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Neste domingo (15) 
foi realizado o últi-
mo dia do 5º Muti-

rão do Governo de Goiás / 3ª 
Caravana do Bem – Prefeitu-
ra que Cuida. O evento foi 
realizado no Conjunto Vera 
Cruz, na Região Oeste da Ca-
pital. Nos dois dias de Muti-
rão, foram disponibilizados 
57 serviços à população.

A Prefeitura de Goiânia 
chegou ao último dia com 
10.305 atendimentos. Os ser-
viços oferecidos foram na área 
de saúde, educação, meio 
ambiente e emissão de do-
cumentos. Além de estacio-
namento e parcelamento do 
imposto em atraso, vacinação 
contra a Covid-19 e Influenza.

Foi o caso do José Caeta-
no, morador da região. Se-
gundo ele, somente na ma-
nhã de domingo (15), pode 
fazer um exame oftalmoló-
gico e entrar com processo 
para pagamento de IPTU 

em atraso. “Se eu pudesse dar 
uma nota maior que dez, eu 
daria, porque em pouco tem-
po, resolvi questões que há 
muito precisava, mas não con-
seguia por não ter como me 
deslocar ao centro”, contou.

Diante das declarações o 
prefeito Rogério Cruz, afirmou 
que “é esse tipo de depoimen-
to que nos mostra estarmos 
no caminho certo de real-
mente cuidar das pessoas”.

O prefeito também re-
forçou a parceria com o Go-
verno de Goiás, não só na 
realização do Mutirão, por 
meio da Caravana do Bem, 
como em outros serviços 
disponibilizados à popula-
ção. “Ontem, por exemplo, 
sorteamos 512 famílias para 
o programa Moradia Goia-
niense, o que viabiliza a casa 
própria graças ao trabalho 
conjunto com os governos 
estadual e federal”. Cruz 
lembrou que, até o final da 
gestão, 15 mil famílias serão 
beneficiadas.

Um levantamento prova 
o que muita gente já sabia: 
comprar hortifruti na Central 
Estadual de Abastecimento 
(Ceasa) sai muito mais bara-
to. Garantir um bom descon-
to, apesar disso, demanda 
atenção sobre como, quan-
do e onde fazer a feira para 
garantir até 200% de econo-
mia nos produtos.

Para o gerente da divisão 
técnica da Ceasa, Josué Lo-
pes, a diferença de valores 
encontrada é explicada pela 
prática do atacado, que tem 
menos pessoas no processo. 
Ele ressalta, no entanto, que 
o preço é regulado pela lei 
da oferta e da procura sendo 
a tática de comprar no final 
da feira nem sempre eficaz.

“Isso é relativo porque o 
final da feira pode ter preço 
mais alto em vez de baixo. 

Se a pessoa chegou às 5 ho-
ras e pagou R$100 na caixa 
de tomate, por exemplo, às 9 
horas pode custar R$120 e às 
10 horas pode estar R$70. É 
uma bolsa de valores”, explica 
Josué. Ele destaca que desde 
janeiro deste ano a média de 
preços tem ficado elevada 
devido ao excesso de chuvas, 

comprometimento da produ-
ção e queda da oferta.

Para tentar lidar com a si-
tuação, o gerente aconselha 
a realização de compras em 
grupo. Uma caixa com um 
tipo de legume fica muito 
cara e tem muita quantidade 
para apenas uma família. A 
estratégia seria reunir outras 

duas ou três famílias para di-
vidir o custo e os alimentos. 

Outra ideia é optar por 
itens “de segunda” que po-
dem sair pela metade do pre-
ço em relação aos primeiros 
da classificação e mantém a 
qualidade. Conhecer os me-
andros da Ceasa também aju-
da bastante para saber quais 
os melhores guichês, mas, 
mesmo para quem não tem 
costume de ir à central pode 
pesquisar entre as bancas,

Josué destaca que os 
produtos da época também 
custam menos. Para conferir 
os mais em conta, ele lem-
bra que o local disponibiliza 
diariamente pela manhã os 
preços cotados no site da 
Ceasa. As embalagens tam-
bém têm dicas. O gerente 
afirma que a caixa inteira ou 
meia caixa compensa finan-
ceiramente sobre os sacos 
para armazenar e transpor-

tar as compras.
“A verdade é que a dife-

rença é absurda. Eu já vi uma 
caixa de vagem por R$ 40 
reais na Ceasa enquanto no 
supermercado ela era ven-
dida por R$21 o quilo. Um 
produto pode custar R$4,50 
na Central e chegar a R$9 
no mercado, dependendo 
da região onde fica. O vare-
jista perde muito produto e 
estabelece uma margem de 
segurança para continuar 
trabalhando”, pondera.

De acordo com o bole-
tim mais recente da Conab, 
houve aumento na venda 
de hortaliças no Brasil em 
março comparando com o 
mesmo período do ano pas-
sado. O preço mais salgado 
encontrado no varejo e no 
atacado é uma tendência 
nacional, principalmente  
nas Ceasas do País, exceto 
para a alface e a batata.

