maior parte esteve presente, 
de uma forma ou de outra, 
mas uma aparição chamou 
a atenção na lista de Tite.

O volante Danilo, do Pal-
meiras, terá a sua primeira 
chance com a camisa princi-
pal do Brasil. O jogador de 21 
anos vinha sendo observado 
por Tite nos últimos meses, 
após se destacar nas conquis-

tas recentes do time paulista. 
A expectativa era de que Ger-
son, do Olympique de Mar-
seille, entraria na lista. Porém, 
Danilo foi a preferência.

Nas outras posições, Tite 
fez as suas escolhas. O lateral 
esquerdo Renan Lodi, do Atlé-
tico de Madrid, de fato perdeu 
espaço. Guilherme Arana, do 
Atlético-MG, ganhou força e 
apareceu na convocação. Alex 
Telles retornou.

Entre o meio e o ataque, 

Everton Ribeiro e Gabigol, am-
bos do Flamengo, não foram 
chamados. Hulk, destaque 
atual do Galo, também não. 
O atacante Antony, por sua 
vez, não está na lista por con-
ta de uma lesão. Contudo, o 
jogador do Ajax tem grandes 
chances de disputar a Copa do 
Mundo pela Seleção Brasileira.

LISTA COMPLETA
Goleiros: Alisson (Liver-

pool), Ederson (Manchester 

City) e Weverton (Palmeiras).
Zagueiros: Eder Militão 

(Real Madrid), Gabriel Maga-
lhães (Arsenal), Marquinhos 
(PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Laterais: Daniel Alves 
(Barcelona), Danilo (Ju-
ventus), Alex Sandro (Ju-
ventus), Alex Telles (Man-
chester United), Guilherme 
Arana (Atlético-MG).

Meias: Bruno Guimarães 
(Newcastle), Casemiro (Real 
Madrid), Danilo (Palmeiras) 

Fabinho (Liverpool), Fred 
(Manchester United), Lucas 
Paquetá (Lyon) e Philippe 
Coutinho (Aston Villa).

Atacantes: Gabriel Jesus 
(Manchester City), Ga-
briel Martinelli (Arsenal), 
Matheus Cunha (Atlético 
de Madri), Neymar (Paris 
Saint-Germain), Richarli-
son (Everton), Raphinha 
(Leeds United), Rodrygo 
(Real Madrid) e Vinicius Jú-
nior (Real Madrid).

Nesta quarta-feira (11), o 
Vila Nova tem compromisso 
decisivo pela Copa do Brasil. 
A partir das 21h30, o Tigre re-
cebe o Fluminense pela volta 
da 3ª fase, sendo que a ida, no 
Maracanã, ficou 3×2 para o Tri-
color Carioca. O confronto em 
Goiânia acontecerá no Estádio 
Serra Dourada, que não sedia 
um jogo de futebol desde o 
dia 8 de dezembro de 2019.

PROGNÓSTICO 
DE VILA NOVA X FLU
O cenário do Vila Nova 

poderia estar bem melhor 
para o duelo com o Flumi-
nense. No Rio de Janeiro, 
o Tigre chegou a abrir dois 
gols de vantagem, ostentan-
do uma sólida atuação. Con-
tudo, sofreu a virada e agora 
precisará obrigatoriamente 
vencer o embate para ter 
uma chance de avançar às 

oitavas de final.
Como o regulamento da 

Copa do Brasil não prevê gol 
fora de casa como critério de 
desempate, qualquer triun-
fo simples do Vila Nova leva-

rá a disputa para os pênaltis. 
Para se classificar no tempo 
normal, o time goiano preci-
sará ganhar por pelo menos 
dois gols de diferença. Já o 
Flu precisa apenas de um 

empate para passar.
O grande trunfo do Vila 

Nova para o confronto é o 
Serra Dourada. A intenção 
da diretoria em escalar o es-
tádio para o jogo, em vez do 

OBA, era contar com a maior 
presença da torcida. Até o 
fechamento desta matéria, 
mais de 15 mil ingressos ha-
viam sido vendidos. Para ad-
quirir o seu, basta orientar-
-se a partir deste link.

Dentro de campo, o Vila 
Nova terá os desfalques 
dos atacantes Daniel Amo-
rim e Eberê, do zagueiro 
Alisson Cassiano e do vo-
lante Rafinha. Todos eles já 
defenderam outros clubes 
nesta Copa do Brasil.

