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Detran cancela convênio Detran cancela convênio 
que permitia GCM aplicar multasque permitia GCM aplicar multas

Depois de muita polêmica, o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran) decidiu cancelar o convênio assinado em março com a Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia (GCM), que dava autonomia para que os guardas aplicassem multas de trânsito na capital. Porém, o órgão afirma que 
a revogação durará apenas alguns dias até que sejam feitas novas adequações no documento, que deve ser assinado novamente em breve.  p2
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O frio chegou e mui-
tas pessoas em situ-
ação de rua sofrem 

com as baixas temperaturas. 
Neste ano, os termômetros 
com mínimas bem atípicas 
para a época mobilizou as 
prefeituras das maiores ci-
dades goianas a promove-
rem ações em prol dessa po-
pulação. A mínima prevista 
para Goiânia deve chegar 
a 10ºC oficialmente, mas a 
sensação é de bem menos.

Na capital, dois abrigos 
devem assistir parte das 1,2 
mil pessoas nessa condição. 
Eles recebem alimentação, 
higiene pessoal e pernoite 
com segurança. Algumas  
comunidades terapêuticas 
parceiras da Prefeitura tam-
bém devem oferecer abrigo 
e assistência. O trabalho in-
clui ainda a abordagem de 
rotina dos moradores de 
rua. Para atender o aumento 
da demanda, agasalhos, co-

bertores, meias e alimentos 
estão sendo arrecadados de 
forma emergencial.

A doação de  kits de co-
bertores e higiene pessoal 
começaram a ser distribuí-
dos nesta semana em Apa-
recida de Goiânia. A ação 
ocorre anualmente, mas foi 
antecipada devido a previ-

são do tempo para os próxi-
mos dias. A doação teve ain-
da  lanches como bolachas e 
achocolatado quente.

Um dos beneficiados, 
J.R.S., de 51 anos, ficou sa-
bendo da frente fria que se 
aproxima e ficou preocupa-
do. “Nós que estamos acostu-
mados com o calor e eu sou 

magro, qualquer frio é um so-
frimento. Essa ação da prefei-
tura ajuda muito”, comentou.

Na cidade de Anápolis, o 
Ginásio Carlos de Pina se tor-
nou um alojamento tempo-
rário por causa da queda de 
temperaturas. O espaço tem 
capacidade para receber até 
90 pessoas. A ideia é reforçar 

a quantidade de alojamen-
tos que já existem de forma 
permanente no Centro POP, 
no Setor Central. A aproxima-
damente três mil cobertores 
foram arrecadados na Cam-
panha do Agasalho deste 
ano  e serão entregues para 
pessoas em vulnerabilidade 
social e em situação de rua.

Depois de muita polê-
mica, o Departamento de 
Trânsito de Goiás (Detran) 
decidiu cancelar o convênio 
assinado em março com a 
Guarda Civil Metropolitana 
de Goiânia (GCM), que dava 
autonomia para que os guar-
das aplicassem multas de 
trânsito na capital. Porém, o 
órgão afirma que a revoga-
ção durará apenas alguns 
dias até que sejam feitas 
novas adequações no docu-
mento, que deve ser assina-
do novamente em breve.

A decisão foi tomada 
após o Ministério Público Es-
tadual (MPGO) comunicar as 
partes envolvidas sobre o ar-
quivamento do procedimen-
to de “notícia de fato” que 
investigava o acordo firmado 
entre a corporação e o órgão 
à pedido do Sindicato dos 

Agentes de Trânsito de Goiâ-
nia (SINATRAN) e da Associa-
ção dos Agentes de Trânsito 
do Brasil (AGT-Brasil).

Na conclusão dos traba-
lhos, o promotor de Justiça 

João Teles de Moura Neto 
disse que buscou posição 
de cada órgão citado e re-
cebeu resposta do Detran 
de que o acordo foi revoga-
do enquanto novas avalia-

ções internas são feitas.
“Desta feita, da análise dos 

fatos, não se verificou a exis-
tência de atos ilícitos que re-
queiram a sanção pela prática 
de ato de improbidade admi-

nistrativa, vez que o Convênio 
n.º 001/2022 não produziu 
quaisquer efeitos, bem como 
houve sua subsequente re-
vogação. Não se constatou a 
existência de indícios de atos 
de improbidade, revestidos de 
dolo, capazes de gerar dano 
ao erário, enriquecimento ilí-
cito ou violação aos princípios 
da administração”, concluiu.

NOTA DO DETRAN-GO:
O Departamento Estadual 

de Trânsito de Goiás (Detran-
-GO) esclarece que o convênio 
com a Guarda Civil Metropoli-
tana de Goiânia foi revogado 
para adequações e será nova-
mente assinado nos próximos 
dias. A autarquia reforça a 
importância da parceria para 
a promoção da fiscalização, 
educação de trânsito e desen-
volvimento de atividades que 
promovam a segurança dos 
usuários das vias.

Reprodução

Após 14 anos em vigor, 
a lei seca pode deixar de 
existir. Um julgamento no 
Superior Tribunal Federal 
(STF) analisa três ações 
que questionam a legali-
dade da proibição de di-
rigir com presença de seis 
miligramas de álcool por 
litro de sangue ou sob 
efeito de substâncias psi-
coativas.  O voto do cole-
giado sobre o caso, quem 
tem Luiz Fux como relator, 
ocorrerá nesta quarta (18).

O questionamento foi 
apresentado pela pela As-
sociação Brasileira de Res-
taurantes e Empresas de 
Entretenimento (Abrasel) 
ainda na época de criação 
da lei justificando que a res-
trição limita a liberdade e 
promove autoincriminação. 
Apesar disso, a Advocacia 
Geral da União (AGU) já se 
manifestou a favor da ma-
nutenção.

Para a Abrasel, o proble-
ma seria aplicar o mesmo 
rigor para quem bebeu 
muito e para ingeriu pou-
ca bebida alcóolica. O ba-
fômetro seria dispensável 
porque a própria legislação 
incluiu  provas testemu-
nhais, vídeos e fotografias 
como instrumento de fisca-
lização para o cumprimen-
to da proibição.

A lei supriu uma lacuna 
ao determinar o teor alcoóli-
co necessário para a caracte-
rização do crime. Pastas liga-
das ao trânsito defendem os 
resultados positivos da apli-
cação da lei seca ao ajudar a 
reduzir o número de aciden-
tes e de vítimas de trânsito.