Reprodução

As creches para pets 
chegaram em Goiânia e fa-
zem muito sucesso. O estra-
nhamento da ideia passou 
há muito tempo para os tu-
tores, que veem no espaço 
uma oportunidade de cui-
dar melhor do bichinho. A 
falta de tempo e solidão de-
les em casa o dia todo são 
apontados como os princi-
pais motivos para a febre 
entre os seres humanos.

Os dados mais recentes 
do Centro de Zoonoses de 
Goiânia apontam que a ca-
pital abriga  uma população 
de 200 mil cachorros. Um 
deles é o Duke. O golden 
retriever tem 2 anos e 6 me-
ses e frequenta um desses 
espaços na cidade desde 1 
ano de vida. A tutora dele, 
a empresária Tâmara Roriz, 
é só elogios. Segundo ela, 
o animal até mudou o com-
portamento para melhor.

“Não ficamos em casa e 
na creche ele tem suporte, 
atividades e interação com 
os demais bichinhos. É mui-
to bom porque lá ele gasta 
as energias e come ração, 
embora em casa eu prepare 
alimentação natural”, afir-
ma. Na unidade da Go Dog 
onde Duke fica, a entrada 
durante a semana de par-
te dos 350 “matriculados” 
começa às 7 da manhã e a 
saída ocorre até às 19 horas.

Para fazer parte do local, 
não basta desembolsar com 
planos mensais ou trimes-
trais de R$230 a R$744 ou 
com diárias avulsas de R$60. 
São necessários apresen-
tação de cartão de vacinas 
completo e atualizado, com-
provação de vermífugo e car-
rapaticidas e ainda avaliação 
comportamental para que o 
bichinho possa desfrutar de 
piscina, brincadeiras variadas 
e descanso após o almoço. 

Na rotina diária, os pets 
podem dormir, assim como 
em qualquer outra creche, de 
acordo com um dos sócios da 
empresa, Hébert Costa. 

Em dois dias de Caravana do Bem, Pre-Em dois dias de Caravana do Bem, Pre-
feitura de Goiânia oferece 57 serviçosfeitura de Goiânia oferece 57 serviços
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O projeto Atletas do Futu-
ro vem gerando frutos 
em Anápolis. O Centro 

de Treinamento Jonatas Romeu, 
no Bairro Antônio Fernandes, uti-
liza o jiu-jitsu como forma de edi-
ficação de jovens de 4 a 17 anos. 
Entre o fim de abril e o começo 
de maio, 17 atletas da academia 
disputaram o Sul-Americano GI 
NOGI CBJJE, em São Paulo, e 14 
saíram com medalhas.

ATLETAS DO FUTURO
O projeto Atletas do Futu-

ro tomou forma em abril de 
2021. “A ideia nasceu por ver 
a necessidade de esporte na 
vida das crianças e a invia-
bilidade, por ser um esporte 
muito caro. As roupas neces-
sárias para o esporte são ca-
ras. Sempre busquei melho-
rar a vida das crianças através 
do esporte”, explica o instru-
tor Jonatas Romeu ao DE.

Desde então, as propor-

ções foram aumentando. De 
acordo com Jonatas, o projeto 
é particular. Muitas vezes ele 
precisa tirar dinheiro do pró-
prio bolso a fim de pagar os 
aluguéis e inscrições em cam-

peonatos. A primeira turma 
reúne alunos de 4 a 10 anos, 
e a segunda é composta por 
aqueles entre 11 e 17 anos.

Por isso, a ajuda financeira 
é primordial para a continui-

dade dos Atletas do Futuro. O 
Governo de Goiás e um amigo 
de Jonatas na iniciativa pri-
vada doaram 60 kimonos em 
março deste ano. Contudo, o 
instrutor salienta. “Precisamos 

de equipamentos esportivos, 
não apenas dinheiro”, conta.

No momento, o projeto 
engloba apenas alunos de 
Anápolis. Segundo Jonatas, 
há essa restrição por não ter 

transporte. Se tivesse, o espa-
ço seria maior e poderia en-
caixar 200 alunos. Atualmen-
te, 70 atletas participam e as 
vagas estão cheias. Em julho, 
provavelmente novas matrí-
culas ficarão disponíveis.

O SUL-AMERICANO 
EM SÃO PAULO
Há quase duas semanas, 

os alunos dos Atletas do Fu-
turo brilharam em um torneio 
de São Paulo, o Sul-America-
no GI NOGI CBJJE.

Miguel Elias, Ana Clara, Ga-
briel Henrique e Leonardo Car-
valho faturaram medalhas de 
ouro. Ana Júlia, Mateus Rocha, 
Eloah Farias, Moisés Petrick e 
Lorena Araújo ganharam a prata. 
Elise Farias, Maria Fernanda, Enzo 
Rian, Enzo Leite e Júlio César fi-
caram com o bronze. Maycon 
Wilker, Gabriel Aires e Ruan Pa-
blo não conquistaram medalhas, 
mas representaram Goiás em 
solo paulista. O próximo foco é o 
Mundial, no fim do ano.

