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Levantamento técnico, a ser realizado em parceria com Enel Goiás, vai subsidiar formulação de estratégias para dar mais 
segurança e conforto a feirantes. “A energia é parte dos meios de produção dos trabalhadores e proporciona ambiente melhor aos clientes”, 
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Levantamento técnico, a 
ser realizado em parce-
ria com Enel Goiás, vai 

subsidiar formulação de es-
tratégias para dar mais segu-
rança e conforto a feirantes. “A 
energia é parte dos meios de 
produção dos trabalhadores e 
proporciona ambiente melhor 
aos clientes”, afirma secretário 
de Desenvolvimento e Econo-
mia Criativa, Silvio Sousa

Prefeitura de Goiânia 
e representantes da Enel 
decidiram, em reunião que 
aconteceu na segunda-
-feira (16/05), que vão re-
alizar um estudo técnico 
para diagnosticar as defi-
ciências na distribuição de 
energia nas 134 feiras livres 
regularizadas da capital.

O levantamento vai sub-
sidiar estratégias e interven-
ções a serem definidas em 
audiências futuras. O laudo 
será produzido pela Enel e 
pela Gerência de Estudos, 
Pesquisa e Orientação volta-
da ao Desenvolvimento, que 

é subordinada à Secretaria 
de Desenvolvimento e Eco-
nomia Criativa (Sedec).

O titular da Sedec, Silvio 
Sousa, afirma que energia 
é componente fundamen-
tal para geração de renda 
nas feiras e para proporcio-
nar conforto e segurança a 

quem as frequenta. “Precisa-
mos garantir a distribuição 
de energia de forma demo-
crática em todas as feiras 
livres e especiais da cidade”, 
afirma o secretário.

“Em muitos casos, as li-
gações de energia são rea-
lizadas de forma irregular, o 

que causa transtornos aos 
moradores das redondezas e 
coloca em risco a segurança 
dos trabalhadores e frequen-
tadores. Queremos requali-
ficar nossas feiras de forma 
gradual, de modo a criar es-
paços mais adequados, me-
lhores condições de trabalho 

para os feirantes e maior co-
modidade para a população”, 
adianta o titular da Sedec.

Silvio lembra que oferta 
de eletricidade é essencial 
para iluminar o ambiente, car-
regar máquinas de cartão de 
crédito, manter freezers e es-
tufas na temperatura correta 
e permitir o funcionamento 
de equipamentos eletrônicos.

Segundo o executivo da 
Enel Goiás Ivan Corrêa, a par-
ceria com a Sedec envolve 
também o acompanhamen-
to constante dos pontos de 
comércio intermitente.

“Nós queremos instruir a 
comunidade, acompanhar 
caso a caso e prover energia 
de forma correta, sem riscos 
para as pessoas que visitam 
a feira. Pode ser que uma 
criança, um idoso ou alguém 
que frequente aquele local, 
encontre ali uma conexão 
mal feita ou um fio desen-
capado e esteja sujeito a le-
var um choque elétrico, por 
exemplo”, conclui Corrêa.

Um levantamento rea-
lizado pelo Observatório 
do Estado Social Brasileiro 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), em conjunto 
com o Observatório da Edu-
cação, apontou um déficit 
de 8,7 mil professores na 
rede estadual de ensino de 
Goiás. Já em relação a área 
administrativa, o déficit che-
ga a 16,3 mil  contratos. 

Apenas em 2022, os con-
tratos temporários de do-
centes chegaram a mais de 
10 mil. O cenário, segundo o 
documento, gera uma situ-
ação de desigualdade entre 
profissionais efetivos e tem-
porários, tanto em termos 
salariais quanto em relação 
à estabilidade. Os contratos 
representam atualmente 
mais da metade dos profes-
sores que atuam nas salas 
de aula no estado.

“Essa situação interfere 
no desempenho dos profis-
sionais da educação e rever-
bera, igualmente, na apren-
dizagem dos alunos”, afirma 
o relatório, que analisou os 
dados da Secretaria Estadu-
al de Educação (Seduc) en-
tre 14 e 17 de abril de 2022.

Para os pesquisadores 
que participaram do levanta-

mento, o problema é antigo. 
Em 2018, de acordo com um 
estudo do Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos (IMB), 
50% dos professores da Rede 
Pública de Educação do Esta-
do de Goiás atuavam na con-
dição de contratados tem-
porários. Naquele mesmo 
ano, na Regional de Flores 

de Goiás e na cidade de Luzi-
ânia, o déficit de professores 
concursados atingiu 69% e 
59%, respectivamente. 

As aposentadorias e fale-
cimentos tensionam ainda 
mais o cenário. Entre 2017 e 
2022, 4,2 mil professores se 
aposentaram e outros 233 
faleceram. De acordo com 
o estudo, a média é de 710 

aposentadorias por ano, e 
isso por si só, justificaria o dé-
ficit de professores efetivos.

Por conta disso, tanto o 
Observatório do Estado Social 
Brasileiro quanto o Observa-
tório da Educação recomen-
dam, no documento, que 
seja realizado um concurso 
público, regionalizado, para 
profissionais da educação 
para atender todo o déficit 
da rede pública estadual de 
educação de Goiás. De acor-
do com os pesquisadores, o 
total de vagas distribuídas 
em funções, que atendam a 
rotina escolar, não deve ser 
inferior ao total do déficit 
identificado. Ou seja, 16,4 mil.