Quem dirige embriaga-
do pode ser multado em R$ 
2.934,70, e o valor dobra se 
o motorista for flagrado no-
vamente dentro de um ano. 
O motorista perde direito de 
dirigir durante um ano e tem 
o veículo recolhido, se apre-
sentar condutor habilitado e 
em condições de dirigir.

Goiânia, Aparecida e Anápolis se mobi-Goiânia, Aparecida e Anápolis se mobi-
lizam para atender população de rualizam para atender população de rua
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Goiás registrou taxa de 
desemprego de 8,9% 
no primeiro trimes-

tre de 2022. Os dados foram 
divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e colocam o Estado 
com a 7ª menor taxa do Brasil.

Na comparação dos três 
primeiros meses do ano 
com igual período de 2021 
(13,9%), houve queda de qua-
tro pontos percentuais, o que 
corresponde a um recuo de 
36%.  Os indicadores do pri-
meiro trimestre de 2022 mos-
tram cenário de estabilidade 
em relação ao último trimes-
tre de 2021, quando o Estado 
alcançou taxa de 8,7%.

De acordo com o IBGE, a 
população desocupada no 
Estado caiu de 505 mil pesso-
as para 342 mil na compara-
ção do 1º trimestre desse ano 
com 2021. A redução foi de 
162 mil pessoas.

O titular da Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna 
disse que os números sobre 
desemprego medidos pelo 
IBGE guardam simetria com 

os indicadores do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), que mos-
tram avanço nos empregos 
com carteira assinada.

3“Por um lado, temos cres-
cimento dos empregos for-
mais, com carteira assinada. 
Por outro temos queda nos 
indicadores de desemprego. 

Nada disso é fruto do acaso. 
Temos em Goiás ajuste nos 
gastos, investimentos em áre-
as essenciais, equilíbrio das 
contas públicas, bem como 

reestruturação do Estado”, 
pontuou.

Também de acordo com 
o IBGE, Goiás contava com 
3,9 milhões de pessoas traba-

lhando no primeiro trimestre 
deste ano, o que representa 
incremento de 2,1% (79 mil 
pessoas) em relação ao trimes-
tre anterior. Por outro lado, a 
taxa de informalidade caiu de 
41%, no quarto trimestre de 
2021, para 39,8% no primeiro 
trimestre de 2022, queda de 
14 mil pessoas, mas dentro da 
margem de estabilidade.

O número de trabalha-
dores do setor privado com 
carteira assinada apresentou 
variação positiva no primeiro 
trimestre deste ano em Goi-
ás, saindo de 1,2 milhão para 
1,3 milhão, variação de 4,9%. 
Conforme o IBGE, os empre-
gados do setor privado sem 
carteira assinada chegam a 
506 mil; os trabalhadores do-
mésticos com carteira são 77 
mil e os sem carteira, 185 mil.

No primeiro trimestre de 
2022, a pesquisa estimou que 
o rendimento médio real dos 
trabalhadores em Goiás foi de 
R$ 2.477, o que representa es-
tabilidade em relação ao quar-
to trimestre do ano passado 
(R$ 2.466) e em relação ao 
primeiro trimestre de 2021 (R$ 
2.538). Há três anos, no primei-
ro trimestre de 2019, o rendi-
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Uma criança de quatro 
anos foi resgatada neste 
sábado (14) depois de ser 
deixada presa dentro de um 
carro, em Anápolis. A menina 
estava dormindo no banco 
de trás do veículo na hora do 
resgate, sem nenhum tipo de 
entrada de ar. Já os pais da 
criança estavam em uma dis-
tribuidora de bebidas, onde 
acabarem sendo presos em 
flagrante por abandono de 
incapaz e desacato policial.

Porém, o casal acabou sen-
do liberado por não haver ele-
mentos suficientes para que 
respondessem pelo crime, 
segundo a delegada Kenia Se-
gantini. Eles foram ouvidos e 
apenas assinaram um Termo 
Circunstanciado de Ocorrên-
cia (TCO) por desacato, sendo 
liberados em seguida.

“O delegado plantonis-
ta da Central de Flagrantes 
entendeu que não haviam 
elementos para prisão em fla-

grante. Quanto ao fato de dei-
xar o bebê no carro, ele não 
verificou, no caso concreto, os 
elementos que indicariam ter 
ocorrido abandono de inca-
paz, maus tratos ou exposição 
a perigo”, explicou.

Entretanto, mesmo não 
sendo decretada a prisão 
em flagrante do casal, a 
delegada não descartou a 
possibilidade dos pais res-
ponderem na Justiça por 

ter abandonado a filha para 
ingerir bebidas alcoólicas.

“Agora, iremos dar con-
tinuidade nas investigações 
e aguardar o relatório do 
acompanhamento do caso 
pelo Conselho Tutelar e 
pela Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
(DPCA). Caso surja novos 
indícios, os pais podem ser 
presos ou até mesmo perder 
a guarda da filha” concluiu.

Começa nesta terça-feira 
(17) e vai até o próximo sá-
bado (21) a programação 
goiana da 20ª Semana Na-
cional de Museus. Rodas de 
conversa, visitas guiadas e 
outras atividades serão ofe-
recidas gratuitamente.

Em Goiânia, a Semana 
acontece no Arquivo Histó-
rico Estadual, nos museus 
da Imagem e do Som (MIS), 

Pedro Ludovico, Zoroastro 
Artiaga. Na Cidade de Goiás, 
o Palácio Conde dos Arcos 
terá visita guiada e videocast 
sobre a importância dos mu-
seus. Clique aqui para confe-
rir a programação completa.

Além disso, rodas de con-
versa, mesas redondas e aulas 
abertas compõem a progra-
mação. As atividades tam-
bém serão transmitidas pelo 
canal oficial da Secretaria de 
Estadual de Cultura (Secult) 

no YouTube. Temas como a 
presença da mulher no rock, 
pesquisas fotográficas, patri-
mônio histórico e pesquisas 
genealógicas em Goiás serão 
discutidos ao longo da progra-
mação, que é gratuita.

A 20ª Semana Nacional 
de Museus é realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Museus 
– Ibram, em parceria com ins-
tituições de todo o país. Nes-
te ano, o tema do evento é “O 
Poder dos Museus”.