Divulgação
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Cinco suspeitos morre-
ram durante uma tentativa 
de assalto a banco em Ita-
pirapuã, município do inte-
rior da região Noroeste de 
Goiás. De acordo a Polícia 
Militar (PM), na madruga-
da deste domingo (15), um 
funcionário da instituição 
financeira percebeu uma 
oscilação nas câmeras de se-
gurança e acionou a polícia. 
Os homens foram levados 
ao Hospital Municipal Dona 
Genoveva, onde foram con-
firmados os óbito.

Ainda segundo a PM, en-
quanto a equipe se deslocava 
para o local, o funcionário do 
banco ligou novamente infor-
mando que dois indivíduos en-
capuzados teriam adentrado a 
unidade. Diante disso, os mili-
tares de Itapirapuã solicitaram 
apoio das equipes da cidade 
de Goiás, Matrichã e Jussara.

Ao chegar ao local, os po-
liciais confirmaram a presen-
ça de dois homens armados 
no interior do banco. Além 
de três na área externa, es-
condidos no mato. Conforme 
a PM, quando os criminosos 
perceberam a presença dos 

militares, reagiram e atiraram 
contra as viaturas.

Os policiais revidaram, 
baleando os cinco suspei-
tos. Apesar da intensa troca 
de tiros, nenhum policial se 
feriu. Os criminosos foram 
levados para o hospital da 
cidade, mas não resistiram 
aos ferimentos. Ainda não há 
informações sobre o envolvi-
mento de outros suspeitos.

Ainda não há informa-
ções sobre equipamentos 
apreendidos, ou se os crimi-
nosos conseguiram subtrair 
algum valor. A operação 
continua em andamento.

Uma decisão inédita da 
Justiça de Santa Catarina, 
datada deste mês de maio, 
pode repercutir nos postos 
de combustíveis goianos. 
Uma sentença divulgada 
nesta semana autorizou con-
sumidores a operarem as 
bombas sem intermediação 
de frentistas, na cidade de Ja-
raguá do Sul, região Norte do 
estado, apesar de a legisla-
ção federal proibir a prática.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato do Co-
mércio Varejista dos Deriva-
dos de Petróleo em Goiás 
(Sindiposto-GO), Márcio An-
drade, a entidade ainda não 
tem opinião definida sobre 
o assunto. No entanto, ele 
acredita que o autosserviço 
seja uma tendência.

“Este assunto sempre está 
voltando à discussão, acre-
dito que mais cedo ou mais 
tarde será liberado. Creio que 
vamos aguardar o trânsito 
em julgado da ação, uma vez 
que a decisão ainda não é 
definitiva, para que seja apli-
cado em Goiás”, afirmou.

O pedido feito pelo dono 

do posto de Santa Catarina 
foi embasado em dois argu-
mentos. O primeiro deles é na 
recarga de carro elétrico feita 
pelo próprio motorista e o 
segundo foi a falta de profis-
sionais interessados em atuar 
como frentista. A questão da 
mão-de-obra também é um 
problema para os empresá-
rios goianos do setor, confor-
me explica Márcio. 

A aplicação da novidade 
nos postos goianos esbarra 
em outros obstáculos.O presi-

dente destaca que não haveria 
risco ao consumidor em acio-
nar a estrutura, mas seria ne-
cessário alto investimento em 
equipamentos e automação.

A perspectiva do pre-
sidente do Sindicato dos 
Empregados em Postos de 
Serviços e Derivados de 
Petróleo em Goiás (Sinpos-
petro-GO), Hélio Araújo, é 
diferente. Ele defende que 
não faltam candidatos para 
as vagas e que o interesse 
seria baixar custos.

Roubo a banco termina com cinco Roubo a banco termina com cinco 
criminosos mortos, em Itapirapuãcriminosos mortos, em Itapirapuã
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“O maior desafio de 
um prefeito e uma 
das coisas mais di-

fíceis em uma cidade que cres-
ce muito como Goiânia é a par-
ticipação da comunidade, ver 
a população se apropriando 
da cidade”. A declaração é do 
professor universitário, advo-
gado, sociólogo, ex-deputado 
federal por dois mandatos e ex-
-prefeito de Goiânia, Pedro Wil-
son Guimarães, de 80 anos, do 
Partido dos Trabalhadores (PT).

Ao Diário do Estado, Pedro 
Wilson contou o quão desafia-
dor foi, entre 2001 e 2004 cha-
mar a população da Capital a 
participar de seu mandato. “Só 
a eleição não basta. O prefeito 
tem de manter diálogo com 
a população, com a Câmara 
Municipal, para saber o que é 
prioritário”, ensina. Sua primei-
ra missão, lembra, foi convidar 
universidades, colégios, co-
merciantes, sindicatos, socie-
dade organizada, diferentes 
representações populares e o 
povo em geral para discutir o 
orçamento da cidade em reu-
niões nas diferentes regiões 
de Goiânia. “Era o orçamento 
participativo. Nele, cada região 
falava o que era necessário”.