O DE procurou a Secre-
taria Estadual de Educação 
para saber se vão atender 
os pedidos de concurso e 
se os números batem com o 
déficit registrado pela pasta, 
mas não obteve resposta até 
a publicação da matéria.

Reprodução

Os interessados em par-
ticipar do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
têm até o próximo sábado 
(21) para fazer a inscrição, 
habilitando-se para as pro-
vas que serão aplicadas nos 
dias 13 e 20 de novembro.

As inscrições para o 
Enem 2022, tanto para a 
edição impressa como para 
a digital, devem ser feitas 
na Página do Participante. 
Para acessá-la, clique aqui. 
A taxa é de R$ 85, e poderá 
ser paga via PIX, cartão de 
crédito ou por boleto ban-
cário até o dia 27 deste mês.

No momento da inscri-
ção, o candidato escolhe se 
quer fazer a prova de língua 
estrangeira em inglês ou 
espanhol. Ele escolhe tam-
bém se quer o exame im-
presso ou digital e informa 
se precisa de algum atendi-
mento especial (acessibili-
dade, por exemplo).

O estudante também 
preenche um questioná-
rio socioeconômico infor-
mando se já concluiu o 
ensino médio e outras in-
formações cadastrais.

PROVAS
As provas serão nos dias 

13 e 20 de novembro. Pela 
primeira vez, o candidato 
poderá apresentar a versão 
digital de documento de 
identificação no dia da pro-
va. Serão aceitos e-título, 
Carteira de Habilitação Digi-
tal ou RG Digital. O candida-
to deverá abrir o aplicativo 
e apresentar o documento 
ao fiscal. Capturas de tela 
não serão aceitas.

No primeiro dia do 
exame, serão aplicadas 
as provas de linguagens, 
códigos e redação (língua 
portuguesa, literatura, 
língua estrangeira, artes, 
educação física e tecnolo-
gias da informação e co-
municação) e de ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias (história, geografia, 
filosofia e sociologia).
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O uso e a dependên-
cia de álcool e dro-
gas podem começar 

ainda na infância. É o que 
presenciam profissionais do 
Centro de Atenção Psicosso-
cial Infanto-Juvenil (Caps) de 
Aparecida de Goiânia. O local 
já recebeu paciente que pre-
cisou de acompanhamento 
aos oito anos de idade. Os 
casos mais comuns são de fai-
xas etárias acima dos 12 anos.

“O atendimento é espon-
tâneo, não precisa de agenda-
mento, nem de encaminha-
mento. Chega aqui e é acolhido”, 
afirma a coordenadora Naiara 
Rodrigues Santos. Segundo 
ela, são raros os casos em que 
o adolescente busca o local 
sozinho. Muitas vezes, é levado 
pela família, Conselho Tutelar, 
ou ainda encaminhado pelo 
juizado. A presença não é com-
pulsória e o jovem pode sair a 
qualquer momento, acompa-
nhado de um responsável.

Nos atendimentos a esta 
faixa etária, o desafio é con-
vencer o adolescente dos 
prejuízos que, muitas vezes, 
ainda não chegaram. “Para o 
adolescente, o uso da droga 
é normal. Hoje, ele não vê os 
prejuízos, mas futuramente 
terá. Hoje, é uma experiência, 

tudo novo. A droga para ele 
é vista como boa e não cau-
sa nenhum dano. O adulto já 
sabe, já perdeu família, em-
prego”, detalha Santos.

DESINTOXICAÇÃO
Há cerca de sete anos, Jho-

natan passou pelos 14 dias de 
desintoxicação no local, levado 
pela família. “Passei por uma 
fase difícil, acabei me envol-

vendo com coisas erradas. Ma-
conha, cocaína, bebida. Encon-
trei na rua mesmo. Cheguei ao 
ponto de quase ter overdose e 
surto psicótico devido às dro-
gas. Aí, minha família me enca-
minhou para lá”, relembra.

“O médico psiquiatra indi-
ca os pacientes que precisam 
passar por desintoxicação. 
Eles não conseguem se desin-
toxicar sem tomar nada: vem 

fissura, irritabilidade, agita-
ção. Precisam de medicação 
para poder aguentar”, explica 
Santos. O local tem 12 leitos 
de internação. “Hoje, estamos 
só com um ocupado. É difí-
cil sobrecarregar. A adesão à 
desintoxicação é baixa. Eles 
preferem vir aqui apenas para 
passar o dia”, comenta.

“Estou livre desde aquela 
época. O pessoal cuidou de 

mim. Hoje, trabalho como 
motorista de aplicativo de 
manhã, faço estágio no Fó-
rum à tarde e estudo Direito 
à noite. Resolvi seguir nessa 
área porque, na época, o Caps 
me encaminhou para ser Me-
nor Aprendiz no Fórum. To-
mei gosto e hoje voltei como 
estagiário”, conta Jhonatan. A 
meta, agora, é se formar para 
prestar concurso e se tornar 
policial rodoviário federal.

Uma das frentes do Caps 
é incentivar a ressocialização 
do adolescente, estimular 
que ele volte à escola, parti-
cipe de cursos profissionali-
zantes ou, como Jhonatan, 
trabalhe como aprendiz. “Na 
hora em que a escola vê que 
o adolescente está fazendo 
uso de drogas, ela expulsa o 
aluno e ele não volta”, comen-
ta a coordenadora.