Com isso, a escalação 
provável é a seguinte: Geor-
gemy; Alex Silva, Rafael Do-
nato, Renato e Bruno Collaço 
(Willian Formiga); Ralf, Arthur 
Rezende e Matheuzinho; Pa-
blo Dyego, Rubens (Diego 
Tavares) e Victor Andrade.

No lado do Fluminense, 
a única baixa é a do meia 
Ganso, mas o atacante Arias 
está de volta e pode pintar 
na formação carioca.

Reprodução

Para este garoto de Aná-
polis, o autismo não é um 
obstáculo grande o bastan-
te para barrar o seu desen-
volvimento no jiu-jitsu. Aos 
sete anos de idade, Miguel 
Elias Lemos dos Santos já 
possui medalhas de ouro 
no currículo, sendo a mais 
recente uma vitória no Sul-
-Americano da categoria. 
Apesar das dificuldades, o 
jovem vem superando as 
barreiras através do esporte.

UM GAROTO 
DE ANÁPOLIS
A iniciação esportiva do 

garoto de Anápolis não foi 
fácil. O Diário do Estado en-
trou em contato com Kaisy 
Cristinne Lemos dos Santos, 
mãe de Miguel, a fim de con-
versar a respeito da trajetória 
do filho. O jiu-jitsu não foi a 
primeira escolha de Kaisy, 
mas foi a que deu certo.

“No começo foi mui-
to difícil, porque ele não 
aceitava que pegasse nele 
e jiu-jitsu é um esporte de 
contato físico. Então, ele 
chorava muito, não trei-
nava. Foram quase três 
meses assim, mas com o 
tempo ele foi se acostu-
mando com o professor. 
Hoje, ele ama jiu-jitsu”, 
conta Kaisy. Em outras 
modalidades, Miguel não 
demonstrou interesse.

O processo de adaptação 
foi complicado, mas, com o 
tempo, Miguel foi evoluindo. 
“Ele se tornou uma criança 
mais comunicativa depois 
que começou. Hoje, ele deixa 
que peguem nele, antes não 
deixava. Ele já conversa com 
algumas pessoas e brinca 
com outras crianças, porque 
ele não brincava. Ele sorri 
mais também”.

AS CONQUISTAS
Miguel Elias entrou no 

jiu-jitsu há cerca de um ano. 
Entre as competições que 
o garoto participou, desta-
cam-se: Goiânia Open de 
Jiu-Jitsu (1º lugar), Interna-
cional Prime Experience Jiu-
-Jitsu (1º lugar), Copa Santa 
Maria (1º lugar), Internacio-
nal GDF Cup (3º lugar).

Com novidade, Tite convoca Seleção Com novidade, Tite convoca Seleção 
Brasileira para amistosos de junhoBrasileira para amistosos de junho

Na reabertura do Serra Dourada, Vila Nova enfrenta o FluNa reabertura do Serra Dourada, Vila Nova enfrenta o Flu

Garotinho Garotinho 
de Anápo-de Anápo-
lis supera lis supera 
autismo e autismo e 
conquista conquista 
medalhas de medalhas de 
ouro no ta-ouro no ta-
tametame

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES

PEDRO MOURA
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Da grande e velha Chi-
na espera-se tudo: de 
gripes animalescas 

que de vez em quando mi-
gram para os seres humanos, 
passando por filmes incríveis 
do Jackie Chan, até chegar 
em regimes grotescos dos 
quais pouco ou quase nada 
se sabe. Sim, é provavelmente 
por conta do sigilo das ditadu-
ras que o imaginário popular 
sobre a China encanta tanto, 
ao mesmo tempo que assusta 
tanto: existe um vácuo que, 
num movimento natural, aca-
ba sendo preenchido com as 
mais exóticas elucubrações.

A pérola do dia, ou melhor, 
o rubi da vez, é que vídeos 
feitos pela população chinesa 
estão bombando na internet 
por revelarem um céu com-
pletamente vermelho. Não 
simplesmente aquele ver-
melho Goiânia, ou vermelho 
São Paulo, fruto da poluição 
misturada com o entardecer. 
Está mais para um vermelho 
vermelho, ou, como reagi na 
hora de ver o vídeo: “um ver-
melho capeta“, disse eu, brin-
cando com as percepções.