Com base nesta premissa, 

Pedro Wilson levou adiante 
projetos para uma Goiânia 
Sustentável, como o Macam-
bira-Anicuns, de gestão do 
lixo e um plano de arborização 
e sinalização da cidade. “Dei-
xamos mais de 100 milhões de 
dólares do Banco Mundial em 
caixa para terminar o Macam-
bira-Anicuns”. O ex-prefeito 
lembra que empreendimen-
tos imobiliários na época só 
eram aprovados com contra-
partida para o município. An-
tes do final da obra tinha de 
construir um CMEI, uma esco-
la, favorecer a região. “Isso foi 
deixado de lado”.

Também não havia, segun-

do ele, tanta depredação do 
patrimônio público, principal-
mente em escolas porque ha-
via um trabalho de conscien-
tização junto à população de 
que o patrimônio é de todos. 
“Depredar uma escola é um 
dano ao patrimônio de todos”. 
Segundo ele, a população pre-
cisa viver a cidade. Tem de estar 
próxima ao poder público para 
decidir o futuro de onde se vive 
e cobrar dos governos munici-
pais, estadual e federal investi-
mentos para garantir isso.

ELEIÇÃO
Pedro Wilson e Daniel Antô-

nio são os únicos ex-prefeitos 

de Goiânia vivos. Com a experi-
ência política e de vida que ele 
tem, desabafa que não espe-
rava que o Brasil chegasse ao 
ponto de uma ameaça real à 
democracia. “Estamos vivendo 
uma situação muito difícil. Falta 
transparência. Temos inflação e 
um desenvolvimento zero. Isso 
dificulta a vida de todos”.

Para ele, a eleição de Lula, 
pré-candidato à Presidência da 
República pelo PT, seria muito 
criticada em outros tempos pela 
aliança feita com o PSDB de Ge-
raldo Alkmin. “Os tempos são 
outros. Hoje temos de unir todas 
as forças com aqueles que bus-
cam o resgate da democracia”.

O presidente da Câmara 
Municipal de Aparecida de Goi-
ânia, André Fortaleza (MDB), 
usou o plenário da Casa para 
atacar jornalistas e o trabalho 
da imprensa que faz a cobertu-
ra do Legislativo aparecidense. 
As falas contra portais de notí-
cias goianos foram proferidas 

na sessão da última quinta-
-feira (11). No mesmo dia, o 
parlamentar também discutiu 
com um colega vereador.

As críticas do presidente da 
Câmara ocorreram após maté-
rias jornalísticas que relatavam 
o encontro dele, junto com 
grupo de pelo menos 12 verea-

dores, com a deputada Magda 
Mofatto (PL), há duas semanas.

Durante a sessão, André 
Fortaleza criticou a Folha Z 
e disse que o jornal apareci-
dense faz matérias “por leitu-
ra labial” e taxou o veículo de 
fazer “matérias tendenciosas”.

“As pessoas quando não tem 

o que dizer querem denegrir a 
imagem. Fica aqui meu repúdio 
a esse veículo de comunicação”.

André Fortaleza ainda 
disse que “qualquer um 
pode pegar um microfone 
sair na rua e virar jornalista”. 
Ainda repetiu que as “maté-
rias são tendenciosas”.

Reprodução

“Após eleição, prefeito deve “Após eleição, prefeito deve 
ouvir população sobre a cidade”ouvir população sobre a cidade”

Pesquisa Quaest/Modal, 
para a disputa no Estado 
de São Paulo mostra que 
Fernando Haddad (PT), 
teria chances de vencer 
a disputa no 1º turno em 
um cenário sem a presen-
ça do ex-governador Már-
cio França (PSB).
Nesse caso, Haddad so-
mou 37% das intenções 
de votos, seguido pelo 
ex-ministro da infraes-
trutura Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) com 12%, 
o tucano Rodrigo Garcia 
apareceu com 9% e o can-
didato do Novo, Vinicius 
Poit veio com 2% assim 
como Felicio Ramuth do 
PSD.  Brancos e nulos são 
26% e indecisos 13%.
Já no cenário com a pre-

sença do ex-governador, 
Haddad ficou com 30% e 
Marcelo França 17%. Na se-
quência vem o Tarcísio com 
10%, Rodrigo Garcia com 
5%, Felicio Ramuth, Elvis 
Cezar (PDT), Vinicius Poit, 
Gabriel Colombo (PCB), Alti-
no Junior (PSTU), Abraham 
Weintraub (PMB), cada um 
com 1%. Branco, nulo ou 
que não vão voltar são 19%.
No levantamento com 
possibilidades de  segun-
do turno, Haddad venceria 
com 38%, contra os 32% 
de França. Não vai votar, 
branco e nulo somam 19%.
Em uma disputa contra 
Tarcísio de Freitas, Ha-
ddad também venceria 
com 45% contra 23% do 
Republicano. 

