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O esfarelamento da chamada terceira via, com a dificuldade da construção de uma candidatura unitária e os resultados decepcionantes nas pes-
quisas, abriu espaço para discussões sobre uma escolha entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje lidera a corrida, e o presidente Jair Bolsona-

ro (PL). O assunto se tornou frequente entre articuladores de campanhas e representantes da sociedade e do empresariado.  p5
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A prefeitura de Goi-
ânia sancionou os 
projetos de lei que 

concedem reajuste sala-
rial a servidores públicos 
administrativos e profes-
sores do município nesta 
segunda-feira (16). O ato foi 
realizado simbolicamente 
pelo prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) na Escola 
Municipal Itamar Martins 
Ferreira, no Setor Bela Vista.

Os projetos aprovados 
garantem um reajuste de 
9,32% aos servidores admi-
nistrativos. O percentual é 
referente às datas-bases de 
2020 e 2021 e atingirão mais 
de 30 mil servidores mu-
nicipais. Já os professores 
terão suas remunerações re-
ajustadas em 15%, em duas 
etapas: 10,86% retroativo ao 
mês de abril, e 4,14% a partir 
de setembro deste ano.

Além do salário, foi apro-
vado também reajuste de 
50% no valor do auxílio loco-
moção, e 15% na gratificação 
de regência, destinada aos 
profissionais que atuam em 
sala de aula. Aos funcioná-

rios administrativos, foi con-
cedido um vale locomoção 
mensal no valor de R$ 300.

Na ocasião, Rogério Cruz 
destacou que o reajuste foi 
fruto de um entendimento 
entre o Paço Municipal e os 

sindicatos das categorias.
“O entendimento que 

houve com o Sintego (Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação) e o SindiGoiânia é 
resultado de várias conversas 
que tivemos, e também com 

o professor Wellington Bessa, 
secretário de Educação, que 
envolveu a Secretaria Muni-
cipal de Finanças. Com essas 
reuniões, chegamos a uma 
definição final, para que pu-
déssemos, hoje, sancionar 

essa lei, aprovada pela Câma-
ra Municipal”, disse o prefeito.

Ao lado da presidente do 
Sintego, Bia de Lima, o pre-
feito manifestou satisfação 
em conceder benefícios não 
só aos professores, mas tam-
bém aos demais servidores 
municipais. “Destaco aqui, 
como sempre, que os nos-
sos professores, assim como 
as outras categorias, têm o 
nosso respeito e a nossa ad-
miração. E vamos continuar 
trabalhando para fazer o 
melhor pela nossa Educação 
municipal”, disse.

Titular da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Wellington Bessa destaca 
o esforço da Prefeitura em 
atender às reivindicações 
dos servidores, concretiza-
das agora com o pagamento 
das datas-bases e concessão 
de benefícios, como auxílio 
locomoção. Também afir-
mou que “Rogério Cruz vai 
cravar seu nome na história 
do município, ao garantir 
aos trabalhadores temporá-
rios – professores e adminis-
trativos – o auxílio locomo-
ção, que jamais tinha sido 
concedido à categoria”.

Um rapaz de 19 anos foi 
levado até a delegacia na 
manhã desta segunda (16) 
por ameaçar cometer um 
massacre na faculdade. Ele 
é aluno do campus Flam-
boyant da Universidade 
Paulista (Unip) e questionou 
pela internet quem os cole-
gas manteriam a salvo em 
caso de um massacre. A per-
gunta foi feita em um grupo 
conversa de um aplicativo 
de mensagens da turma do 
primeiro período do curso 
de Ciências da Computação.

“Se vocês fizessem um 
massacre, quem vocês pou-
pariam da nossa sala?”, pos-
tou. Logo em seguida, os 
universitários se manifesta-

ram assustados e criticaram 
a brincadeira. O jovem res-
pondeu que não se tratava 
de uma piada. O assunto 

viralizou entre os alunos e 
um deles chegou a postar 
que desde a noite de ontem, 
domingo (15), policiais esta-

riam rondando o prédio da 
instituição. 

O pânico teria sido ainda 
maior porque esta seria uma 
semana de provas e a maior 
parte da comunidade aca-
dêmica estaria no local. A 
Polícia Civil confirmou que 
foi acionada no final de se-
mana após o universitário 
ter publicado em perfis de 
redes sociais que seria res-
ponsável por um massacre 
na Universidade.

“Ele confessou autoria 
e foi lavrado um Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrên-
cia por um tipo penal mais 
ameno do que uma ameaça 
ou do que poderia se tornar 
um ato terrorista diante das 
circunstâncias e das provas. 
Uma audiência no Juizado 

Especial já foi designada e 
ele saiu cientificado”, afirma 
o delegado da 17ª Distrito 
Policial, Anderson Pimentel.

Por email, o coordenador 
do curso informou que o 
suspeito teria sido advertido 
e está proibido de entrar na 
Unip. Um processo disciplinar 
teria sido aberto para apu-
rar a situação.  Também por 
email, o universitário teria se 
retratado com os colegas e se 
defendeu lembrando que há 
“maneiras melhores e menos 
monstruosas de se avaliar a 
natureza de alguém”.

A reportagem do Diário 
do Estado entrou em conta-
to com a assessoria da Unip, 
mas ainda não obtivemos 
retorno até a publicação 
desta edição.

Reprodução

O Benefício Compo-
sição Gestante (BCG) foi 
regulamentado em mar-
ço, pelo governo federal, 
e concederá a mulheres 
grávidas o valor R$ 65 por 
mês. O auxílio será ofe-
recido a gestantes que 
participam do Cadastro 
Único (CadÚnico) e que 
recebem o Auxílio Brasil.

Segundo a instrução 
que define as regras, pu-
blicada no Diário Oficial 
da União dia 7 e março, o 
BCG tem objetivo de au-
mentar a proteção à mãe 
e ao bebê. O benefício será 
pago durante os nove me-
ses, independentemente 
do estágio da gravidez, não 
importando se o pré-natal 
já foi iniciado. Por outro 
lado, mulheres grávidas 
não poderão receber o be-
nefício depois da data pre-
vista para o parto, contada 
até 42 semanas após a últi-
ma menstruação da mulher.