Pais prendem criança em carro para Pais prendem criança em carro para 
poderem beber à vontade, em Anápolispoderem beber à vontade, em Anápolis

Semana Nacional de Museus Semana Nacional de Museus 
tem programação gratuita até sábadotem programação gratuita até sábado
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No segundo semestre 
deste ano, o Centro 
de Ensino em Perío-

do Integral (Cepi) Presidente 
Costa e Silva, em São Luís dos 
Montes Belos, receberá mais 
de R$ 1 milhão do Governo 
de Goiás para a execução de 
obras de reforma e amplia-
ção. A notícia foi dada pela 
secretária de Estado de Edu-
cação, Fátima Gavioli, durante 
visita ao município, na última 
sexta-feira (13), em mais uma 
edição da Seduc Itinerante.

Os recursos serão investidos 
na construção de uma nova co-
zinha com refeitório, laborató-
rios de Ciências e Informática, 
cobertura da arquibancada da 
quadra esportiva e na reestru-
turação de toda a rede elétrica. 
“Essas obras vão melhorar ain-
da mais a estrutura da escola”, 
destacou a secretária.

A unidade escolar passou 
a ofertar ensino de tempo 
integral a partir de janeiro 
deste ano e tem matriculados 
316 estudantes nos períodos 
matutino e vespertino e 52 
no noturno, distribuídos nas 
turmas da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).

Em visita ao Cepi, Fátima 

Gavioli conheceu as salas te-
máticas das aulas de Biologia, 
Química e Física e inaugurou a 
nova Sala de Recursos Multifun-
cionais para Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE). O 
valor destinado à revitalização 
da sala foi de R$ 32 mil. Segun-
do Mariza Martins dos Santos 
Silva, diretora do Cepi, atual-
mente a escola tem matricula-
dos 28 alunos na inclusão.

PADRONIZAÇÃO
O novo padrão das salas de 

AEE na rede pública estadual 
inclui a reforma do espaço, a 
padronização nas cores das 
paredes e a substituição dos 
móveis e equipamentos. “To-
das as salas possuem uma 
mesa redonda, cadeiras, ar-
mário, calculadora sonora, ba-
ralho em Braille, relógio com 
Libras, jogos de discriminação 

auditiva e de percepção visual, 
Uno em Libras, tapete alfabé-
tico, globo terrestre adapta-
do, dois computadores, um 
notebook, um headphone e 
uma impressora multifuncio-
nal, além de outros materiais 
pedagógicos”, explicou Núbia 
Reijiane, superintendente de 
Modalidades e Temáticas Es-
peciais da Seduc Goiás.

Ainda no Presidente Costa 
e Silva, a secretária da Educa-
ção participou de uma reunião 
aberta com alunos, professores, 
servidores e autoridades que 
representam o município e a 
região. O encontro foi realizado 
na quadra esportiva da institui-
ção de ensino, que recebeu R$ 
410 mil para a sua cobertura.

SONHO REALIZADO
“Essa obra [cobertura] era 

uma reivindicação de mais de 
20 anos da comunidade esco-
lar, que agora finalmente co-
memora seu sonho realizado”, 
pontuou a diretora Marisa Mar-
tins. Depois de anunciar a libe-
ração de mais de R$ 1 milhão 
para uma ampla reforma na 
unidade, Fátima Gavioli pres-
tou contas dos investimentos 
feitos pelo Governo de Goiás.

Está tramitando na As-
sembleia Legislativa de Goi-
ás (Alego), projeto de lei que 
cria um banco de dados com 
informações sobre pessoas 
que sejam condenadas por 
violência contra a mulher.

A iniciativa é do vereador 
Chico KGL (União). O objetivo 
é oferecer uma ferramenta de 

fortalecimento das políticas 
públicas de combate e preven-
ção a violência contra a mulher.

Segundo o projeto, no site 
especificamente deve conter: 
o nome completo do agressor, 
filiação, data de nascimento 
e anotação sobre eventual 
residência. Podem constar 
no banco de dados aqueles 
que tiverem condenação com 
trânsito em julgado, ou seja, 

quando não cabem recursos 
pelos crimes de feminicídio, 
estupro e estupro de vulnerá-
vel, lesão corporal praticada 
contra a mulher, perseguição 
e violência psicológica.

As informações coletadas 
serão um trabalho em conjun-
to do Poder Judiciário com o 
Legislativo e caberá a esse a 
gestão e atualização dos da-
dos disponibilizados em site.

Chico KGL justificou que 
o feminicídio “faz parte da 
realidade dos brasileiros e 
a perpetuação dessas bar-
baridades se dá, entre ou-
tros fatores, pela cultura do 
silêncio, que esconde por 
diversas vezes a identidade 
do agressor, além da pouca 
importância que as institui-
ções do Estado dão as de-
núncias de agressão”.

Reprodução

Governo anuncia liberação de mais Governo anuncia liberação de mais 
de R$ 2 milhões para melhorias de R$ 2 milhões para melhorias 

O vereador de Formosa, 
entorno de Brasília, We-
lio Antônio da Silva, mais 
conhecido como Welio 
de Iraci Chegou (PT), foi 
preso nesta terça-feira 
em uma Operação do Mi-
nistério Público de Goiás 
(MPGO), por intermédio 
da 3ª Promotoria de Jus-
tiça do município. Existem 
suspeitas que o parlamen-
tar tenha cometido crimes 
de fraude a licitação, pe-
culato, tráfico de influên-
cia e falsidade ideológica.
A informação é que um em-
presário da cidade também 
está sendo investigado por 
participação nos crimes 

pelo Ministério Público. Seu 
nome não foi divulgado e 
ele está foragido.
Ainda de acordo com o 
Ministério Público, as in-
vestigações vão continuar 
para identificar e respon-
sabilizar outros envolvi-
dos no esquema. Os man-
dados de prisão foram 
cumpridos com apoio da 
Polícia Civil. A assessoria 
da presidenta da Câmara 
Municipal de Formosa, 
vereadora Roberta Bri-
to, confirmou que houve 
busca e apreensão no ga-
binete do vereador, mas 
que ele não foi preso nas 
dependências do poder.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e a rede social de 
troca de mensagens ins-
tantâneas Telegram assi-
naram hoje (17) um acordo 
para combater a propaga-
ção de notícias falsas por 
meio da plataforma. Com 
a medida, será aberto um 
canal para o recebimento 
de denúncias e para a di-
vulgação de informações 
oficiais sobre as eleições. 
Está prevista a adoção 
de uma ferramenta para 
marcar conteúdos consi-
derados desinformativos. 
Pelas cláusulas, o Tele-
gram também fará uma 
investigação interna para 
apurar a violação das po-
líticas da plataforma.
Segundo o tribunal, o TSE é 

o primeiro órgão eleitoral no 
mundo a assinar um acordo 
com a plataforma e esta-
belecer medidas concretas 
para o combate às notícias 
falsas. Em março, o Telegram 
também aderiu ao Progra-
ma Permanente de Enfren-
tamento à Desinformação 
da Justiça Eleitoral.
O acordo ocorreu após a 
plataforma ter nomeado 
seu representante no Brasil, 
o advogado Alan Campos. 
A medida foi tomada após 
o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ter blo-
queado o funcionamento 
do aplicativo no país, sob a 
justificativa de que a plata-
forma não teria cumprido 
ordens judiciais.