O ex-governador Marconi 
Perillo (PSDB) admitiu que 
pode disputar o governo 
de Goiás, em encontro re-
alizado em Quirinópolis, 
no sábado (14). Segundo 
ele, nas reuniões polí-
ticas, mais de “90% das 
pessoas” querem que ele 
entre na disputa.
“Eu posso adiantar uma 
coisa: nas reuniões po-
líticas, mais de 90% das 
pessoas querem que eu 
seja candidato a governa-
dor. Cerca de 10% querem 
que eu seja candidato ao 
Senado. Nas pesquisas de 
opinião pública, cerca de 
17% e 20% querem que 

eu seja candidato ao go-
verno e cerca de 25% que-
rem que eu seja candidato 
ao Senado. Eu sou uma 
pessoa que não tem medo 
de desafios, sou competi-
tivo e gosto de ir à luta.”
Ainda no encontro, o ex-
-governador declarou que 
está cheio de energia e 
entusiasmado. “Algo que 
nunca pensei que volta-
ria a ficar com a política.” 
Ainda De acordo com o 
tucano, o desejo dele é ir 
aos debates. “A minha mu-
nição é o que fizemos (nos 
governos).” A informação 
foi divulgada pelo jorna-
lista Cleuber Carlos.

Câmara de Aparecida usa plenário para atacar jornalistasCâmara de Aparecida usa plenário para atacar jornalistas

FERNANDA
MORAIS

MARCONI ADMITE MARCONI ADMITE 
POSSIBILIDADE DE DISPUTAR POSSIBILIDADE DE DISPUTAR 
GOVERNO. “GOSTO DE IR À LUTA”GOVERNO. “GOSTO DE IR À LUTA”

PESQUISA QUAEST MOSTRA PESQUISA QUAEST MOSTRA 
QUE HADDAD TEM CHANCESQUE HADDAD TEM CHANCES
 DE VENCER NO 1 DE VENCER NO 1ºº  TURNOTURNO

BRASIL, 16 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

ROSANA MELO



A partir do próximo do-
mingo (15), de acor-
do com as regras do 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), está autorizado o início 
da chamada vaquinha vir-
tual. Quando os candidatos 
vão atrás do financiamento 
coletivo na internet com ob-
jetivo de arrecadar recursos 
para suas campanhas.

Em 2022 será o terceiro 
processo que o recurso será 
disponibilizado desde a refor-
ma eleitoral de 2017 que proi-
biu a doação de empresas 
privadas para os candidatos. 
Mas atenção. É preciso seguir 
regras para receber os recur-
sos e todo valor arrecadado 
deve ser justificado tanto de 
quem doa e de quem recebe.

O advogado especialista 
em Direito Eleitoral, Carlos Al-

berto Lima, explicou que:
“A vaquinha é uma forma 

que o pré-candidato tem 
para captar recursos para a 
sua campanha. Ele tem que 
procurar uma empresa ca-
dastrada no TSE para fazer 
a captação e é expedido um 
recibo específico”.

Carlos Alberto Lima disse 
que qualquer pessoa física 
pode doar e reforçou que as 
jurídicas (empresas), são proi-
bidas. Apesar da possibilida-
de, o advogado avaliou que o 
processo não é democrático.

“Quem tem influência com 
pessoas de melhor situação fi-
nanceira, certamente tem maior 
possibilidade de conseguir 
montante maior de dinheiro”.

Carlos Aberto Lima tam-
bém fez um alerta para o 
pré-candidato que não con-
seguir ser aprovado nas con-
venções e ser obrigado a ficar 

fora do pleito. “Esses precisam 
devolver o dinheiro arrecada-
do abatendo a comissão da 
empresa arrecadadora”.

Segundo dados do TSE, 
nas eleições de 2018, na pri-
meira vez que as vaquinhas 
foram realizadas, foram arre-
cadados aproximadamente 
R$ 19,7 milhões por meio de 
financiamento coletivo. Nas 
eleições de 2020, foram arre-
cadados R$ 15,8 milhões.

Para receber os recursos 
arrecadados, os candidatos 
devem ter feito o requerimen-
to do registro de candidatura, 
inscrição no CNPJ e a abertura 
de conta bancária específica 
para acompanhamento da 
movimentação financeira de 
campanha. Somente depois 
de cumpridos esses requisi-
tos é que as empresas arreca-
dadoras poderão repassar os 
recursos aos candidatos.

Divulgação
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O apresentador José Luiz 
Datena (PSC-SP), será o candi-
dato ao Senado na chapa do 
ex-ministro da Infraestrutura 
do Governo Federal, Tarcísio 
de Freitas (Republicanos).

O foco de Tarcísio é a 
disputa do Governo de São 
Paulo e o anúncio da pre-

sença de Datena no grupo 
foi feito nesta sexta-feira 
(13) pelo presidente Bolso-
naro (PL), durante um almo-
ço secreto na casa de um 
empresário em São Paulo.

A informação publicada 
pela Folha de São Paulo é 
que o apresentador de TV es-
tava presente no encontro e 
até fez um discurso no local.

Antes, Datena já esta-
va decidido que, mesmo 
sem chapa, ele disputaria 
o pleito em busca de uma 
vaga no Senado nas elei-
ções de 2022 com candida-
tura independente.

Depois passou-se a co-
gitar a parceria junto com 
Tarcísio que agora foi ofi-
cializada.