Mas, de novo, como o fato 
curioso se deu na China, o 
causo toma ares de encanta-
mento: ora, haveria coisa mais 

ideal para um país comunista 
do que o céu verter-se de azul 
para vermelho? Quer cor que 
lhe caia melhor? É como se 
Xi Jinping finalmente conse-
guisse o controle total da re-
alidade, tendo domínio não 
somente sobre a vida dos po-
bres mandarins, mas determi-
nando os arbítrios da nature-
za: com o perfeito caimento 
daquele tom vermelho Karl 
Marx… vermelho revolução.

Obviamente, não foi isso 
que aconteceu. Mas o que foi 
aquilo, então? Mais um even-

to normal do tempo? Pura e 
simples meteorologia? Muito 
“banal”, pelo jeito, não foi: está 
aí para provar a reação dos 
chineses durante as filmagens. 
Então, vimos alguns clubinhos 
reagindo instantaneamente 
segundo suas visões de mun-
do: a imprensa, como sempre, 
bate na tecla das puras expli-
cações científicas. Alguns ou-
tros, alarmistas, já estão certos 
do apocalipse imediato.

E resta um grupo, ao qual 
pertenço: aqueles que com-
preendem a ordem de funcio-

namento da natureza, capaz, 
com tranquilidade, de mudar 
o céu em cores e mais cores, 
mas que não abrem mão da 
visão simbólica do mundo, 
quase literária… crendo que 
“há mais coisas entre o céu e 
a terra do que sonha a nossa 
vã filosofia”, citando Hamlet, 
obra de Shakespeare.

Nessa pegada quero cri-
ticar hoje os cientificistas de 
plantão. Há quanto tempo 
desejo escarnecê-los? Nem 
posso me lembrar. Este tipo 
que tem, para tudo, uma ex-

plicação final e planificada, 
normalmente tirada da ciên-
cia, a nova deusa do verão. Via 
de regra apresentam-se como 
inteligentes, mas a verdade é 
que suas mentes parecem ig-
norar a sabedoria acumulada 
durante séculos e séculos pela 
literatura universal (a começar 
por Shakespeare).

“Isso é ciência“, bradam, 
principalmente nos últimos 
anos, as figuras curiosas de 
hoje. Como se o simples 
nome (ciência) constituís-
se argumento válido por si 

só, inquestionável e por isso 
mesmo usado como palavra 
final para “vencer” as discus-
sões. O que acontece, no en-
tanto, é uma confusão entre 
as áreas do conhecimento, 
que são divididas em três.

Matéria de faculdade: a pri-
meira área do conhecimento é 
o senso comum, que é pura e 
simplesmente a noção da re-
alidade baseada na experiên-
cia. Mas a confusão acontece 
nas duas outras áreas restan-
tes: o conhecimento religioso 
e o conhecimento científico. 
O primeiro é formado por 
dogmas inquestionáveis, 
apresentados como verdade 
irrefutável. Já o segundo é ca-
racterizado pela troca de des-
cobertas entre os pesquisado-
res, e a mudança constante de 
opiniões e achados.

Pois bem, a moda do dia é 
considerar-se gênio ao passo 
que confunde totalmente a 
natureza dos conhecimentos: 
a religião vira matéria relativa e 
questionável, moldada segundo 
a vontade do fiel, e a ciência vira 
um conjunto de regras e dog-
mas, usada para impor verdades 
irrefutáveis. No entanto, caros 
amigos, a verdadeira ciência 
tem natureza dialética, ou seja: 
está aí para ser refutada e dis-
cutida a todo momento (a velha 
história da “prova dos pares”).

Reprodução

Sinais: o que significa o céu vermelho da China?Sinais: o que significa o céu vermelho da China?
SARA ANDRADE
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A atriz Anna Rita Cerquei-
ra, que iniciou a carreira nas 
novelas em ‘O Beijo do Vam-
piro’ (2002), criticou a esca-
lação de Jade Picon em uma 
novela da TV Globo. Nos 
stories do Instagram, ela iro-
nizou uma notícia na qual a 
ex-BBB disse que queria “se 
aventurar no teatro”.