Deputado propõe expor condenados por violência contra mulherDeputado propõe expor condenados por violência contra mulher
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O presidente do Tri-
bunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro 

Edson Fachin, defendeu, 
mais uma vez, o sistema 
eleitoral brasileiro, nesta ter-
ça-feira (17). Durante aber-
tura do evento Democracia 
e Eleições na América Latina 
e os Desafios das Autorida-
des Eleitorais, ele reforçou a 
segurança das urnas.

Ao se referir à violências 
contra o processo eleitoral, 
como as que ocorreram no 
México e no Peru, ele disse 
que “a urna eletrônica per-
mitiu a superação dessas in-
quietudes”. Ainda de acordo 
com ele, “é a urna eletrônica 
que traz paz e segurança ao 
nosso processo”. Além dis-
so, o magistrado afirmou o 
Brasil não aceita mais “aven-
turas autoritárias”.

Ainda segundo ele, “nes-

te ano, o Brasil olha para o 
mundo, e o mundo, espe-
cialmente o mundo demo-
crático, olha para o Brasil”. 
Para ele, o País deve levar 
aos “vizinhos” uma mensa-
gem de paz e segurança. 
“Temos consciência cívica, 
nacional e transfronteiriça.”

E ainda: “A estapafúrdia 
invasão do Capitólio, em Wa-
shington, em 6 de janeiro do 
ano passado; os reiterados 
ataques sofridos pelo Ins-
tituto Nacional Eleitoral do 
México; as ameaças, inclusi-
ve de morte, sofridas pelas 
autoridades eleitorais perua-
nas no contexto das últimas 
eleições presidenciais, são 
exemplos do cenário externo 
de agressões às instituições 
democráticas, que não nos 
pode ser alheio. É um alerta 
para a possibilidade de re-
gressão a que estamos sujei-
tos e que pode infiltrar-se em 
nosso ambiente nacional, na 

verdade, já o fez.”
O presidente do TSE e 

ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) não citou 
nomes, mas diversas figu-
ras políticas, dentre elas o 
presidente Bolsonaro (PL), 
têm feito discursado, sem 
provas, contra a segurança 
do processo eleitoral.

Vale lembrar, em entre-
vista recente ao Mais Goiás, 
professor Alexandre Azeve-
do, que é mestre em Direito, 
Relações Internacionais e 
Desenvolvimento com orien-
tação em Direito Eleitoral 
Comparado e técnico do Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-
-GO), explicou a segurança 
das urnas. Segundo ele, além 
de ser auditável, funciona 
de forma offline após a im-
pressão do zerésimo (com-
provante que não houveram 
votos emitido antes do iní-
cio da votação), o que impe-
de qualquer invasão hacker.
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Contrariado. Esse é o atu-
al status do ex-governador 
de São Paulo (PSDB) que 
venceu as prévias do par-
tido para as eleições presi-
denciais, mas, pode acabar 
ficando fora do pleito.

Doria sabe que existe 
uma movimentação inten-
sa do MDB e do PSDB para 
compor uma chapa para 
terceira via, e a novidade é 
que os nomes para disputa 
podem ser o dos senadores 
Simone Tebet pelo MDB e 
Tássio Jereissati pelo PSDB.

Recentemente o tucano 
encaminhou uma carta a 
Executiva do PSDB acusan-
do a legenda de promover 
uma “rasteira e tapetão”, 
mostrando insatisfação com 
a possível composição da 
sigla com o MDB. O teor da 
carta, claro, não agradou 
os dirigentes nacionais do 
PSDB. O presidente do par-
tido, Bruno Araújo conside-
rou que a mensagem é uma 
espécie de rompimento de 
João Doria com a sigla.

Curioso também no 
enredo da história é que 
a senadora Tebet sempre 
afirmou que só disputaria 

as eleições como candidata 
a presidente. Já João Do-
ria declarou que não teria 
problema em participar do 
pleito como vice na chapa 
encabeçada pela senadora. 

A conversa, parece que 
não foi para frente. O PSDB 
tem reunião marcada para 
essa terça-feira (17) para dis-
cutir os caminhos que serão 
seguidos pela legenda pós 
carta de Doria. Vale lembrar 
ainda que o grupo parti-
dário formado pelo PSDB, 
MDB e Cidadania pediram 
até o dia 18 de maio, próxi-
ma quinta-feira, para anun-

ciar os nomes, em consenso, 
que seriam indicados para 
composição da terceira via.

O União Brasil, inicial-
mente estava na composi-
ção, mas decidiu por deixar 
as siglas e lanças candidatu-
ra própria com a indicação 
de Luciano Bivar para a cor-
rida presidencial.

Ainda sobre PSDB e MDB, 
o significado de consenso ain-
da está longe de ser alcança-
do. Na semana passada Tebet 
cumpriu agenda em Goiás. 
No dia 20 de maio é a vez de 
Dória desembarcar no Estado. 
Os nomes estão na mesa.

A Polícia Federal (PF) vai 
investigar a mudança de do-
micílio eleitoral do ex-juiz 
Sérgio Moro e da sua esposa, 
Rosângela Moro, de Curitiba 
para São Paulo. A iniciativa 
atende pedido do Ministério 
Público Eleitoral de São Paulo. 
O casal é acusado de praticar 
suposto crime eleitoral por 
conta da transferência.

A investigação foi iniciada 
a partir da notícia crime en-
caminhada pela Procuradoria 
Regional Eleitoral de São Pau-
lo (PRE-SP), em abril de 2022. 
A ação foi movida por uma 
empresária que mora em São 
Paulo com a alegação que 
a mudança do casal “se deu 
mediante possível fraude e 
inserção de informação falsa 
no cadastro eleitoral”.