Mais uma vez o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) usou uma 
expressão racista durante 
conversa com seus apoiado-
res no chamado ‘cercadinho’ 
do Palácio da Alvorada na 
última quinta-feira (12).

“Conseguiram te levantar, 
pô? Tu pesa o quê, mais de 
sete arrobas, não é?”, disse o 
presidente se a um homem 
negro que estava no local.

Bolsonaro continuou a 
fala ironizando que já foi alvo 
da Justiça por ter usado a 

mesma expressão de cunho 
discriminatório. Bolsonaro se 
referia a vez que visitou uma 
comunidade quilombola e 
que disse que “o afrodescen-
dente mais leve lá pesava 
sete arrobas” e que “nem para 
procriador ele servia mais”.

À época, caso foi denunciado 
pela Procuradoria, mas a acusa-
ção da PGR foi rejeitada pela Pri-
meira Turma do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em 2018.

Sobre a nova fala, o depu-
tado federal Paulo Teixeira (PT-
-SP), disse que ele e a presiden-
ta do PT, a também deputada 

Gleisi Hoffmann (PT-PR), pre-
tendem entrar com represen-
tação na Procuradoria-Geral da 
República  (PGR) sobre o caso.

“O presidente Bolsonaro, 
ao dizer que ‘negros são pe-
sados por arrouba’ , comete 
crime de racismo. O PT atra-
vés da presidenta Gleisi e eu 
iremos representá-lo na PGR”, 
afirmou Teixeira. Outros con-
gressistas negros da oposição 
também protestaram contra 
a nova declaração racista de 
Bolsonaro como por Benedita 
da Silva (PT-RJ), Talíria Petrone 
(PSOL-RJ) e Vicentinho (PT-SP).

PT entra com ação na PGR por PT entra com ação na PGR por 
conta de fala racista de Bolsonaro (PL)conta de fala racista de Bolsonaro (PL)
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Entre a noite deste domin-
go (15) e a madrugada de se-
gunda-feira espectadores do 
Brasil inteiro acompanhou o 
primeiro e único eclipse total 
da Lua em 2022.

Isso quer dizer que o Sol, a 
Terra e Lua estiveram alinha-
dos e a Lua passou na sombra 
da Terra. O fenômeno foi visto 

também em toda a América do 
Sul e Central e partes da Amé-
rica do Norte, Europa e África.

Alessandra Abe Pacini, 
cientista do grupo de Física 
Espacial da Universidade do 
Colorado, explicou que, ao 
longo da noite, vimos a Lua 
sumindo com a sombra da 
Terra passando na frente.

O evento chegou em sua 
totalidade (perto da 1h11 da 

manhã, no horário de Bra-
sília), e a sombra encobriu 
completamente o disco lunar, 
e a Lua ficou avermelhada, 
isso porque não tivemos a 
incidência direta da luz do Sol 
no nosso satélite natural.

Por isso, o evento também 
é conhecido como “Lua de 
Sangue”. “É o mesmo fenô-
meno que torna o pôr do Sol 
vermelho. É como se a luz do 

Sol fosse filtrada pela nossa 
atmosfera e sobrasse esse ver-
melho que espalha a luz do 
Sol que incide sobre a Lua”, diz.

De acordo com o Observa-
tório Nacional, o eclipse par-
cial terá início às 23h27 (no 
horário de Brasília), quando 
o disco da Lua começará a 
escurecer. Às 00h29 do dia 16 
começa o eclipse total e a co-
loração da Lua será cada vez 

mais vermelha.
“O máximo do eclipse to-

tal será às 1h11. A Lua ficará 
imersa na umbra (região em 
que não há iluminação direta 
do sol) até 1h54 quando co-
meçará a sair para a penum-
bra (ponto de transição da 
sombra para a luz) e voltare-
mos a assistir o eclipse parcial 
e depois novamente o pe-
numbral”, explica o instituto.

Segundo a Nasa, a agência 
espacial norte-americana, o 
nome técnico para isso é Dis-
persão de Rayleigh. A agência 
diz ainda que quanto mais po-
eira ou nuvens na atmosfera da 
Terra durante o eclipse, mais 
vermelha a Lua aparecerá.

“É como se todos os ama-
nheceres e entardeceres do 
mundo fossem projetados na 
Lua”, explica a Nasa.

A campanha do Maio 
Vermelho alerta para 
a prevenção do câncer 

de boca. No estado de Goiás, 
segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), a estimativa 
é de que 360 novos casos em 
homens e 170 em mulheres 
tenham sido registrados no 
ano passado.

Segundo Nádia do Lago 
Costa, dentista do Centro 
Goiano de Doenças da Boca, 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), na hora de com-
putar os dados, o Inca não di-
vide câncer de cavidade oral 
(dentro da boca ou na gargan-
ta) daquele que acomete o lá-
bio. No entanto, segundo ela, 
são duas doenças diferentes.

“Em Goiás, o câncer de 
lábio tem relação direta com 
exposição crônica aos raios 
solares, já que eles são inten-
sos quase todos os dias do 
ano. Muitos trabalhadores do 
campo trabalhando na agri-
cultura e também vendedo-
res ambulantes nas ruas de 
Goiânia, por exemplo”.