“O pessoal lá é muito 
bom, fiz amizades boas com 
os que cuidaram de mim”, 
lembra o estudante de Direi-
to. Impressão parecida com 
esta foi a que teve Bárbara*, 
ao começar a frequentar o 
Caps com 17 anos de idade. 
Ela, no entanto, não buscou o 
local por uso de drogas, mas 
para ter ajuda na luta contra 
depressão, que chegou a co-
locar em risco sua vida.

“Eu tinha alguns amigos 

que frequentavam porque ti-
nham este problema de dro-
gas e me falaram que lá era 
muito bom e que tinha psi-
cóloga. Mas eu não usava, eu 
fui porque estava em depres-
são. Passei por acompanha-
mento lá, me ajudou muito. 
Eles arrumavam meu cabelo 
e pintavam minha unha para 
aumentar minha autoestima. 
Faziam um bolo de chocola-
te que eu amava”, relembra. 
Hoje, Bárbara é casada e tra-
balha como segurança.

MOTIVOS
O que leva alguém a usar 

drogas? Cada caso é um caso 
e a pergunta tem inúmeras 
respostas. No Caps infanto-
juvenil de Aparecida, no en-
tanto, a coordenadora per-
cebe pontos comuns.

“A falta de apoio familiar e 
a condição social deles. Mui-
tos passam fome, a família não 
tem emprego, vive de renda 
mínima. Aí, o adolescente sai 
para a rua para fazer bicos e a 
rua oferece muita coisa. Então, 
ele começa a fazer uso da dro-
ga. Quando vamos fazer visitas 
domiciliares, vemos como é 
precário. Muitas vezes, os pais 
fazem uso da droga. Como a 
gente vai explicar que faz mal, 
sendo que os pais usam tam-
bém?”, afirma Santos.

Divulgação
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Para conter os efeitos do frio 
em Goiás, o governo do estado 
e as prefeituras realizam força-
-tarefa. Entre as ações, estão a 
distribuição de alimentos, co-
bertores, agasalhos, além cria-
ção de abrigos para atender a 
população em situação de rua.

O programa “Aquecendo 
Vidas 2022” começa nesta 
quarta-feira, 18, às 16 horas, 
em Aparecida de Goiânia. 
Com apoio da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), a ação terá início em 
frente ao Colégio Estadual 
Jardim Cascata. Em seguida, 
a equipe vai se deslocar para 
a ocupação Alto da Boa Vista, 
onde a mais de 700 famílias 
vulneráveis receberão cober-
tores e cestas básicas.

Ao final da tarde, os vo-
luntários seguirão para Goiâ-
nia. Lá serão montados três 
pontos de distribuição simul-

tânea: Avenida Independên-
cia com Rua 44, Praça Joa-
quim Lúcio, em Campinas, 
e Setor Estrela D’Alva. Na 
capital, além dos coberto-
res, serão doados kits com 

marmitas, água e pares de 
meias. Também serão ofe-
recidos atendimento médico 
por equipes do Consultório 
de Rua da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS).

De acordo com o governo 
do Estado, a operação garante 
dignidade aos que mais neces-
sitam, especialmente nas noi-
tes mais frias, e alcançará to-
dos os 246 municípios goianos.

ABRIGO DE 
EMERGÊNCIA
Na semana que já é con-

siderada a mais fria do ano, a 
prefeitura de Goiânia acolhe 
pessoas em situação de rua, e 
providencia abrigo no Parque 
Mutirama. A ação emergencial 
foi determinada na noite des-
ta terça-feira (17), em razão 
do frio intenso na capital. Os 
servidores públicos e a Defesa 
Civil vão até os desabrigados 
e os encaminham ao Parque, 
onde foi montada estrutura 
para recebê-los. A Guarda Civil 
Metropolitana também com-
põe a força-tarefa, e é respon-
sável pela segurança.

A população abrigada no 
local recebe cobertores, aga-
salhos e refeições. Caso a de-
manda por abrigo não seja 
suprida, a prefeitura deve 
abrir outros espaços.

BEM-ESTAR ANIMAL
Vulneráveis neste perí-

odo, os animais do Zooló-
gico de Goiânia recebem 
feno e serragem para se 
proteger do frio. De acor-
do com a Agência Munici-
pal de Turismo, Eventos e 
Lazer (Agetul), o objetivo 
é garantir o cuidado e o 
bem-estar dos animais.

Os répteis, como as ser-
pentes, devem receber um 
tratamento especial, já que 
eles necessitam do calor am-
biente para manter a tempe-
ratura corporal.

Apesar disso, a Agetul ga-
rante que o parque vai conti-
nuar aberto para visitação de 
quarta-feira à domingo, das 
8h30 às 17h. A compra de 
ingressos pode ser realizada 
até às 16h. A entrada custa 
R$ 5,00. Crianças de 4 a 12 
anos e estudantes, mediante 
a apresentação de carteiri-
nha, possuem direito a meia 
entrada. O pagamento é fei-
to apenas em dinheiro.

Goiás realiza força-tarefa para minimizar efeitos do frio no estadoGoiás realiza força-tarefa para minimizar efeitos do frio no estado
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Está tramitando na As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), projeto de 

lei que cria um banco de dados 
com informações sobre pesso-
as 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 ban-
co 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 rea-
lidade dos brasileiros e a per-
petuação dessas barbaridades 
se dá, entre outros fatores, 
pela cultura do silêncio, que 
esconde por diversas vezes a 
identidade do agressor, além 

da pouca importância que as 
instituições do Estado dão as 
denúncias de agressão”.