De acordo com informa-
ções da PRE-SP, nem Moro e 
nem Rosângela tem residên-
cia fixa em São Paulo e a mu-
dança foi feita sem que os dois 
tenham vínculo com cidade.

Vale lembrar que o ex-juiz 
declarou que não desistiu de 
disputar a presidência da Re-
pública e existe ainda a pos-
sibilidade de Rosângela tam-
bém disputar mandato em 

2022 como candidata a de-
putada federal por São Paulo. 
Ela está filiada no Podemos.

Em um vídeo publicado 
em suas redes sociais o ex-
-juiz diz  justifica que “a todo 
momento surge um fato 
novo para intimidar uma 
possível candidatura minha a 
bola da vez é o meu domicílio 

eleitoral e o da minha esposa”.
Sérgio Moro ainda se 

defende fazendo ataques a 
adversários políticos. “É sé-
rio que essa é a discussão? 
Enquanto tem condenado 
em três instancias por cor-
rupção solto por aí e posan-
do de candidato salvador da 
Pátria”, postou.

PF vai investigar mudança de PF vai investigar mudança de 
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Mais um caso de variante 
recombinante do vírus SARS-
-Cov-2, que causa a covid-19, 
foi identificada em São Pau-
lo pelo Instituto Butantan. 
Dessa vez, a variante XG foi 
encontrada em amostras co-
letadas de uma mulher de 
59 anos, moradora do bairro 
da Penha, na capital paulista. 
Não há informações sobre os 
sintomas, nem se a paciente 
estava vacinada ou se ela tem 
histórico de viagem.

A XG é uma variante re-
combinante das linhagens 
BA.1 e BA.2 da cepa Ômicron. 
Ela tem a mesma combinação 
da variante XE, mas as muta-
ções são diferentes. A maior 
parte dos casos de infecção 
pela XG foi registrada na Di-

namarca e, por enquanto, não 
há motivos de preocupação 
sobre a sua disseminação.

“Todas as variantes recom-
binantes ainda necessitam de 
mais atenção nesta questão de 
disseminação. Há no mundo 
apenas 205 sequências da XG 
e isso é pouco em relação à po-
pulação mundial e ao número 
de variantes que estão circulan-
do”, disse Gabriela Ribeiro, que 
trabalha com bioinformática na 
Rede de Alerta de Variantes do 
Instituto Butantan, em nota di-
vulgada pelo instituto.

Este foi o terceiro caso de 
uma variante recombinante 
identificada em São Paulo. 
O primeiro caso foi identifi-
cado em março, em um ho-
mem de 39 anos, também de 

São Paulo e que estava com 
o esquema vacinal completo 
contra a covid-19. As amos-
tras identificaram que ele ti-
nha a variante XE. Como ele 
não tinha histórico de viagem 
ao exterior e nem contato 
com pessoas que estiveram 
em outros países, isso indicou 
que a variante já circula de 
forma comunitária na cidade 
de São Paulo. Ele apresentou 
sintomas leves da doença.

Em abril foi registrado 
mais um caso, dessa vez da 
variante recombinante XQ, 
que surgiu a partir de uma 
mistura da sublinhagem 
BA.1.1 e linhagem BA.2. Ela 
foi identificada em um ca-
sal de São Paulo que ainda 
não tinha tomado a terceira 

dose da vacina. O casal re-
latou sintomas comuns da 
covid-19 como febre, dores 
de cabeça, no corpo e na 
garganta. Eles também não 
tinham histórico de viagem.

RECOMBINANTES
O vírus original da co-

vid-19 é o SARS-CoV-2, que 
foi identificado inicialmente 
na China. Dele surgiram di-
versas linhagens, sublinha-
gens e variantes recombi-
nantes. Isso ocorre porque os 
vírus são partículas constituí-
das de material genético, que 
pode ser DNA ou RNA, envol-
vidas em uma cápsula de pro-
teína. Quanto mais o vírus se 
espalha, mais ele tende a so-
frer mutações, ou seja mudar 

sua estrutura inicial. Essa mu-
tação é chamada de variante.

Quando a variante come-
ça a se propagar, infectando 
pessoas em diferentes regi-
ões ou países, ela se torna 
uma linhagem. Esse é o caso 
das variantes Alfa (B.1.1.7), 
Beta (B.1.351), Gama (P.1), 
Delta (B.1.617.2) e Ômicron 
(B.1.1.529). Mas quando a 
mutação não altera muito o 
material genético, surgem 
as sublinhagens, ou seja, va-
riantes muito semelhantes às 
quais pertencem. Segundo o 
Instituto Butantan, uma forma 
fácil de detectar sublinhagens 
é perceber que a nomenclatu-
ra sofreu ramificações, como 
as da ômicron, das quais sur-
giram as sublinhagens BA.1, 

BA.1.1, BA.2 e BA.3.
Já uma variante recombi-

nante é uma cepa que surge 
quando há uma mistura ou 
recombinação de material 
genético de duas ou mais li-
nhagens ou sublinhagens do 
vírus. Para que isso ocorra, é 
preciso que uma pessoa con-
traia pelo menos duas linha-
gens do vírus ao mesmo tempo.

Até o momento, múltiplas 
variantes recombinantes 
foram detectadas em circu-
lação no mundo, podendo 
ser reconhecidas pela letra 
X em seu nome. As linhagens 
recombinantes mais recen-
tes vão de XD, mais popular-
mente conhecida como del-
tacron, seguindo em ordem 
alfabética até XW.

Um vírus que não dá 
sinais de desapare-
cer, variantes que 

são hábeis em contornar as 
defesas do corpo e ondas de 
infecções ocorrendo duas 
ou possivelmente três vezes 
por ano. Alguns cientistas 
temem que esse agora seja 
o futuro da Covid-19.

O problema fundamen-
tal é que o coronavírus fi-
cou mais hábil em reinfectar 
pessoas. Pessoas que con-
traíram a primeira variante da 
ômicron já relatam segundas 
infecções com versões mais 
novas da variante: BA.2 ou 
BA2.12.1 nos Estados Unidos, 
BA.4 e BA.5 na África do Sul.

Cientistas disseram em 
entrevistas que essas pessoas 
podem vir a ser infectadas 
uma terceira ou até quarta 
vez, ainda neste ano. E uma 
pequena parcela delas pode 
apresentar sintomas que con-
tinuam por meses ou anos, 
uma condição conhecida 
como Covid persistente.