Além do sol, o câncer na 
região da boca pode ter di-
versas causas. A principal é 
o tabagismo, responsável 
por cerca de 80% dos casos. 
“Cigarro, narguilé, qualquer 
forma de tabaco. Sobre o ci-
garro eletrônico ainda temos 
poucos estudos no Brasil, mas 
acredita-se que tem relação 

também”, explica. Quando o 
cigarro se junta ao álcool, os 
riscos de câncer de boca au-
mentam. A maioria dos casos 
acontece em homens acima 
dos 40 anos de idade.

O câncer de boca também 
pode acontecer em crianças. 
De todos os casos, 95% são 
provocados pelos fatores 

citados acima, mas 5% com-
põem outro tipo,que pode 
atingir crianças e pessoas ido-
sas também.

SINTOMAS DO
CÂNCER DE BOCA
A população que fuma, 

bebe, fica muito exposta aos 
raios solares e tem histórico 

de HPV deve ficar em maior 
alerta e fazer o autoexame da 
boca. “Observar se não têm 
alterações como úlceras, fe-
ridas que não cicatrizam há 
mais de 15 dias, caroços e nó-
dulos. Se houver, deve procu-
rar o dentista o quanto antes”, 
explica a dentista.

Segundo ela, muitas vezes 

estas alterações da boca não 
provocam dor na fase inicial. 
Em caso de suspeita, o dentis-
ta pedirá biópsia.

TEM CURA
O câncer de boca pode 

sofrer metástase – se espal-
har para outras partes do cor-
po – chegando até o pulmão, 
por exemplo, em casos mais 
graves. Por outro lado, quan-
do a doença é descoberta 
ainda no início, as chances de 
cura chegam a 85%.

O tratamento é feito em 
hospitais especializados, 
como o Araújo Jorge, em Goiâ-
nia. Para combater a doença, a 
principal forma de tratamento 
é a cirurgia. “Em alguns casos, 
a gente lança mão da radiote-
rapia como tratamento com-
plementar e, a quimioterapia, 
que é menos comum”.

Nos casos em que a cirurgia 
pode deformar o rosto ou com-
prometer a vida do paciente, 
atrapalhando a alimentação, 
por exemplo, o caminho é ten-
tar uma regressão da doença 
com radioterapia primeiro.

Divulgação
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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-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
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 au-
toR$88.500,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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
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HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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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 
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 
(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, 
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 
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
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
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Na noite deste sábado 
(14), após a derrota 
do Atlético-GO pe-

rante o Galo, o clube goiano 
tomou a decisão de demitir 
o técnico Umberto Louzer. A 
diretoria rubro-negra vinha 
insistindo na confiança em 
relação ao trabalho do treina-
dor, mas a história se alterou 
após o sexto jogo consecuti-
vo sem vencer no Brasileirão. 
Mas, afinal de contas, como 
foi o ciclo do agora ex-co-
mandante do Dragão?

O CICLO DE 
UMBERTO LOUZER
A jornada de Umberto 

Louzer no Atlético Goia-
niense começou em 22 de 
fevereiro, quando o time 
acertou a contratação do 
profissional. O seu primei-
ro jogo aconteceu dois dias 
depois, em um empate de 
1×1 contra o Iporá, pelo 
Campeonato Goiano.

Depois disso, o técnico 
engrenou uma sequência 
extremamente positiva no 
Dragão. Foram 13 partidas 
de invencibilidade, incluindo 
o duelo com o Iporá, em uma 

campanha de nove vitórias 
e quatro empates. Além de 
resultados bons no Goianão, 
esse retrospecto também foi 
válido pela Copa do Brasil e 
Copa Sul-Americana.

No Campeonato Goia-
no, Umberto Louzer levou 
o Atlético-GO ao título es-
tadual, batendo o Goiás na 
grande decisão. Na Copa do 
Brasil, o Dragão deixou para 

trás União Rondonópolis e 
Nova Venécia. Na Sul-Ame-
ricana, a equipe de Goiânia 
assumiu a liderança isolada 
de seu grupo, vencendo ad-
versários difíceis como LDU 

e Defensa y Justicia.
Pela estreia do Brasileirão, 

o Atlético-GO empatou com 
o Flamengo, um placar rela-
tivamente positivo levando 
em conta a força do clube 
carioca. Depois disso, veio a 
queda da invencibilidade, em 
goleada sofrida diante do Red 
Bull Bragantino. Foi então que 
começou o período de turbu-
lência de Umberto Louzer.

O Atlético-GO perdeu a 
primeira na Sul-Americana, 
desperdiçando a gordura que 
tinha conseguido nas primei-
ras rodadas. Ainda assim, o 
Dragão se recuperou na se-
quência e segue na ponta de 
sua chave. Na Copa do Brasil, 
foram embates duros contra 
o Cuiabá, mas no fim os goia-
nos conseguiram a classifica-
ção para as oitavas de final.