O deputado entende, ain-
da, que para enfrentar “esta 
cultura machista e patriar-
cal são necessárias políticas 
públicas transversais que 
atuem em diversas verten-
tes tanto impulsionando a 

modificação da discrimina-
ção e da incompreensão de 
que os direitos das mulheres 
são direitos humanos”.

O projeto já foi lido no 
plenário e está em análise 
da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação. O re-
lator no grupo é o deputado 
Amilton Filho (MDB).

Vereadores de Goiânia 
aprovaram nesta quarta-feira 
(18), projeto instituindo 14 de 
março como o Dia Marielle 
Franco de Enfrentamento à 
Violência Política de Gênero.

A proposta é da vereadora 
Aava Santiago (PSDB) e tem 
como objetivo incentivar, 

por meio do poder público, 
palestras e seminários em es-
colas e outros espaços públi-
cos sobre Marielle Franco e a 
importância da luta contra a 
violência política.

Marielle Franco era verea-
dora no Rio de Janeiro e mor-
ta a tiros na região central da 
cidade no dia 14 de março de 
2018. Os mandantes do crime 

ainda não foram punidos e o 
caso segue em investigação 
por parte da polícia.

“Todas as pessoas deve-
riam ter direito de se ex-
pressar politicamente, de 
manifestar suas ideias e de 
lutar por seus direitos, inde-
pendente de gênero. Ainda 
assim, mulheres é minoria 
nos partidos políticos e nas 

cadeiras dos parlamentos, 
recebem menos financia-
mento de campanha e, 
quando conseguem chegar 
a ocupar espaços de poder, 
são constantemente ataca-
das na vida e no exercício 
da atuação política. É para 
corrigir essa distorção na 
democracia que lutamos”, 
destaca a vereadora Aava.

Reprodução
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Anápolis tem, até o mo-
mento, 21 pré-candidatos a 
deputado federal. O núme-
ro é maior que a quantidade 
de vagas disponíveis para 
Goiás, que são 17 cadeiras 
na Câmara, em Brasília.
O cientista político e pro-
fessor, Itami Campus, faz 
uma análise sobre o ce-
nário e alerta que a quan-
tidade de postulantes ao 
cargo pode trazer um re-
sultado que prejudicial no 
que se refere a represen-
tatividade de Anápolis no 
Congresso Nacional.
“A dispersão dos votos 
será grande e pode acon-
tecer de a cidade não ele-
ger nenhum representan-
te” alertou o professor.
Apesar de o processo ser 
democrático, no sentido 
de permitir que todos 
aqueles que cumpram re-
gras possam disputar as 
eleições, o analista cha-
ma atenção para o fato 
de Anápolis querer eleger 
sozinha toda a representa-
ção de Goiás para Câmara 
Federal ainda com sobra.
“Fica até difícil de realizar 
e avaliar pesquisas, ou vis-
lumbrar possíveis favoritos, 
porque a quantidade de 
opções de nomes dispo-
nibilizados faz com que as 
pesquisas tenham indica-
ções com baixa porcenta-
gem”, explicou o cientista.

NOMES
Entre os nomes que apa-
recem disponíveis para 
disputar a preferência do 
eleitorado anapolino está 
o atual deputado Rubens 
Otoni (PT) que busca sua 
reeleição para Câmara 

O petista acumula cinco 
mandatos consecutivos.
O presidente da Câmara 
Municipal de Anápolis, 
vereador Leandro Ribeiro 
(PP) também é pré-can-
didato ao cargo e disputa 
as eleições pela primeira 
vez de olho em uma das 17 
cadeiras da Câmara. Lean-
dro tem o apoio do prefei-
to Roberto Naves (PP) e do 
presidente estadual do Pro-
gressitas, Alexandre Baldy.
O vice-prefeito de Anápo-
lis, pastor Márcio Cândido, 
também é pré-candidato 
e pela primeira vez colo-
ca seu nome a disposição 
para o cargo. É outra op-
ção do grupo do prefeito 
Roberto Naves para Brasi-
lia. Nowhah Luiza, ligada 
ao movimento cultural na 
cidade também é pré-can-
didata pelo PSC. O PSC tem 
ainda como postulantes ao 
cargo o vereador João da 
Luz, Valeriano Abreu e o 
cantor Samuel Santos.
Márcio Correia, presidente 
do MDB na cidade, colo-
cou seu nome a disposi-
ção. Ele foi candidato a 
prefeito de Anápolis em 
2019, e foi derrotado pelo 
atual prefeito Roberto Na-
ves. A jornalista Rebeca 
Romero também é pos-
tulante a uma cadeira na 
Câmara pelo MDB.
O PSDB tema intenção de 
lançar o ex-vereador Sí-
rio Miguel e o ex-prefeito 
João Gomes. Júlio do Pró 
Armas é o candidato do 
PROS, os ex-vereadores 
José Chaveiro e Carlos An-
tônio, que também já foi 
deputado estadual, são as 
apostas do PSB.