“Acho provável que isso 
vire um padrão de longo pra-
zo”, comentou a epidemiolo-
gista Juliet Pulliam, da Uni-
versidade Stellenbosch, na 
África do Sul. “O vírus vai con-
tinuar a evoluir. E provavel-
mente haverá muitas pessoas 
que serão reinfectadas muitas 
vezes ao longo da vida.”

É difícil quantificar a fre-
quência com que pessoas 

são reinfectadas, em parte 
porque hoje tantos casos 
de Covid não chegam a ser 
notificados. Pulliam e seus 
colegas já colheram dados 
suficientes na África do Sul 
para afirmar que o índice 
de reinfecção é mais alto 
com a ômicron que com va-
riantes anteriores.

Não é o que havia sido 
previsto. Numa fase ante-
rior da pandemia, especia-
listas pensavam que a imu-
nidade conseguida com a 
vacinação ou por infecção 
anterior com o coronavírus 

evitaria as reinfecções.
A ômicron jogou essas 

esperanças por terra. Dife-
rentemente das variantes 
anteriores, a ômicron e suas 
muitas descendentes pare-
cem ter evoluído de maneira 
a parcialmente contornar a 
imunidade. Isso deixa todas 
as pessoas vulneráveis a in-
fecções múltiplas, mesmo 
aquelas que receberam vá-
rias doses de vacina.

“Se continuarmos a ad-
ministrar o problema como 
estamos fazendo agora, a 
maioria das pessoas será 

infectada pelo menos duas 
vezes por ano”, disse a viro-
logista Kristian Andersen, do 
Instituto Scripps de Pesqui-
sas, em San Diego. “Vou ficar 
muito surpresa se não for 
isso que vai acontecer.”

As novas variantes não 
modificaram a utilidade fun-
damental das vacinas contra 
Covid. A maioria das pessoas 
que receberam três ou mes-
mo apenas duas doses não 
ficarão doentes o suficiente 
para precisarem de atendi-
mento médico se testarem 
positivo para o coronavírus. 

E uma dose de reforço, assim 
como uma infecção anterior, 
parece de fato reduzir as 
chances de reinfecção –mas 
não muito.

Quando a pandemia co-
meçou, muitos especialistas 
basearam suas expectativas 
em relação ao coronavírus 
na influenza, a adversária 
viral que conheciam melhor. 
Previram que, assim como 
ocorre com a gripe, poderia 
haver um surto grande todo 
ano, provavelmente no ou-
tono. A melhor maneira de 
minimizar a propagação do 

vírus seria vacinar a popula-
ção antes de sua chegada.

Em vez disso, porém, o 
coronavírus está se compor-
tando mais como quatro de 
seus “primos” mais próxi-
mos, que circulam e provo-
cam resfriados o ano inteiro. 
Quando estudou os coro-
navírus que causam o res-
friado comum, disse Jeffrey 
Shaman, epidemiologista da 
Universidade Columbia, em 
Nova York, “vimos pessoas 
com infecções múltiplas no 
prazo de um ano”.

Se a reinfecção acabar se 
tornando o padrão habitual, 
ele disse, o coronavírus “não 
será simplesmente essa coi-
sa que ocorre uma vez por 
ano, no inverno, e não será 
apenas um probleminha 
leve em termos da morbidez 
e mortalidade que provoca”.

Com as variantes anterio-
res, incluindo a delta, as rein-
fecções ocorriam, mas eram 
relativamente infrequentes. 
Em setembro, porém, a frequ-
ência das reinfecções na África 
do Sul parece ter subido, e em 
novembro, quando a ômicron 
foi identificada, já estava niti-
damente alta, disse Pulliam.

As reinfecções podem cha-
mar a atenção ainda mais na 
África do Sul, assim como nos 
Estados Unidos, porque tan-
tas pessoas nesses países já 
foram imunizadas ou infecta-
das pelo menos uma vez.
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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 
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 
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
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BRASIL, 18 DE MAIO DE 2022    ANO 16, n° 2975



RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
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 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
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje inclui-
nacabamento 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 
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

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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Na noite desta terça-
-feira (17), no Está-
dio Antônio Accio-

ly, o Atlético-GO venceu o 
Antofagasta por 1×0 pela 
5ª rodada da Copa Sul-
-Americana. Com o resulta-
do, o Dragão chegou aos 12 
pontos e segue na liderança 
do Grupo F. A LDU enfrenta 
o Defensa y Justicia nesta 
quarta (18), às 21h30. Se 
vencer, a equipe iguala os 
goianos na tabela de classi-
ficação. De qualquer forma, 
o Atlético-GO provavelmen-
te dependerá apenas de um 
empate para avançar.

1×0
No primeiro embate entre 

Atlético-GO e Antofagasta, 
pela 3ª rodada, o clube chile-
no triunfou por 2×1 no Está-
dio Bicentenário Regional. O 
placar ligou um sinal de aler-
ta no ambiente rubro-negro. 
Isso porque, para depender 
apenas de si para se classifi-
car às oitavas da Sul-Ameri-
cana, o Dragão não poderia 
mais perder pontos.

Sob o comando do técni-
co interino Anderson Gomes, 
o Atlético-GO não demorou 
a inaugurar o marcador. Aos 
11 minutos, Hayner recebeu 
lançamento pelo lado direito 

do ataque e entortou a mar-
cação. Em seguida, cruzou 
para a área e Jorginho domi-
nou de peito. Sem deixar a 
bola cair, ele finalizou e mar-
cou um golaço em Goiânia.

Três minutos depois, o Dra-
gão teve a oportunidade de 
ampliar, mas Gabriel Baralhas 
mandou para fora. Léo Pereira 
também teve a sua chance, 
mas o goleiro Ignacio Gonzá-
lez defendeu. No fim do pri-
meiro tempo, Churín chutou 

na própria perna e foi mais um 
a desperdiçar uma boa chega-
da dos donos da casa.

Na segunda etapa, o 
Atlético-GO teve outras 
oportunidades de matar o 
jogo, com Rickson e Brian 
Montenegro. O Antofagasta, 
sem pretensão alguma na 
competição, não ofereceu 
muito perigo. Com esse ce-
nário, a partida terminou 
com uma vitória simples do 
rubro-negro goiano.