Cada família pode rece-
ber até cinco BCG simul-
taneamente, dependendo 
da quantidade de mulhe-
res grávidas. Além disso, 
uma mulher só poderá re-
ceber um novo auxílio BCG 
após 12 meses.

COMO RECEBER?
Para ter direito ao BCG, 

a mulher precisa estar ins-
crita no CadÚnico e rece-
ber Auxílio Brasil. A apro-
vação do auxílio depende 
de análise feita pelos mi-
nistérios da Saúde e da 
Cidadania. Para continuar 
recebendo do BCG,a ges-
tante precisa se manter 
fazendo o pré-natal.

O programa se divide 
em duas etapas de sele-
ção, com base na folha 
de pagamento do Auxílio 
Brasil e do CadÚnico. A 
primeira de janeiro a ju-
nho e a segunda de julho 
a dezembro.
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Um novo Projeto de 
Lei, que está em tra-
mitação na Câmara 

Federal, visa punir em até 
quatro anos de prisão a pes-
soa que remover, proposital-
mente, o preservativo durante 
o ato sexual, ou deixar de usá-
-lo, sem o consentimento do 
parceiro ou parceira. O texto é 
de autoria do deputado fede-
ral Delegado Marcelo Freitas 
(União Brasil – MG)

De acordo com o texto 
base da proposta, “o Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código 
Penal, passa a vigorar acres-
cido do artigo 215-B, com o 
texto abaixo: Remover pro-
positalmente o preservati-
vo, durante o ato sexual, ou 
deixar de colocá-lo, sem o 
consentimento do parceiro 
ou da parceira. Pena – reclu-
são, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, se o ato não constitui 
crime mais grave”.

Na visão do deputado fe-
deral, a pessoa que comete 
este tipo de ação acaba in-
duzindo a vítima a acreditar 
que está praticando um ato 
sexual seguro. Todavia, de 
forma escondida ou camu-
flada, o preservativo é reti-
rado em o consentimento 
do parceiro (a) e é dado 
continuidade no ato sem 
o uso do mesmo. Ainda de 
acordo com o parlamentar 
a prática é denominada, em 
inglês, como stealthing.

Desta forma, o texto diz 
que mesmo que a relação 
seja consentida, a remoção 
do preservativo altera a situ-
ação em que a vítima se en-
contra, o que acaba tornando 
o ato abusivo. O autor da 
proposta diz ainda que “sem 
uma legislação específica tra-
tando do tema, pessoas que, 
de fato, são abusadas sexu-
almente, continuarão sem o 
amparo que deveriam rece-
ber de nossa sociedade”.

Divulgação
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Um idoso de 63 anos, 
apontado pela Polícia Fede-
ral (PF) como piloto de uma 
quadrilha composta por em-
presários do ramo de aviação 
de Goiás, Pará, Maranhão e 
por políticos do Suriname, 
foi preso pela Polícia Militar 
(PM) neste domingo (15), nas 
proximidades do Aeroporto 
Santa Genoveva, em Goiânia. 
Ele é suspeito de transportar 
drogas para fora do país por 
meio de aeronaves. 

O homem, inclusive, era 
responsável por levar 200 
quilos de cocaína por sema-
na para outros países como 
Suriname e Colômbia. So-
mente nos quatro primei-
ros meses, a quadrilha teria 
movimentado US$ 500 mil 
(cerca de R$ 2,53 milhões), 
segundo o Sargento da PM, 
Rafael de Oliveira Cardoso.

Conforme o militar, as 
investigações realizadas 
pela PF deram conta de que 
uma aeronave do piloto foi 
apreendida, em novem-
bro de 1999, no interior do 

Maranhão, com 141 kg de 
cocaína. Na época, o avião 
teria sido abastecido em 
uma fazenda de um goia-
no suspeito de ter ligações 
com o narcotráfico.

“Esse piloto chegou a ficar 
11 meses preso por ser pego 
com a droga. Ele esgotou 
todos os seus recursos e con-
seguiu a liberdade na época. 
Agora, ele deve responder 
por tráfico internacional e 
associação para o tráfico in-
ternacional”, explicou.

Rafael disse ainda que as 
investigações da PF aponta-
ram que contas telefônicas do 
piloto registraram diversas li-
gações para cinco pessoas no 
Suriname suspeitas de envol-
vimento com o narcotráfico.

“O suspeito não foi preso 
com nenhum tipo de droga 
e nem resistiu a prisão. Ele 
foi encaminhado para a Cen-
tral de Triagem do Comple-
xo Prisional de Aparecida de 
Goiânia e ficará à disposição 
da Justiça do Pará”.

O frio intenso previsto 
para esta semana em Goi-
ás deve prejudicar a safra e 
consequentemente, elevar 
o preço do etanol. Nos úl-
timos dias, o consumidor 
goiano encontra o litro do 
combustível entre R$ 4,74 
e R$ 5,25. No entanto, nos 
próximos 30 dias, pode 
ocorrer um reajuste de acor-
do com o Sindicato do Co-
mércio Varejista e Derivados 
do Petróleo (Sindiposto).

De acordo com a Centro 
de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas do Estado 
de Goiás (Cimehgo), a frente 
fria de origem polar passa 
pelo Brasil, e deve causar tem-
peraturas negativas em diver-
sos municípios do Sudoeste 
goiano. Além das geadas, 
que podem causar o congela-
mento das plantações.

O prejuízo para o agri-
cultor deve ser refletir em 
várias áreas, como o au-
mento no preço dos grãos, 
como: soja e milho. E tam-
bém dos alimentos como 
óleo de cozinha, farinha de 
trigo, milho para galinhas, 

entre outros . Um outro 
setor possivelmente afeta-
do será as refinarias alco-
oleiras, a baixa da matéria 
prima para a produção do 
etanol (neste caso, a cana 
de açúcar), deve fazer com 
que os preços se elevem.