Vereadores de Goiânia aprovam Dia Marielle Vereadores de Goiânia aprovam Dia Marielle 
Franco de Enfrentamento à Violência Política de GêneroFranco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero
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Um grupo de advogados 
e pesquisadores brasi-
leiros encaminhou um 

pedido para que o relator espe-
cial das Nações Unidas para a 
Independência de Juízes e Ad-
vogados, Diego Garcia-Saýan, 
venha ao Brasil avaliar os ata-
ques feitos pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao Supremo 
Tribunal Federal. O relator faz 
parte do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU e é o res-
ponsável por mapear possíveis 
violações à independência ju-
dicial ao redor do mundo.

Segundo o documento, 
autoridades do Poder Judici-
ário no Brasil, sobretudo do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), estão enfren-
tando uma campanha de des-
confiança e ameaças públicas 
sem precedentes.

“Em 7 de setembro de 
2021, diante de milhares de 
manifestantes, Bolsonaro 
proferiu uma série de amea-
ças diretas ao STF, exaltando 
a desobediência a decisões 
judiciais e até ameaçando al-
guns Ministros. Tais ataques 
presidenciais tornaram-se 

recorrentes. Além disso, sem 
nenhuma evidência, Bolso-
naro afirma publicamente 
que o sistema eleitoral  bra-
sileiro pode ser e foi frauda-
do, e chegou a afirmar que 
os Ministros do TSE estão por 
trás dessas supostas fraudes”, 
afirmam os advogados.

O documento foi produ-
zido pelo Observatório para 
Monitoramento dos Riscos 
Eleitorais no Brasil (Demos), 
grupo formado por pesqui-
sadores universitários com o 
objetivo de realizar um mo-
nitoramento ativo das elei-
ções brasileiras em 2022.

O pedido enviado ao re-
lator Diego Garcia-Sayán foi 
subscrito ainda por diver-
sos grupso de pesquisa de 
universidades e por juristas 
e cientistas políticos como 
Joaquim Falcão, Fernando Li-
mongi e Marcos Nobre.

No documento, o Demos 

pede que o relator especial 
das Nações Unidas para a 
Independência de Juízes e 
Advogados realize uma visita 
oficial ao Brasil para mape-
ar a situação de ataques à 
independência judicial, reu-
nindo-se com os integrantes 
dos tribunals e integrantes 

da sociedade civil.
Além disso, pedem que 

o relator envie ao governo 
brasileiro um pedido de in-
formações sobre as medidas 
adotadas em relação aos 
ataques às instituições e, por 
fim, apresente suas conclu-
sões e recomendações em 
uma coletiva de imprensa ao 
final da visita.

Entre os ataques citados 
pelos pesquisadores no do-
cumento estão os ataques 
feitos às urnas eletrônicas, 
apesar da ausência de provas 
sobre possíveis fraudes nas 
eleições, os atos do 7 de se-
tembro de 2021, quando Bol-
sonaro discursou em Brasília 
e São Paulo e chegou a dizer 
que não cumpriria mais deci-
sões proferidas pelo ministro 
Alexandre de Moraes, e o in-
dulto concedido ao deputado 
federal Daniel Silveira (PTB-
-RJ) um dia após sua conde-
nação pelo STF por ataques a 
integrantes da Corte.

“Os ataques sistemáticos 
de Bolsonaro ao procedimen-
to eleitoral fazem parte de 
uma estratégia mais ampla 
para minar a credibilidade 
dos tribunais eleitorais e das 
próprias eleições”, afirmou.

Divulgação

Grupo recorre à ONU contra ataques Grupo recorre à ONU contra ataques 
do presidente Jair Bolsonaro ao Judiciáriodo presidente Jair Bolsonaro ao Judiciário
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O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, lançou hoje (18) 
uma cooperação com o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
em ações que integram o 
Programa de Combate à De-
sinformação da Corte duran-
te o ano eleitoral.

O presidente e o vice do 
TSE, ministros Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes, tam-
bém participaram do anún-
cio. Nos termos do acordo, os 
tribunais trabalharão juntos 
na “construção de um am-
biente informacional saudá-
vel e transparente, mediante 
o desestímulo à criação e à 
disseminação de afirmações 
falsas e discursos de ódio”.

O programa é tocado pe-
las equipes de comunicação 
e tecnologia do Supremo, 
com foco na contestação 
de notícias falsas sobre mi-
nistros, decisões e a própria 
Corte, e também na disse-
minação de informações 

corretas sobre as Eleições 
2022 e o funcionamento do 
Poder Judiciário.

INQUÉRITO
Durante o anúncio, Fux 

disse que o programa de 
combate à desinformação 
visa, entre várias ações, “im-
pedir a proliferação muitas 
vezes inventadas de falas de 
ministros que sequer se pro-
nunciaram”. O presidente do 
Supremo reclamou de “ata-
ques gratuitos” sofridos pela 

Corte e defendeu o inquérito 
das Fake News, como ficou 
conhecida a investigação si-
gilosa, relatada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, que 
apura ataques contra a Corte 
e seus ministros.

A abertura do inquérito 
foi justificada por “notícias 
de atos preparatórios de 
terrorismo contra o Supre-
mo Tribunal Federal”, afir-
mou Fux. Isso também justi-
fica a tramitação sigilosa do 
processo, acrescentou ele.

O pedido de Bolsonaro 
(PL) para investigar o minis-
tro Alexandre de Moraes por 
suposto abuso de autorida-
de não teve sucesso. A ação 
foi protocolada no Supremo 
Tribunal Federal e foi rejeita-
da pelo ministro Dias Toffoli, 
também do STF.