“Se aventurar no teatro 
kkkkkkkkkkkk Na minha 
época isso significa anos de 

estudo e panfletar pra en-
cher o teatro e receber por 
fim de semana, às vezes que 
não pagava nem a ida e vol-
ta para o teatro”, escreveu 
Anna Rita, após ironizar a 
fala da influencer.

“Sem comentários. Ama-
nhã vou acordar e virar 
médica ou quem sabe ad-
vogada…bora que estudar 
não está com nada. Meus 
10 anos de curso de teatro 
se encontram de luto após 
essa notícia”, disse.

Filmes adaptados de 
jogos de vídeo game 
possuem a fama de 

serem ruins. Apesar de con-
siderar a afirmação um tanto 
quanto exagerada – eu gosto 
e acho muito divertido “De-
tetive Pikachu”,”Rampage” 
(com Dwayne Johnson) e 
“Sonic”, por exemplo -, mas 
concordo que até hoje ain-
da não surgiu um filme re-
almente excepcional do for-
mato. Os exemplos de obras 
intragáveis são extensas, e é 
impossível defendes adap-
tações para o cinema como 
“Mario Bros”, “Alone in the 
Dark”, “Bloodrayne”, “Assassin’s 
Creed” e “Doom” (só por dizer 
algumas). E ainda que não 
seja intragável, “Uncharted – 
Fora do Mapa” ainda não é a 
adaptação excelente de um 
game para a telona.

Nunca joguei “Unchar-
ted”, mas já tive oportunida-
des de assistir outras pessoas 
jogando e algumas sequên-
cias do game na internet. Com 
forte influência de Indiana Jo-
nes (o filme responsável por 
estabelecer o formato das 
‘aventuras de arqueologia’), 
os jogos são desafios inves-
tigativos cheios de ação e 
suspense em torno de tramas 

arqueológicas que colocam 
os personagens em jornadas 
perigosas por lugares inóspi-
tos e repletos de armadilhas.

O filme estrelado por Tom 
Holland e Mark Walhberg as-
sume o espírito de aventura 
dos games, e alcança ótima 
nota com a interação entre a 
dupla protagonista. A quími-
ca entre Holland e Wahlberg 
é divertida e importante 
para criar familiaridade, e 
interesse, em Nathan Drake 
e Sully – respectivamente. 
E o longa também possui 
ótimas ideias para cenas de 
ação, evocando um espírito 
de aventura bem caracterís-
tico de “Indiana Jones” mis-
turado com uma pitada de 

“Piratas do Caribe”.
Mas falta à “Uncharted 

– Fora do Mapa” ser menos 
‘formulaico’ e ter mais char-
me em sua narrativa. A his-
tória não é interessante, a 
jornada dos personagens 
carece de maior originalida-
de nos obstáculos e os vilões 
genéricos, e sem persona-
lidade, tornam a ameaça 
desinteressante. O diretor 
Ruben Fleischer, do péssimo 
“Venom”, pouco sabe con-
duzir as sequências de ação. 
Como dito anteriormente, o 
longa possui ótimas ideias 
para a ação, como a parte 
do avião ou o embate final 
com dois barcos pendura-
dos à dois helicópteros, mas 

Fleischer abusa dos cortes 
bruscos e não sabe quando 
diminui-los. Diante disso, as 
lutas são prejudicadas e não 
há fluidez e beleza visual nas 
sequências. A chamada mi-
se-en-scène fica bagunçada 
e nada empolgante.

“Uncharted – Fora do 
Mapa” é um programa des-
compromissado que até di-
verte, e repete o mesmo efei-
to dos filmes de “Lara Croft”, 
por exemplo – filmes que 
não são ótimos, mas agra-
dam. Mas longe de alcançar 
a qualidade dos jogos, o lon-
ga soa como uma oportuni-
dade perdida de estabelecer 
com maestria um projeto 
cheio de potencial.

‘Uncharted: Fora do Mapa’, thriller ‘Uncharted: Fora do Mapa’, thriller 
baseado em game famosobaseado em game famoso

Após Jade Picon ser Após Jade Picon ser 
escalada para nova novela escalada para nova novela 
da Globo, Anna Rita Cer-da Globo, Anna Rita Cer-
queira detona ex-BBBqueira detona ex-BBB
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