“Se a safra sofrer algum 
impacto negativo, em re-
lação a produtividade, vai 
afetar sim. No ano passado, 
nós tivemos isso, a safra foi 
prejudicada por causa do frio 
e causou elevação dos pre-
ços. Esse é um fator que vai 
afetar sim, negativamente, 
os produtores, para nós no 
mercado com preços mais 
altos e o consumidor, que 

arca com as consequências”, 
explicou Marcio Andrade, 
presidente do Sindiposto.

FRIO
A frente fria de origem 

polar chegou em Goiás no 
final da tarde deste domin-
go (15), causando zonas 
de instabilidade e chuvas 
fracas em algumas regi-
ões. Porém, durante entre 
quarta-feira (18) e domingo 
(22) o frio deve ser mais in-
tenso. Deixando as tempe-
raturas abaixo dos 10 graus 
em quase todo o território 
goiano. A massa de ar fria 
deve permanecer no esta-
do até o dia 26 de maio.

Idoso é preso suspeito de transportar Idoso é preso suspeito de transportar 
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO) 
esteve presente na 5ª 

edição do Mutirão do Gover-
no de Goiás, que aconteceu 
neste último fim de semana 
(14 e 15), na Região Oeste de 
Goiânia, oferecendo diversos 
serviços à população local. Fo-
ram realizados 5.153 atendi-
mentos relacionados à Saúde, 
como ecocardiograma, vacina 
e teste de Covid-19, doação de 
sangue, dentre outros.

Por meio de agendamento 
ou procura espontânea, tam-
bém foram oferecidos os exa-
mes de mamografia, citologia 
e, pela primeira vez, a popu-
lação teve acesso aos exames 
de tomografia. O aposentado 
José Francisco Dourado, de 
95 anos, foi um dos benefi-
ciados com os serviços. Na 
fila da regulação para fazer 
tomografia, viu a oportuni-
dade de agilizar o processo. 
Há 5 anos diagnosticado 
com mal de Alzheimer, foi 
acompanhado da filha e saiu 
satisfeito. “O atendimento foi 
bom e muito rápido”.

Ainda houve o destaque 

da Carreta da Prevenção ao 
Câncer de Mama e Colo Ute-
rino, algo inédito no evento. A 
novidade atraiu ainda a apo-
sentada, Darlene Alves Dias. 
“Pra mim foi uma mão na roda, 
moro aqui pertinho, a gente 
tem que aproveitar. Se for pra 
pagar é muito caro”, disse.

A Gerente de Atenção 
Secundária da Superinten-
dência de Atenção Integral à 
Saúde (Sais), Milena Benfica, 
reforça a importância de ofe-

recer esses serviços. “Tanto as 
policlínicas, quanto a carre-
ta, vieram para regionalizar. 
Quando falamos em regiona-
lização, buscamos também 
dar acessibilidade a um servi-
ço que antes não tinha”, frisa. 
Ela ainda argumenta que a 
grande vantagem da Carreta 
é que, caso o exame apresen-
te alguma alteração, a mulher 
já é encaminhada para uma 
unidade mais próxima que 
tenha mastologista. “O acom-

panhamento fica muito me-
lhor”, explica Milena.

A dona de casa Valdilene 
Alves também aproveitou o 
serviço do Mutirão do Go-
verno de Goiás. “Eu tinha o 
pedido da médica para fazer 
a mamografia, mas sem di-
nheiro para pagar. Ainda bem 
que teve o atendimento aqui 
pertinho de casa”. Ao final do 
evento, foram realizados 93 
exames de mamografia, 57 
citológicos e 34 tomografias.

O ex-governador Marconi 
Perillo (PSDB) disse que está 
tranquilo, sem mágoa e sem 
rancor ao comentar, em entre-
vista coletiva na manhã desta 
segunda-feira, em Goiânia, a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que acarretou 
na extinção da Operação Cash 
Delivery, da Justiça Federal, 
que investigava caixa dois 
de campanha na eleição de 

2018. Os denunciados eram 
Marconi e o ex-presidente 
da Agetop, Jayme Rincón. A 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) não recorreu da 
decisão. “Não havia nada que 
pudesse me incriminar. O que 
aconteceu foi a Justiça tardia, 
para não dizer injustiça”.

Sem falar a qual cargo 
concorreria nas eleições de 
2022, Marconi afirmou que vai 
participar de todo processo 

eleitoral, mas que tem ouvido 
aliadose a população, além de 
analisar pesquisas, para avaliar 
a qual cargo – governador, se-
nador ou deputado federal – 
se dispõe a concorrer.

“Estou ouvindo por parte 
de 90% das lideranças que o 
desejo é que eu seja candida-
to ao governo do Estado. Uma 
parte quer que eu concorra 
ao Senado e uma pequena 
parte à Câmara Federal”.

Ele começou a entrevis-
ta falando da anulação da 
operação e da perseguição 
a que teria sido alvo nos 
últimos anos. “Aquela ope-
ração foi criada com a única 
intenção de me perseguir e 
me humilhar politicamente, 
mas vou lutar judicialmente 
contra os promotores. Já en-
trei com ação no Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico neste sentido”.

Reprodução
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Pelo menos três nomes 
estão dispostos da lançar 
candidaturas isoladas ao 
Senado por Goiás. Essa 
possibilidade já foi autori-
zada por decisão do vice-
-procurador-geral eleito-
ral Paulo Gustavo Gonet 
Branco e vale para as elei-
ções de 2022.
O ex-ministro e presidente 
do Progressistas em Goiás, 
Alexandre Baldy, nunca 
escondeu que seu projeto 
político para o pleito de 
2022 é em busca da única 
vaga ao Senado represen-
tando Goiás.
A preferência do pepista 
é estar ao lado do gover-
nador Ronaldo Caiado 
(União), que busca a re-
eleição, mas, se não for 
possível, Baldy vai dispu-
tar eleições como candi-
dato a senador.
O político tem dado de-
clarações na qual aposta 
que restringir o número 

de candidatos para o car-
go é ruim para democra-
cia e para o eleitor que 
fica com possibilidade de 
escolha reduzida.
O mesmo caso é o do 
atual senador Luiz do 
Carmo (PSC), que busca 
reeleição em 2022 e do 
deputado federal Dele-
gado Waldir (União), que 
pela primeira vez disputa 
eleição em busca de uma 
vaga ao Senado.
Delegado Waldir também 
defende que ter mais op-
ções de candidatos favo-
rece o eleitor e o processo 
democrático.
Em comum, os três candi-
datos tem a preferência de 
disputar o pleito ao lado 
do governador Ronaldo 
Caiado. Assim que o che-
fe do Executivo decidir a 
composição da sua chapa, 
os pré-candidatos tam-
bém devem seguir com 
seus projetos avulsos.
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O esfarelamento da 
chamada terceira via, 
com a dificuldade da 

construção de uma candida-
tura unitária e os resultados 
decepcionantes nas pesqui-
sas, abriu espaço para discus-
sões sobre uma escolha entre 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
que hoje lidera a corrida, e o 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