Bolsonaro apresentou a 
notícia-crime na terça-feira 
(17), com argumento que o 
inquérito das fake news, no 
qual o presidente é investiga-
do, não tem justificativas.

Ao rejeitar a ação de Bol-
sonaro, Dias Toffoli registrou 
que “Considerando-se que os 
fatos narrados na inicial evi-
dentemente não constituem 
crime e que não há justa cau-
sa para o prosseguimento do 
feito, nego seguimento”, es-
creveu Toffoli na decisão.

A ação tramitava em segre-
do de Justiça e o ministro Ale-
xandre de Moraes não tinha se 

manifestado sobre a atitude 
do presidente da República.

O ministro Toffoli deixou 
claro em sua decisão que não 
há crime na conduta de Mora-
es e que o fato de o colega ser 
relator do inquérito das fake 
news “não é motivo para con-
cluir que teria algum interesse 
específico, tratando-se do re-
gular exercício da jurisdição, 
que estado democrático de 
direito impõe a todos deveres 
e obrigações e que um juiz não 

pode ser transformado em réu 
“pelo simples fato de ser juiz”.

Por fim, Dias Toffoli pon-
tou que a maioria das alega-
ções de Bolsonaro é matéria 
defesa e que deve ser apre-
sentada nos inquéritos aos 
quais o presidente responde”.

A notícia crime protoco-
lada pelo presidente contra 
o ministro Alexandre de Mo-
raes não teve respaldo tam-
bém do presidente do STF, 
ministro Luiz Fux.

Bolsonaro não convence STF a investigar Bolsonaro não convence STF a investigar 
Alexandre de Moraes por abuso Alexandre de Moraes por abuso 
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O Ministério da Saúde 
anunciou nesta quarta-feira 
(18) a ampliação dos proce-
dimentos oncológicos desti-
nados ao tratamento do cân-
cer. Passam a ser ofertados 
por 11 hospitais habilitados 
a peritonectomia e a quimio-
perfusão intraperitoneal hi-
pertérmica. As portarias que 
preveem a oferta dos dois 
procedimentos foram  assi-
nadas hoje pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. 

De acordo com o ministé-
rio, as novas incorporações 
ampliam as opções de proce-
dimentos para o tratamento 
oncológico de dois tipos de 
câncer: mesotelioma peri-
toneal maligno (MPM), que 
atinge a região abdominal, 

e pseudomixoma peritoneal 
(PMP), tumor que se manifes-
ta na cavidade peritoneal.

Foram também prepara-
dos protocolos específicos 
para orientação aos profissio-
nais da saúde sobre as doen-
ças e o uso dos novos proce-
dimentos. Os protocolos são 
publicados conjuntamente 
pelas secretarias de Atenção 
Especializada à Saúde  e de 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Insumos Estratégicos, infor-
ma, em nota, o ministério.

 A expectativa das autori-
dades é de que, a cada ano, 
200 procedimentos para a 
cirurgia de citorredução com 
hipertermoquimioterapia se-
jam feitos no Sistema Único 
de Saúde (SUS). A inclusão 
dos novos procedimentos 
deve resultar em impacto de 

R$ 6,7 milhões no orçamento 
federal.

“Com a finalidade de 
acelerar o início da oferta 
tabelada desses procedi-
mentos no âmbito do SUS, 
o Ministério da Saúde anali-
sou os dados dos hospitais 
habilitados na alta comple-
xidade em oncologia, rela-
tivos a cirurgias de câncer 
e cirurgias do aparelho di-
gestivo, para avaliar quais 
estão capacitados para a 
realização imediata dos no-
vos procedimentos incor-
porados”, diz ainda a nota.

 Ainda segundo a pasta, 
os gestores locais do SUS 
poderão solicitar a habili-
tação de novos hospitais, 
desde que de acordo com 
os critérios estabelecidos na 
portaria a ser publicada.

O ciclone subtropical 
Yakecan começou a 
se afastar do litoral 

brasileiro e foi descartada a 
possibilidade de um furacão 
atingir o país. No entanto, 
está mantido o alerta para ra-
jadas de vento nas regiões Sul 
e Sudeste e para o frio inten-
so e geadas em grande parte 
do Brasil nos próximos dias. 
As informações foram divul-
gadas nesta quarta-feira (18) 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), por 
meio da Defesa Civil Nacional.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), o 
ciclone já passou pelo litoral do 
Rio Grande do Sul, provocando 
ventos de 96 quilômetros por 
hora (km/h) no município de 
São José dos Ausentes, e, neste 
momento, segue em direção 
aos estados de Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo, com me-
nos intensidade do que o pre-
visto e se afastando da costa. 
Ainda assim, a recomendação 
para que a população adote 
medidas de autoproteção se 
mantém. Os ventos fortes po-
dem atingir até o município de 
Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

QUEDA DE ENERGIA
O Centro Nacional de Ge-

renciamento de Riscos e De-
sastres (Cenad) do MDR infor-
mou que não houve registro 
de danos humanos durante a 
passagem do ciclone pelo Rio 

Grande do Sul. Foram regist-
radas ocorrências de quedas 
de árvores e estruturas que 
foram atingidas, como postes 
de iluminação, deixando mais 
de 200 mil residências sem 
energia no litoral e na Serra 
Gaúcha. Em Santa Catarina, o 
ciclone provocou rajadas de 
vento intensas e segue com 

força nesta quarta-feira.