O problema maior foi no 
Campeonato Brasileiro. Em 
seis rodadas, o Atlético-GO 
empatou três vezes e per-
deu três, podendo terminar 
a rodada na lanterna. Com 
isso, o Dragão optou por 
sacar o treinador, que se 
despediu com 22 jogos, 11 
vitórias, oito empates e três 
derrotas. Ainda não se sabe 
quem será o seu substituto.

Mais três pontos para a 
conta do Goiás. Neste do-
mingo (15), pela 6ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, o 
Verdão venceu o Santos por 
1×0 na Serrinha, com gol 
de Elvis. Com o resultado, o 
esmeraldino se distanciou 
da zona de rebaixamento e 
saltou para 13° lugar. O Pei-
xe, por sua vez, caiu para a 5ª 
posição na tabela.

GOIÁS 1×0 SANTOS
Embalado pela vitória 

contra o rival Atlético, o Goi-
ás tinha pela frente uma das 
melhores equipes desta edi-
ção da Série A. O Santos, in-
clusive, capitalizou a primei-
ra grande chance da partida, 
logo aos cinco minutos. 

Eram estratégias diferen-
tes na Serrinha. Enquanto o 
Santos detinha mais posse 
de bola, o Goiás arriscava 
nos contra-ataques. A tática 
goiana estava prevalecen-
do. No minuto inicial do 
segundo tempo, Caetano 
cabeceou e João Paulo fez 
um milagre para evitar mais 
um tento esmeraldino.

Fim do ciclo de Umberto Fim do ciclo de Umberto 
Louzer no Atlético GoianienseLouzer no Atlético Goianiense

Com gol de Com gol de 
Elvis, Goi-Elvis, Goi-
ás vence o ás vence o 
Santos e Santos e 
embala no embala no 
BrasileiroBrasileiroLUIZ F. MENDES

MOMOMOMOMOM



Reprodução

Reprodução

Flávio Canto (47) aca-
bou revelando que real-
mente viveu um affair com 
a atriz Grazi Massafera (39) 
no passado. Em entrevis-
ta ao podcas* ‘Papagaio 
Falante’, o ex-judoca ficou 
sem graça ao ser questio-
nado sobre o assunto.

“Como é que tu conquis-
tou a Grazi?”, perguntou Sér-
gio Mallandro. “A Grazi, eu não 
namorei, não. A gente teve 
uma coisa, mas já tem muito 

tempo… Foi nota 10”, revelou.
Na sequência, Mallandro 

deixou o convidado sem 
graça ao insistir no assunto. 
“Eu nunca imaginei que eu 
ia ficar vermelho. Estou su-
ando aqui”, disse Flávio, que 
atualmente namora a advo-
gada Gabriela Palermo.

Em 2015, após o término 
de Grazi com Cauã, a atriz 
posou ao lado do esportista 
em Fernando de Noronha. 
Na época, apesar das notí-
cias, nenhum dos dois con-
firmaram o romance.

O rapper Ice Blue, in-
tegrante do Racio-
nais, e a formação 

original do RZO (Sandrão, 
Helião e DJ CIA) participam 
da segunda temporada de 
Irmandade, lançada pela 
Netflix na última sexta-feira 
(13). Lendas vivas do rap na-
cional, o quarteto aparece 
interpretando personagens 
inseridos em partes impor-
tantes da trama.

O trio Sandrão, Helião e 
CIA dá às caras no segundo 

episódio. Eles estão na bi-
queira de uma favela che-
fiada por um traficante que 
acerta negócio com Darle-
ne (Hermila Guedes) para a 
compra de carga de cocaína.

Helião interpreta um per-
sonagem creditado como 
Dimas. Sandrão vive um 
bandido de nome Sandrão 
mesmo, que é o “recepcio-
nista” da biqueira, acompa-
nhando Darlene até o chefe. 
E CIA, na pele de um crimi-
noso curiosamente chama-

do de DJ, é quem leva a mu-
lher de Edson (Seu Jorge) 
para fora do QG do crime, 
após o fim da reunião.

Irmandade faz uma co-
nexão subliminar com o 
RZO assim que Darlene 
entra na biqueira e é ques-
tionada por Miúdo (Ricardo 
Gelli) a explicar “o que é 
esse trem aí”, se referindo 
ao negócio prestes a ser 
fechado. A primeira música 
que colocou o RZO em evi-
dência no cenário do rap, 

lançada em 1997, chama-se 
O Trem, clássico do movi-
mento hip-hop brasileiro.

Já Ice Blue tem atua-
ção mais destacada. Ele é 
Wellington, integrante da 
facção Irmandade que faz o 
trabalho sujo de matar um po-
licial e participar de uma ope-
ração arriscada, que é roubar 
da própria polícia uma carga 
de droga, trocando pacotes 
de cocaína por réplicas de fa-
rinha antes do entorpecente 
verdadeiro ser incinerado.

Lendas do rap nacional estão Lendas do rap nacional estão 
na 2ª temporada de Irmandadena 2ª temporada de Irmandade

Flávio Canto confirma Flávio Canto confirma 
que viveu affair com Grazi que viveu affair com Grazi 
Massafera: “Foi nota 10″Massafera: “Foi nota 10″
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FAUSI HUMBERTO
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