O assunto se tornou fre-
quente entre articuladores de 
campanhas e representantes 
da sociedade e do empresa-
riado que são entusiastas de 
uma alternativa competitiva 
aos dois favoritos, que têm 
juntos cerca de 70% das in-
tenções de voto.

Por ora, no entanto, parte 
do debate está restrita aos 
bastidores, enquanto sobre-
vivem os últimos esforços 
para colocar de pé uma cha-
pa do autodenominado cen-
tro democrático. Ciro Gomes 
(PDT), João Doria (PSDB) e Si-
mone Tebet (MDB) tentam ser 
os escolhidos para a missão.

Enquanto os próprios pré-
-candidatos respondem com 
evasivas sobre sua opção em 

um eventual segundo turno 
entre Lula e Bolsonaro, dando 
apenas indicações, opiniões 
de outros líderes políticos 
que passaram meses defen-
dendo um caminho do meio 
começam a vir à luz.

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) já resolveu nes-

se cenário apoiar Bolsonaro, 
como antecipou em abril o 
Painel, da Folha. O vice de Dil-
ma Rousseff (PT), que assumiu 
o Planalto após o impeach-
ment, tem evitado se apro-
fundar no assunto porque, por 
enquanto, ainda aposta na co-
lega de partido Tebet.

Tratada sob reserva, a pos-
sibilidade de outros setores e 
agentes envolvidos nas con-
versas abandonarem o barco 
antipolarização e declararem 
apoio à reeleição do atual man-
datário está colocada, apesar 
do discurso de que o grupo 
repele igualmente os dois pro-

tagonistas do certame.
Lula também começa a 

atrair gente desse campo. O 
ex-ministro Aloysio Nunes Fer-
reira (PSDB) confirmou nesta 
sexta-feira (13) ao jornal O Es-
tado de S. Paulo que apoiará 
o petista já no primeiro turno, 
no intuito de “salvar o Brasil da 
tragédia de Bolsonaro”.

As migrações em ambos 
os lados geralmente vêm 
acompanhadas de ressalvas, 
com a observação de que há 
discordâncias pontuais com o 
presidenciável, mas que o seu 
oponente é ainda pior.

A saga da terceira via teria 
na próxima quarta-feira (18) 
um capítulo derradeiro, com 
o anúncio de uma candida-
tura unificada, mas nada está 
assegurado. Um encaminha-
mento depende da análise de 
uma pesquisa encomendada 
para ver quem é mais forte 
entre Doria e Tebet.

Refratário à sua inclusão 
como parte da terceira via, 
Ciro ampliou o diálogo com 
os setores de centro-direita 
empenhados na fabricação 
da alternativa, mas seu nome 

sofre resistência principal-
mente por causa das diver-
gências na seara econômica 
e pela fama de intransigente.

Presidenciável do Novo, Fe-
lipe d’Avila também se distan-
ciou das tratativas sobre aglu-
tinação e prega voto nulo caso 
se configure um embate direto 
entre Lula e Bolsonaro. “Ne-
nhum dos dois tem credibilida-
de para honrar as propostas e o 
projeto do partido Novo”, diz o 
também cientista político.

A anulação do voto é tam-
bém a proposta defendida pelo 
empresário João Amoêdo, que 
foi candidato do Novo à Presi-
dência em 2018 e desistiu da 
campanha neste ano após con-
flitos com uma ala bolsonarista 
da sigla. “Não consigo apoiar 
nenhum dos dois”, diz.

Para Amoêdo, Bolsonaro é 
intragável “por todos os erros 
que cometeu do ponto de vis-
ta econômico, ambiental, inter-
nacional”, e Lula “tem um histó-
rico muito ruim de corrupção 
do PT e em nenhum momento 
sinaliza reconhecer erros co-
metidos, passando a mensa-
gem de que poderá repeti-los”.

Divulgação
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O Jornal O Estado de São 
Paulo publicou na edição 
desta segunda-feira (16), uma 
entrevista com a médica car-
diologista Ludhmilla Hajjar.

Nascida em Anápolis, a 
55 quilômetros de Goiânia, 
a médica falou sobre políti-
ca e sobre questões relacio-
nadas à saúde com foco no 
aumento das doenças car-
diovasculares pós-Covid-19.

Ao ser questionada sobre 
o porque aceitou ir conver-
sar com o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sobre o Mi-
nistério da Saúde, a médica 
disse: “Fui mais pensando na 
pandemia e todas as coisas 
ruins que estavam aconte-
cendo no Brasil. Hoje pen-
sando friamente acho que 
posso ajudar muito mais 
sendo médica”, afirmou.

Ludhmilla disse que re-
nunciou ao convite para a 
pasta da Saúde porque não 
conseguiu se entender com 
o presidente. “A gente não se 
entendeu. Eu fiquei surpresa 

de ter ido lá conversar com 
o presidente atual porque já 
conhecia a linha. Mas, pelo 
meu sentimento mesmo de 
ajudar as pessoas, acreditei 
que pudesse ser diferente. As 
conversas mostraram que te-
mos linhas diferentes”, pon-
tuou durante a entrevista.