SITUAÇÃO ATÍPICA
Em paralelo ao ciclone, 

uma massa de ar frio segue 
provocando baixas tempera-
turas e sensações térmicas crí-
ticas nas regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e Norte. O alerta 
também inclui a possibilidade 

de geadas nos próximos dias.
Segundo o Cenad, “si-

tuação é atípica para esta 
época do ano”, com expecta-
tiva de avanço da intensa 
massa de ar polar inclusive 
para os estados do Acre e de 
Rondônia. Há previsão de 
queda das temperaturas mí-
nimas pela manhã e durante 

a madrugada, em especial, 
nos próximos dois dias.

Nesta quinta-feira (19), a 
previsão é de geada modera-
da na Serra da Mantiqueira (SP 
e MG) e fraca no sul de Goiás, 
de São Paulo e do Mato Grosso, 
assim como no centro-sul de 
Minas Gerais, no Triângulo Mi-
neiro e em diversas áreas do 

Mato Grosso do Sul.
Na sexta-feira (20), o sul do 

Paraná deve registrar geada 
moderada. Já para o planalto 
norte de Santa Catarina e do 
Paraná, sul e leste do Mato 
Grosso do Sul, centro-oeste de 
São Paulo e sul do Mato Grosso, 
de Goiás e de Minas Gerais, a 
previsão é de geada fraca.

Divulgação
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático 
ex.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
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

KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656
------------------------------- 
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
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O São Paulo recebe o 
Jorge Wilstermann, 
da Bolívia, nesta quin-

ta-feira (19), às 21h30, no Mo-
rumbi, em partida pela quinta 
rodada rodada da Copa Sul-
-Americana. O time tricolor 
está na liderança do Grupo D, 
com dez pontos. Everton, do 
Chile, com cinco, Ayacucho, 
do Peru, com quatro, e Jorge 
Wilstermann, com dois, se-
guem atrás na tabela. Faltan-
do dois jogos, o São Paulo de-
pende apenas de dois pontos 
para passar de fase.

Se vencer o duelo desta 
quinta-feira contra a equipe 
boliviana, o São Paulo asse-
gura a sua vaga nas oitavas. 
O time comandado por Ceni 
ainda pode garantir a clas-
sificação antes mesmo de 
entrar em campo nesta se-
mana. Para isso, fica depen-
dendo do resultado do con-
fronto desta quarta-feira (18) 
entre Everton e Ayacucho.

Caso a partida entre os 
adversários termine empa-
tada, o time paulista não 
poderá mais ser ultrapas-
sado por nenhum dos dois. 
Se o time peruano vencer os 
chilenos, chegará aos sete 
pontos, mas não conseguirá 
mais assumir a liderança se 
o São Paulo apenas empatar 

com o Jorge Wilstermann. 
Em caso de vitória do Ever-
ton, a classificação será deci-
dida na última rodada.

O São Paulo só não irá 
para as oitavas caso perca os 
dois jogos restantes, ou em-
pate um e perca o outro, e o 
Everton vença duas em sequ-
ência. No caso de dois reveses 
seguidos para Wilstermann e 
Ayacucho, o São Paulo esta-

ciona nos dez pontos e pode 
ser ultrapassado pelo Ever-
ton, que pode chegar aos 11.

Se somar apenas mais 
um ponto, o clube tricolor 
pode ser igualado pelos 
chilenos, e aí contará o cri-
tério de desempate.

Atualmente, o saldo do 
São Paulo de cinco gols, 
bastante superior ao do 
Everton, de um negativo.

Além disso, se o São 
Paulo perder as duas e o 
Ayacucho ganhar os jogos 
restantes, ambos terão os 
mesmos dez pontos, e o de-
sempate será no saldo. Nes-
te momento, os peruanos 
estão zerados neste quesito.

REFORÇOS
O técnico Rogério Ceni 

aprovou as atuações dos 

meias André Anderson e 
Nikão no segundo tempo 
da vitória do São Paulo por 
2 a 1 sobre o Cuiabá no do-
mingo (15), no Morumbi, 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

A dupla de contratações 
de 2022 entrou na etapa 
final e foi decisiva para a 
virada do time tricolor. Em-
prestado pela Lazio (ITA), 
André foi o reforço mais re-
cente. Nikão chegou no iní-
cio do ano do Athletico-PR 
e sofreu com lesões.

“Nikão entrou muito 
bem no jogo. Ficou parado 
muito tempo por causa de 
lesão no tornozelo. Volta 
agora e fez alguns treina-
mentos separados para 
entrar em ritmo. Hoje não 
aguentaria o jogo todo, 
mas achei que aguenta-
ria boa parte do segundo 
tempo. Primeiro entrou 
aberto e depois o Rigoni 
ocupando a função que ele 
fazia. Teve a felicidade do 
gol e deu a assistência para 
o André. Foi participativo, 
com viradas de jogo, boa 
proteção. Foi uma das me-
lhores participações e es-
peramos contar mais com 
ele. Deu bons sinais hoje 
[domingo]”, disse Ceni.

Na noite da última terça-
-feira (17), seis clubes brasilei-
ros entraram em campo pela 
5ª rodada da Libertadores e da 
Sul-Americana. Os destaques 
ficaram para o Flamengo, 
que conseguiu a classificação 
antecipada para as oitavas de 
final da Liberta, e para o Cea-
rá, o qual deu um verdadeiro 
show na Sula. Além deles, Co-
rinthians, Red Bull Bragantino, 
Atlético-GO e Internacional 
também atuaram.