PANORAMA DO 
GRUPO F DA SULA
Agora, a situação do 

Grupo F da Sul-Americana 
é a seguinte. O Atlético-GO 
é o líder, com 12 pontos e 
seis gols de saldo. A LDU 
está em segundo lugar, 
com 9 pontos e dois gols 
de saldo. Como os dois se 
enfrentam na próxima ro-
dada, não há como o Dra-
gão se classificar antecipa-
damente, mesmo se a LDU 

perder nesta semana.
No entanto, a situação 

atleticana é relativamente 
confortável, e o time deve 
depender apenas de um 
empate para avançar. Con-
tudo, se a LDU golear o já 
eliminado Defensa y Justi-
cia por pelo menos quatro 
gols de diferença, o Atléti-
co-GO terá a obrigação de 
vencer o duelo derradeiro, 
que acontecerá na semana 
que vem, no Equador.

Clubes de futebol de todo 
o Brasil se manifestaram neste 
Dia Internacional de Combate 
à Homofobia, mas as posta-
gens de Corinthians e Palmei-
ras chamaram a atenção dos 
internautas. O Timão optou 
por remover o verde da ban-
deira arco-íris, substituindo 
pelo cinza. O Verdão, por sua 
vez, sequer utilizou a bandeira 
e utilizou apenas a cor de seu 
time na publicação oficial.

CORINTHIANS 
E PALMEIRAS
A controvérsia envolven-

do Corinthians, Palmeiras e 
suas respectivas cores não se 
trata de algo novo. O Timão se 
esforça ao máximo para não 
usar o verde, marca de seu 
maior rival. Recentemente, 

o atacante Jô recebeu crítica 
por usar uma chuteira verde e 
a ideia de mudar a cor do gra-
mado da Neo Química Arena 
chegou a ser discutida.

No lado do Palmeiras, a 
lógica também é a mesma. 
As cores preta e cinza, pró-
prias do Corinthians, não 
costumam ter boas recep-
ções no ambiente do Verdão. 
Em 2015, por exemplo, o clu-
be alviverde solicitou uma 
troca para que os gandulas 
não utilizassem preto.

Isso chegou a um novo 
nível nesta terça-feira (17). 
O Corinthians removeu o 
verde da bandeira arco-íris, 
principal símbolo LGBTQIA+, 
e substituiu pelo cinza. Já o 
Palmeiras postou uma foto 
inteiramente verde, inclu-
sive usando a hashtag “Por 
Um Futuro Mais Verde”. 

Reprodução

A Federação Goiana de 
Futebol (FGF) definiu alguns 
parâmetros para a Divisão 
de Acesso 2022. A Série B 
do Campeonato Goiano co-
meçará em 6 de agosto e se 
estenderá até o dia 11 de se-
tembro. O formato será por 
pontos corridos, e os dois 
melhores times garantirão 
vaga na elite do Goianão 
2023. No total, oito equipes 
estarão participando da 
competição estadual.

ACESSO 2022
No ano passado, a Divisão 

de Acesso contou com ape-
nas seis clubes, após o Novo 
Horizonte desistir de atuar 
por conta de problemas fi-
nanceiros. Naquela edição, 
o sistema também foi por 
pontos corridos e o Goiatuba 
se sagrou campeão, carim-
bando a sua participação 
no Goianão 2022 ao lado do 
vice-campeão Morrinhos.

Na elite do Campeonato 
Goiano desta temporada, o 
Goiatuba acabou amargan-
do o rebaixamento. Isso sig-
nifica que o atual campeão 
da Divisão de Acesso ten-
tará novamente ficar entre 
os dois primeiros. Contudo, 
como já disputou o estadual 
deste ano, terá essa opor-
tunidade apenas em 2023, 
assim como a Jataiense.

Anapolina, Aparecida, 
Goiânia e Inhumas estão 
entre os integrantes da 
Divisão de Acesso 2022. 
Além deles, Itumbiara e 
Jaraguá, que sofreram o 
descenso na elite do Goia-
não 2021, também partici-
parão. Por fim, Cerrado e 
Aseev subiram a partir da 
Terceira Divisão e comple-
tam a lista dos oito clubes.

Ao longo da Divisão 
de Acesso 2022, serão 14 
datas. Portanto, todas as 
equipes se enfrentarão 
duas vezes, como mandan-
tes e visitantes. Ao fim de 
todas as rodadas, não ha-
verá nenhum tipo de mata-
-mata. Os donos das duas 
maiores pontuações se 
classificam para o Goianão 
2023. Os dois piores caem 
para a Terceira Divisão.

Atlético dá o troco no Antofagasta Atlético dá o troco no Antofagasta 
e fica a um empate das oitavas de finale fica a um empate das oitavas de final

Corinthians e Palmeiras se manifestam contra a homofobiaCorinthians e Palmeiras se manifestam contra a homofobia

FGF realiza FGF realiza 
Conselho Conselho 
Técnico e Técnico e 
define for-define for-
mato e da-mato e da-
tas da Di-tas da Di-
visão de visão de 
AcessoAcesso

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES

REDAÇÃO
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Durante uma audiên-
cia do Comitê de In-
teligência da Câmara 

de Deputados dos EUA, rea-
lizada nesta terça-feira (17), 
representantes do governo 
norte-americano revelaram 
que o Pentágono reuniu cer-
ca de 400 relatórios sobre 
OVNIs (sigla para “objetos 
voadores não identificados”), 
mas que, até agora, nada 
aponta a existência de seres 
extraterrestres.

É a primeira vez em 50 
anos que o Congresso norte-
-americano realiza uma audi-
ência pública para debater o 
aumento do número destes 
relatos e as explicações mais 
plausíveis para eles.

A informação foi divulga-
da por Scott Bray, vice-diretor 
de inteligência naval dos EUA, 
que relatou os casos docu-
mentados como especialista 
durante a audiência pública. 
Além disso, Bray apresentou 
possíveis explicações para 
o aumento de avistamentos 
destes fenômenos.

Segundo Bray, este au-
mento se deve à populariza-
ção de equipamentos como 
quadricópteros e drones, 
tecnologias de sensoria-

mento mais aprimoradas e 
até a “desordem aérea” com 
lançamentos de balões. No 
entanto, vale lembrar que 
não é porque os fenômenos 
não foram identificados que 
eles sejam, necessariamen-
te, alienígenas.

Por enquanto, a força-
-tarefa do Pentágono dedi-
cada a investigar estes re-

latos não identificou nada 
que possa ser atribuído a 
algo fora da Terra. O ma-
terial coletado também é 
muito pouco para estabele-
cer qualquer relação deste 
tipo. “Os dados que temos 
não apontam para uma ex-
plicação”, disse Bray.