Ao ser questionada se 
médicos deveriam ter preten-
sões políticas, a cardiologista 
disse que ‘depende’. “Tem ci-
dadãos que tem talento para 
política, predisposição. Não 
é o meu caso. A saúde é tão 
importante e a gente tem so-
frido tanto nas políticas públi-

cas de saúde”, informou.
Além da parte política, a 

médica alertou para a ques-
tão do tempo de isolamen-
to para quem testa positivo 
para Covid-19. Antes eram 
dez dias após os sintomas, 
agora caiu para sete. Segun-
do ela, antes de retornar às 
atividades cotidianas, é pre-
ciso fazer o teste antígeno.

“Só sair de casa se der ne-
gativo”. A médica falou ainda 
sobre a atual realidade de seu 
consultório médico em um 
hospital de Brasília. “Com a che-
gada do vírus os casos cardio-
lógicos aumentaram 100%. “

De acordo com pesquisa 
PoderData, divulgada nesta 
segunda-feira (16), 18% dos 
eleitores que votaram em 
Bolsonaro, no segundo turno 
das eleições de 2018, agora 
vão votar em Lula (PT).

Bolsonaro, por sua vez, vai 
herdar 8% dos votos daque-
les que deram a preferência 
ao seu concorrente, Fernan-
do Haddad (PT) no mesmo 
pleito. Os votos de Haddad 
também serão distribuídos, 
de acordo com a pesquisa, 
para André Janones (Avante), 
4%; o pedetista Ciro Gomes 
fica com 3% e o tucano João 
Dória assim como Leonardo 
Péricles (UP), ficam com 1%.

O levantamento informa 
que os eleitores que distri-
buíram votos para Bolso-
naro também podem optar 
por Dória ou por Ciro Go-
mes, com 4% para cada, ou 
Simone Tebet (MDB) e Jano-
nes que ficaram igualmente 
com 2% também.

No mesmo cenário, os pe-

tistas conseguem transferir 
77% dos votos de Haddad no 
segundo turno para Lula no 
pleito desse ano. Bolsonaro 
mantem 61% de fidelidade 
dos seus eleitores de 2018.

PRESIDÊNCIA
Quando a pesquisa Poder-

Data questiona as intenções 
de votos para presidente da 
República, Lula aparece em 
primeiro com 42%, seguido 
de Bolsonaro que veio com 
35%. Ciro apareceu em ter-
ceiro lugar com 5%, ficando a 
frente de Dória que tem 4%, e 
Janones que conquistou 3%. 

PoderData mostra que Lula tem 18% PoderData mostra que Lula tem 18% 
daqueles que votaram em Bolsonaro daqueles que votaram em Bolsonaro 
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O número de casos de 
dengue disparou no Brasil, e 
o reagente usado para fazer 
o exame que confirma a do-
ença está esgotado na rede 
pública e privada.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a entrega de novos 
kits moleculares para o diag-
nóstico de dengue, chikun-
gunya e zika está prevista para 
junho, mas os insumos para 
tratamento têm sido enviados.

Segundo o último bole-
tim epidemiológico federal 
(semana 18), as notificações 
prováveis triplicaram em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado (alta de 146,5%, 
passando de 307.133 para 
757.068 casos).

Os casos notificados à 
União pelos municípios e 
estados subiram 56,7% (de 
542.970 para 850.657 pacien-
tes) e os confirmados aumen-
taram 65,7% (de 254.836 para 
422.342 contaminados).

A recomendação do Minis-

tério da Saúde no momento é 
que os casos de dengue se-
jam “confirmados por critério 
laboratorial ou por critério 
clínico-epidemiológico”, se-
gundo documento da pasta.

Para locais onde não for 
possível fazer exames labo-

ratoriais, “a recomendação é 
seguir os protocolos de diag-
nóstico por critério clínico, 
notificando o caso suspeito 
com o diagnóstico por crité-
rio clínico-epidemiológico”.

A nota diz ainda que 
na “impossibilidade de re-

alização de confirmação 
laboratorial específica ou 
para casos com resultados 
laboratoriais inconclusivos, 
deve-se considerar a con-
firmação por vínculo epide-
miológico com um caso con-
firmado laboratorialmente”.

A Secretaria de Estado da 
Saúde paulista disse que 
“encaminhou ofícios para o 
órgão federal para envio de 
novos testes, mas não hou-
ve sinalização de nova en-
trega” e que a “aquisição e 
distribuição dos testes para 
detecção da dengue são de 
responsabilidade do Minis-
tério da Saúde”, cabendo ao 
governo estadual “apenas 
redistribui o item”.

Ainda segundo a pasta, a 
falta do exame não impede 
o diagnóstico clínico nem o 
tratamento do paciente pelos 
municípios e que a “suspen-
são de coleta de sorologia 
para os casos não graves já 
é prevista nas diretrizes para 
prevenção e controle das ar-
boviroses urbanas no estado”.

O CVE (Centro de Vigilân-
cia Epidemiológica) do esta-
do põe em ranking as cidades 
com casos acima do esperado 
para seu histórico sazonal de 
dengue. Essa lista é usada 

para definir onde a coleta de 
amostras para confirmação 
do diagnóstico por sorologia 
será suspensa, mesmo quan-
do há o reagente disponível.

O ranking não é divulgado, 
segundo o estado, por ser um 
quadro de atualizações muito 
dinâmico —é preciso estar há 
quatro semanas consecutivas 
com alta de casos acima do 
esperado, e a entrada e saída 
de cidades é constante.

É o caso Barretos, municí-
pio no interior, a 233 km da 
capital paulista, que esta se-
mana foi declarado com epi-
demia de dengue pelo estado.

Com a alta de de casos 
suspeitos, os testes deixa-
ram de ser realizados na 
cidade. O secretário munici-
pal de saúde da cidade, Kle-
ber Rosa, disse que agora os 
pacientes que procurarem a 
rede pública de saúde apre-
sentando três sintomas ou 
mais da doença receberão o 
tratamento direto.

Nesta segunda-feira 
(16), completam-se 
10 anos desde que 

foi instituída a Comissão Na-
cional da Verdade (CNV). O 
grupo responsável foi em-
possado em 16 de maio de 
2012 para apurar as violações 
contra os direitos humanos 
cometidas de 1946 a 1988, 
período que inclui a ditadura 
militar (1964 a 1985).

O trabalho na comissão re-
sultou em um relatório sobre 
191 mortes e 243 desapareci-
dos no Brasil e no exterior du-
rante o governo militar, além 
das comprovações da “prática 
sistemática de detenções ile-
gais e arbitrárias e de tortura, 
assim como o cometimento 
de execuções, desapareci-
mentos forçados e ocultação 
de cadáveres por agentes do 
Estado brasileiro”.

A comissão ouviu depoi-
mentos e relatos que ajuda-
ram a reconstituir esse perío-
do da história brasileira, entre 
eles o de Maria Amélia Teles. 
Integrante da Comissão de Fa-
miliares de Mortos e Desapa-
recidos Políticos, Amelia tam-
bém atuou como assessora da 

Comissão Estadual da Verdade 
em São Paulo. Ela foi presa em 
1972, levada por agentes do 
Destacamento de Operações 
de Informação – Centro de 
Operações de Defesa Interna 
(DOI-CODI) e também passou 
por outras prisões.

“A Comissão Nacional da 
Verdade nasce por uma rei-

vindicação antiga, inclusive, 
dos familiares. A família, di-
gamos assim, é um dos prin-
cipais atores que vão reivin-
dicar em todos os governos a 
‘verdade’ e a ‘justiça’. São duas 
palavrinhas que movem os 
familiares ao longo de mais 
de 50 anos, então eu faço par-
te desse movimento.”

Mesmo com dificuldade 
de relembrar o período da 
prisão, Maria Amélia reforçou 
a importância de contar sua 
história: “Temos que contar 
essa história apesar de ser 
cada vez que eu conto um so-
frimento. Não tenho satisfa-
ção nenhuma em contar isso, 
é muito triste, mas eu acho 

que o povo brasileiro, que a 
sociedade brasileira tem que 
ter conhecimento disso”.

Pedro Dallari, coordena-
dor da Comissão Nacional da 
Verdade e professor de direito 
internacional da Universidade 
de São Paulo (USP), explica que 
o grupo, apesar de ser criado 
para apurar os crimes, não 

recebeu os poderes jurisdicio-
nais – ou seja, não poderia indi-
ciar ou tornar alguém réu.

“A lei também mandava fa-
zer a indicação da autoria – e 
nós então indicamos 387 pes-
soas que comprovadamente 
estiveram associadas a casos 
de morte e desaparecimentos 
políticos. A CNV do Brasil é uma 
das quarenta que já funciona-
ram em todo o mundo”, explica.

Dallari assumiu a coorde-
nação em outubro de 2013 e 
foi o responsável de entregar 
o relatório final, em 2014.

Assim como a estipula-
ção do que deveria ser feita 
durante a Comissão, a lei 
também estabeleceu sua 
duração. Portanto, em 10 de 
dezembro de 2014, foi encer-
rado o grupo e entregue o re-
latório final com sua atuação.

Segundo Dallari, foram 
mais de 1.116 depoimentos, 
além de 80 sessões públicas 
realizadas em 14 estados bra-
sileiros e no Distrito Federal.

De acordo com o Minis-
tério Público Federal (MPF), 
o órgão já moveu mais de 
50 ações penais nos últimos 
anos para investigar e punir 
os militares envolvidos nos 
crimes durante o regime.
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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 
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 novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
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 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
tomático R$34.500,00 
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

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

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

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

se. Exatamente um ano e 
um dia após a sua saída, 
em 15 de maio de 2021, o 
treinador assinou contrato 
com o Dragão até o final da 
temporada. O clube goia-
no confirmou o acerto de 
forma oficial em suas redes 
sociais, dois dias após a de-
missão de Umberto Louzer. 
Na publicação, o Atlético-
-GO desejou as boas-vindas, 
informando que Jorginho 
demonstrou interesse pela 
estrutura e gestão.

JORGINHO, UM 
VELHO CONHECIDO
A primeira passagem 

de Jorginho no Dragão co-
meçou no dia 5 de abril de 
2021. A partir daquela data, 
o Atlético-GO fez uma gran-
de campanha no Goianão, 
mas perdeu para o Grêmio 
Anápolis nas semifinais e so-
freu a eliminação. Ainda as-
sim, o time se classificou na 
Copa do Brasil e estava em 
segundo lugar de seu grupo 
na Sul-Americana.

Cerca de um mês após a 

sua contratação, Jorginho 
deixou o clube rubro-negro, 
pedindo demissão do cargo 
com 71% de aproveitamen-
to. No total, foram 13 jogos 
durante o período em Goiâ-
nia, com oito vitórias, quatro 
empates e uma derrota.

Depois de sua saída do 
Dragão, Jorginho trabalhou 

como técnico do Cuiabá. No 
time mato-grossense, rea-
lizou uma boa temporada, 
mantendo a equipe na elite 
do Brasileiro e garantindo a 
vaga na Sul-Americana de 
2022. Ao fim daquele ano, 
porém, a diretoria do Cuia-
bá optou por não renovar o 
contrato do treinador.

Desde então, Jorginho 
estava sem clube. Foi en-
tão que o Atlético Goia-
niense aproveitou para 
retomar uma ligação que 
teve início no ano passa-
do, e que agora poderá 
gerar novos frutos ao lon-
go das próximas semanas.

A estreia do novo coman-

dante deve ocorrer apenas 
no fim de semana, no sába-
do (21), em jogo contra o 
Coritiba pela Série A do Bra-
sileirão. No duelo desta ter-
ça (17), pela Copa Sul-Ame-
ricana, o interino Anderson 
Gomes liderará as ações no 
embate decisivo contra o 
Antofagasta, do Chile.

Na noite desta segunda-
-feira (16), o Anápolis ven-
ceu o Costa Rica-MS por 1×0 
no Estádio Jonas Duarte. O 
duelo concluiu a 5ª rodada 
do Grupo 5 do Brasileirão 
Série D, e foi um confronto 
direto pelas primeiras posi-
ções da chave. O Galo da Co-
marca, que saiu triunfante 
de campo, deixou para trás 
os sul-mato-grossenses e 
alcançou o terceiro lugar na 
tabela de classificação.