A nova alegação acres-
centa um capítulo sobre a 

relação do governo dos EUA 
com o tema OVNI que cha-
ma a atenção pública nos 
últimos anos. Tudo começou 
quando Luiz Elizondo, ex-
-diretor do extinto Programa 
Avançado de Identificação 
de Ameaças Aeroespaciais 
(AATIP) dos EUA, deixou o 
Pentágono e vazou vídeos de 
naves não identificadas.

RELATOS DE 
“QUASE COLISÕES”
Ainda na audiência pú-

blica, Bray apresentou dois 
vídeos com dois objetos vo-
adores sem identificação. O 
primeiro foi feito a partir de 
uma aeronave da Marinha, 
onde um pequeno objeto es-
férico reflexivo se aproxima 
da janela. O vídeo seguinte, 

com poucos segundos de du-
ração, ilustrou a escassez de 
dados destes relatos.

No vídeo, um OVNI triangu-
lar aparecia piscando através 
de um óculos de visão notur-
na, mas agora as autoridades 
acreditam que este fenômeno 
tenha relação com sistemas 
aéreos não tripulados. “A apa-
rência triangular é resultado 
da luz que passa pelos óculos 
de visão noturna e depois é 
gravada por uma câmera SLR”.

Quando questionado se 
houve algum registro de aci-
dente com estes OVNIs, Bray 
explicou que não aconteceu 
nenhum. “Tivemos pelo me-
nos 11 ‘quase acidentes’, no 
entanto”, acrescentou o vice-
-diretor de inteligência naval 
sem detalhar os casos. Ele 
também confirmou que os 
EUA jamais tentaram comu-
nicação com estes objetos.

No ano passado, o Pen-
tágono publicou um rela-
tório detalhando os casos 
de avistamentos de OVNIs, 
apresentando possíveis cau-
sas como tráfego aéreo de-
sordenado, fenômenos at-
mosféricos e até tecnologias 
ultra-secretas dos EUA e pa-
íses como a Rússia e China.
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A advogada, maquiadora, 
cantora e campeã do BBB21, 
Juliette Freire, decidiu re-
bater a alfinetada feita pela 
atriz Samantha Schmütz, 
com um post em seu Twitter 
na noite desta segunda-feira 
(16). A atriz questionou se 
Juliette era artista e deixou, 
não apenas fãs, mas artistas 
de boca aberta.

“A arte abraça, encan-
ta, emociona e transcende 
qualquer rótulo. Ser artista é 
algo tão bonito e maior que 
tudo isso… é tocar o outro 
com o que há de melhor 
em você, é doação, é amor, 
é verdade… Então, sim, eu 
SOU artista e aprendiz de 
muita coisa”, postou Juliette.

Convidada do Alta Horas, 

no sábado (14), Juliette afir-
mou que artistas, incluindo 
ela, deveriam se posicionar 
publicamente sobre assuntos 
que atingem a sociedade. O 
momento foi compartilhado 
no perfil Mídia Ninja, e a atriz 
Samantha Schmütz resolveu 
rebater a fala da ex-BBB.

“Bom, eu acho que, 
como pessoa anônima eu 
já fazia questão de parti-
cipar de tudo aquilo que 
refletisse na sociedade, 
ou em mim, ou contribuir 
para alguma coisa positiva 
e como artista acho que é 
obrigação. A gente tá em 
um lugar de destaque, a 
nossa carreira não é só para 
nós, a gente tem um papel 
social. Então eu acho que 
tudo que atinge a socieda-
de nos diz respeito. 

Em fevereiro deste 
ano, a Netflix lançou 
a minissérie original 

“Inventando Anna”, da cria-
dora Shonda Rhimes. A tra-
ma explora a história real de 
Anna Delvey, uma jovem que 
enganou boa parte da alta 
sociedade de Nova York, ale-
gando ser uma herdeira ale-
mã. Embora glorifique a sua 
protagonista além da conta, a 
obra contém ótimos elemen-
tos de ficção e é capaz de ge-
rar bastante entretenimento.

SOBRE O QUE 
É INVENTANDO ANNA?
Com nove episódios de 

cerca de uma hora cada, 
Inventando Anna inicia as 
ações por trás dos olhos de 
Vivian Kent, uma jornalista 
que deseja retomar a sua 
credibilidade após uma ma-
téria controversa. A mulher 
se depara então com Anna 
Delvey, que está presa por 
diversas alegações de fraude, 
sem direito a fiança. Vivian 
consegue convencer a jovem 
a conceder uma entrevista, e 
toma como objetivo concluir 
a sua matéria especial antes 

de dar à luz e sua vida come-
çar a girar em torno da filha.

QUALIDADES
No total, são quase dez 

horas de enfoque na jorna-
da de Anna Delvey. Apesar 
de ser uma minissérie, a du-
ração longa dos capítulos 
poderia tornar a experiência 
enjoativa, mas isso passa 
longe de acontecer. Inven-
tando Anna possui a capa-
cidade de captar a atenção 
e não deixá-la escapar, com 
uma direção de certa for-

ma divertida e um enredo 
que vai se desdobrando aos 
poucos, deixando sempre a 
curiosidade lá em cima.

Como forma de entrete-
nimento, a minissérie cum-
pre muito bem o seu papel. 
Além do mais, a história por 
si só já é para lá de interes-
sante. O enredo ganha mais 
camadas à medida que a fi-
gura de Anna Delvey vai se 
tornando cada vez mais dú-
bia. Em certos momentos, é 
possível sentir empatia pela 
personagem e até mesmo 

torcer pelo seu sucesso, por 
mais moralmente questio-
nável que isso possa ser. Em 
outros, ela se mostra uma 
pessoa odiosa e excessiva-
mente ansiosa pela fama.

O formato de Inventando 
Anna é similar a uma inves-
tigação. A cada episódio, 
novas informações tomam 
forma nas entrevistas de Vi-
vian, que funcionam como 
flashbacks na tela. Por isso, 
a história jamais se estagna, 
o que auxilia no processo de 
apreciação simples.

Inventando Anna: série Inventando Anna: série 
explora a faceta de uma golpistaexplora a faceta de uma golpista

Juliette rebate crítica Juliette rebate crítica 
de Samantha Schmütz: de Samantha Schmütz: 
”Eu sou artista e aprendiz””Eu sou artista e aprendiz”
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