1×0
A rodada vinha sendo fa-

vorável para o Anápolis. No 
último domingo (15), o Grê-
mio Anápolis apenas empa-
tou com o Iporá e perdeu 
a chance de ultrapassar os 
rivais. Isso significava que, 
mesmo se sofresse um re-
vés em sua cidade, o Galo 
da Comarca terminaria a 
rodada dentro do G-4.

Porém, obviamente o 
resultado positivo seria me-
lhor para as pretensões do 
Anápolis na quarta divisão 
nacional. O Costa Rica-MS 
estava em terceiro, com os 

mesmos sete pontos do 
Galo. No entanto, o saldo de 
gols da Cobra era superior, 
e por isso os goianos esta-
vam em desvantagem.

O placar permaneceu no 

zero a zero pela maior parte 
do tempo, até que o Anápo-
lis conseguiu um pênalti a 
seu favor- na marca dos 23 
minutos do segundo tempo, 
Léo Carvalho foi para a co-

brança e bateu no canto es-
querdo. O goleiro pulou para 
aquele lado, mas o chute saiu 
alto e o Galo balançou as re-
des do Jonas Duarte.

Os donos da casa segura-
ram a vitória e conquistaram 
mais três unidades na Série 
D. O Anápolis agora está 
na 3ª posição do Grupo 5, 
com dez pontos. O vice-lí-
der é o Ceilândia, também 
com dez pontos, ostentan-
do mais dois gols em rela-
ção ao Galo da Comarca. Na 
ponta da chave está o Brasi-
liense, com 13 pontos.

O próximo compromisso 
do Anápolis nesta Série D 
será no próximo domingo 
(22), às 16h, diante do lanter-
na Ação-MT. Entre os outros 
clubes goianos, o Iporá entra-
rá em campo no sábado (21), 
a partir das 15h30, perante o 
Ceilândia. O Grêmio Anápolis, 
por sua vez, encara o Brasi-
liense na outra quarta-feira 
(25), na faixa das 20h.

Reprodução

Em reunião nesta segun-
da-feira (16) no Rio de Ja-
neiro, 25 clubes das Séries 
A e B discutiram os termos 
de uma contraproposta 
à Libra. Até o momento, 
dez equipes já assinaram o 
acordo para a nova liga de 
futebol brasileiro, mas a di-
visão de valores de receitas 
ainda é tema de discussão. 
Por isso, os times que não 
concordaram com o mo-
delo apresentado anterior-
mente estabeleceram, em 
consenso, novos números.

A CONTRAPROPOSTA
No início do mês, di-

versas agremiações das 
duas primeiras divisões do 
Campeonato Brasileiro se 
reuniram para conversar a 
respeito da criação da Li-
bra. O documento propos-
to dividiu as receitas com 
valores de 40% fixos para 
todos, 30% por desempe-
nho na tabela e 30% por 
audiência. Palmeiras, Fla-
mengo, Corinthians, San-
tos, Botafogo, São Paulo, 
Red Bull Bragantino, Vasco, 
Cruzeiro e Ponte Preta con-
cordam com os termos.

Entretanto, isso passou 
longe de ser unanimidade. 
Os demais membros das 
Séries A e B do Brasileirão 
preferiam uma divisão de 50-
25-25, e por isso se reuniram 
nesta semana. Depois de três 
horas de encontro, os clubes 
concordaram em apresentar 
à Libra uma contraproposta 
de 45% fixos, 30% por de-
sempenho e 25% por audi-
ência, público e engajamen-
to nas redes sociais.

Os times que entraram 
em consenso quanto a esse 
modelo foram os seguintes: 
América-MG, Avaí, Ceará, 
Athletico Paranaense, Atlé-
tico-MG, Coritiba, Cuiabá, 
Juventude, Fluminense, For-
taleza, Internacional, Chape-
coense, Brusque, CSA, CRB, 
Náutico, Criciúma, Guarani, 
Londrina, Operário, Sam-
paio Corrêa e Sport Recife, 
além dos goianos Atlético, 
Goiás e Vila Nova. O Grêmio 
não enviou representantes 
por conta de seu compro-
misso diante do Ituano, mas 
ainda se posicionará oficial-
mente sobre o assunto.

Dragão age rápido e contrata Jorgi-Dragão age rápido e contrata Jorgi-
nho para substituir Umberto Louzernho para substituir Umberto Louzer

Anápolis bate o Costa Rica-MS e sustenta espaço no G-4Anápolis bate o Costa Rica-MS e sustenta espaço no G-4

Clubes esta-Clubes esta-
belecem con-belecem con-
traproposta traproposta 
à Libra, nova à Libra, nova 
liga do fute-liga do fute-
bol brasileirobol brasileiro
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Durante gerações, os 
pais chineses tiveram 
como um de seus 

principais objetivos na vida 
o sucesso dos seus filhos – e 
sabe-se que estão dispostos 
a fazer grandes sacrifícios por 
isso. Assim, quando uma famí-
lia de Xangai se recusou a ser 
levada de casa para quarente-
na do governo durante a sexta 
semana de lockdown da cida-
de, um policial alertou-os para 
o que ele pensava ser uma 
ameaça poderosa para atingi-
-los: o futuro de seus filhos.

“Se você não obedecer às 
ordens do governo da cidade, 
você será punido e a punição 
afetará três gerações em sua 
família”, afirmou o policial, 
vestido com o traje branco 
de proteção, de dedo em ris-
te, falando para a câmera, em 
vídeo publicado nas redes so-
ciais chinesas.

“Nós somos a última ge-
ração, obrigado”, respondeu 
com firmeza um jovem, que 
não é visto no vídeo, em uma 
aparente sugestão que ele 
não está planejando ter filhos.

O vídeo termina ali, sem 
indicar se a família acabou 
sendo levada ou não. A filma-

gem viralizou intensamente 
na China, refletindo como 
muitos jovens chineses estão 
cansados com a pressão cres-
cente para ter filhos, uma pres-
são vinda de uma sociedade 
e de um governo que muitos 
dizem que lhes fornece pouca 
segurança material e emocio-

nal necessárias para criar crian-
ças. “Eu ri no começo, mas no 
final senti uma grande tristeza. 
O jovem está demonstrando 
sua resistência ao desistir de 
seus direitos reprodutivos”, co-
mentou um usuário no Weibo, 
a plataforma da China seme-
lhante ao Twitter.  

Há muito tempo, transmi-
tir a linhagem familiar tem 
sido um dever filial na cultura 
chinesa tradicional. No entan-
to, na China de hoje, não ter 
filhos (ou atrasar o processo) 
se tornou uma forma de re-
sistência branda e protesto 
silencioso contra o que mui-

tos enxergam como a reali-
dade decepcionante em que 
vivem, com problemas es-
truturais profundamente en-
raizados decorrentes de um 
sistema nos quais eles têm 
pouco poder para mudar.

“É uma trágica expressão 
de desespero do tipo mais 

profundo”, escreveu no Twit-
ter Zhang Xuezhong, advo-
gado de direitos humanos e 
ex-professor de direito em 
Xangai. “Fomos roubados de 
um futuro que vale a pena 
esperar. É, sem dúvida, a de-
núncia mais forte que um 
jovem pode fazer da era em 
que vive”, continuou.

Ao longo da última déca-
da, um número crescente de 
millennials chineses adiou 
(ou rejeitou totalmente) o 
casamento e a formação da 
família por enfrentar uma 
elevada pressão profissional, 
os preços altíssimos no mer-
cado imobiliário, os custos 
crescentes com educação e a 
discriminação contra as mães 
no local de trabalho.

No ano passado, apenas 7,6 
milhões de casais chineses re-
gistaram-se para se casar, uma 
queda de 44% desde 2013 e a 
taxa mais baixa em 36 anos. 
Ao mesmo tempo, a taxa de 
nascimento do país caiu para 
7,5 nascimentos por 1.0000 
pessoas, a menor desde a fun-
dação da China comunista, 
com nove províncias e regiões 
registrando crescimento ne-
gativo da população.

Reprodução

Covid-19: lockdowns rígidos na China Covid-19: lockdowns rígidos na China 
podem exacerbar crise populacional no paíspodem exacerbar crise populacional no país
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A foto de uma carta ma-
nuscrita postada por Ro-
drigo Mussi emocionou os 
seus fãs. O grave acidente 
de carro sofrido por Ro-
drigo, ex participante do 
“Big Brother Brasil 22“, pre-
ocupou amigos e seguido-
res nas últimas semanas. 
A recuperação tem sido 
acompanhada nas redes e 
a carta feita por ele foi uma 
surpresa. Essa é a sua pri-
meira aparição na rede de-
pois do acidente mostran-
do a carta feita de próprio 
punho e sua mão direita.

“Aqui é o Rodrigo, vocês 

dizem que eu sou um mila-
gre e eu acredito que não 
estou vivo à toa. Ainda es-
tou assimilando tudo. Obri-
gado, Deus, por me dar uma 
nova chance, uma nova vida 
e um livro novo em branco 
nas mãos para escrever no-
vas histórias”, início da carta.

Nas redes, fãs se emocio-
nam e vibram com a recupe-
ração e “renascimento” dele, 
aos 36 anos de idade.

“Agora eu faço aniver-
sário 2 vezes por ano. Lem-
brem-se somos abençoados 
para abençoar. Em breve es-
tou de volta. Rodrigo Mussi. 
15/05/2022”, finalizou a pu-
blicação feita no Instagram.

De acordo com infor-
mações da Variety, a 
série distópica Black 

Mirror terá uma sexta tem-
porada. Um dos maiores su-
cessos da Netflix, a obra não 
lança novos episódios desde 
2019, e desde então o desen-
volvimento do título estava 
em suspensão. Agora, os 
primeiros rascunhos da pro-
dução ganharam sinal verde, 
mas ainda não há nenhum 
tipo de previsão de estreia.

BLACK MIRROR 
E SUAS DISTOPIAS
A primeira temporada de 

Black Mirror saiu em 2011, 
com apenas três episódios. 
Com criação de Charlie 
Brooker, a série possui um 
formato de antologia, em que 
os capítulos não possuem re-
lação entre si. Todos eles, no 
entanto, possuem uma simila-
ridade: futuros distópicos.

O grande enfoque de 
Black Mirror está no com-
portamento humano aliado 
a novas tecnologias. O tom 
é majoritariamente pessi-
mista, o que logo chamou a 
atenção. As duas primeiras 
temporadas tiveram produ-

ção do Channel 4, e Black 
Mirror venceu a categoria 
de Melhor Série de TV/Mi-
nissérie no Emmy Interna-
tional de 2012.

Em seguida, a Netflix ad-
quiriu os direitos e elaborou 
mais três temporadas. Sob 
o comando da empresa de 
streaming, Black Mirror fatu-
rou mais oito estatuetas no 
Emmy, brilhando em premia-
ções como o BAFTA. A série 
é sucesso não apenas com 

a crítica especializada, mas 
também com o público. No 
site Rotten Tomatoes, a obra 
possui 84% de aprovação da 
crítica e do público geral.

A quinta temporada teve 
seu lançamento em 2019 e, 
desde então, Black Mirror não 
ganhou novos episódios. Em 
entrevista ao Radio Times, 
em 2020, o criador Charlie 
Brooker justificou tal decisão 
por conta da pandemia da 
Covid-19. “Não tenho certeza 

se o público terá estômago 
para aguentar. As pessoas 
não precisam de mais histó-
rias sobre o mundo desmoro-
nando”, comentou na época.

Agora, a sexta temporada 
está em produção na Netflix. 
A Variety não divulgou mui-
tos detalhes sobre a trama, 
mas a tendência é de que 
Black Mirror continue explo-
rando futuros distópicos em 
meio a um orçamento consi-
derável da plataforma.

Três anos depois, distópica Black Três anos depois, distópica Black 
Mirror ganhará nova temporadaMirror ganhará nova temporada

Rodrigo posta carta, pri-Rodrigo posta carta, pri-
meira publicação feita pelo meira publicação feita pelo 
ex-BBB depois do acidenteex-BBB depois do acidente
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