A rodada da Libertadores
Antes desta semana, o 

Palmeiras era o único time 
brasileiro a avançar anteci-
padamente para as oitavas 
da Libertadores. Agora, foi a 
vez do Flamengo. No Mara-
canã, o rubro-negro carioca 
derrotou o Universidad Ca-
tólica, do Chile, pelo placar 
de 3×0. Os autores dos gols 
foram Willian Arão, Everton 

Ribeiro e Pedro.
Com o resultado, o Fla 

chegou aos 13 pontos no 
Grupo H e não pode mais ser 
ultrapassado pelo terceiro 
colocado, o próprio Universi-
dad Católica. Além da equipe 
brasileira, o Talleres, da Ar-
gentina, também firmou a 

vaga de maneira antecipada, 
classificando-se na vice-lide-
rança da mesma chave.

O Corinthians, por sua vez, 
ainda não conseguiu carim-
bar seu espaço na próxima 
fase da Libertadores. O Timão 
começou vencendo o Boca 
Juniors em plena Bombonera, 

com gol de Du Queiroz, mas 
levou o empate após tento de 
Benedetto e ainda amargou a 
expulsão de Cantillo.

Com o empate em 1×1, 
o Corinthians continua na 
liderança do Grupo E, mas 
pode ser ultrapassado pelo 
Deportivo Cali se a equi-
pe colombiana derrotar o 
Always Ready nesta quinta-
-feira (19), às 23h, em casa.

Por fim, pelo Grupo C, o 
Red Bull Bragantino sofreu 
um tropeço desagradável. No 
Nabi Abi Chedid, o Massa Bru-
ta perdeu por 1×0 para o Estu-
diantes, após golaço de Gusta-
vo Del Prete. No momento, o 
Bragantino está em segundo 
lugar, com cinco pontos.

Contudo, o Nacional en-
frenta o Vélez Sarsfield na 
noite desta quarta (18), às 
19h, no Parque Central. Se 
os uruguaios triunfarem, 
deixam os brasileiros para 
trás. Isso também pode 

acontecer caso o Vélez ven-
ça por três gols de diferença.

CONFRONTOS
Nesta quarta-feira (18), 

outros brasileiros entrarão 
em campo. Pela Libertado-
res, o Palmeiras recebe o 
Emelec a partir das 19h, no 
Allianz Parque. O Verdão está 
em busca da melhor campa-
nha da fase de grupos, para 
ter a vantagem de decidir em 
casa no mata-mata.

-No mesmo campeona-
to, o Athletico Paranaense 
mede forças com o Libertad 
também na faixa das 19h, 
na Arena da Baixada. Mais 
tarde, às 21h, no Manuel 
Murillo Toro, o América-
-MG tem duelo de vida ou 
morte contra o Tolima. Se 
não ganhar, estará mate-
maticamente eliminado. 
Por último, às 23h, o Forta-
leza visita o Alianza Lima no 
Nacional de Lima.

Reprodução

Goiânia se prepara para 
receber a segunda etapa 
do Campeonato Goiano de 
Poker (CGP), que acontece 
entre os dias 21 e 29 de maio 
e terá a premiação garantida 
de 400 mil reais. As inscrições 
custam a partir de 150 reais. 
Na primeira, realizada no últi-
mo mês de março, teve uma 
premiação de mais de R$ 670 
mil. Desta vez, pelo menos 
500 pessoas devem participar 
da competição. A única exi-
gência é a de que o jogador 
tenha no mínimo 18 anos.

A competição será realiza-
da no Players Poker Club, lo-
calizado na Av. C-2, no Jardim 
América, em Goiânia. Além 
dessa etapa, ainda haverá 
pelo menos mais três, este 
ano. O campeão da tempo-
rada levará além do prêmio 
em dinheiro, um bracelete de 
ouro e ganhará o direito de 
integrar o time goiano que 
irá disputar o Torneio Nacio-
nal por Equipes em 2023.

Uma das competições 
mais tradicionais do país, 
o Campeonato Goiano de 
Poker (CGP), é realizada 
desde 2006. Os jogadores 
goianos se destacam nas 
competições nacionais. Tan-
to que são os atuais campe-
ões do Torneio Brasileiro de 
Poker por Equipe, com uma 
equipe composta por cinco 
homens e duas mulheres.

Estima-se que, atualmen-
te, mais de sete milhões de 
pessoas jogam Poker no 
Brasil (presencialmente ou 
on line), número que cres-
ce cerca de 10% ao ano. E 
Goiás é um dos pioneiros 
na prática. Aqui nasceu o 
mais antigo clube de Poker 
do Brasil em atividade.

UM JOGO D
E ESTRATÉGIA
Júlio César Costa, expli-

ca que, no Poker, o valor 
das cartas é o apenas o 10º 
fator de importância para 
a vitória de um jogador à 
mesa. “O Texas Hold’em é 
uma modalidade em que 
a estratégia do jogador 
e a máxima atenção no 
comportamento dos ad-
versários são fatores que 
definem a vitória. 

São Paulo pode garantir classificação São Paulo pode garantir classificação 
antecipada às oitavas da Sul-Americanaantecipada às oitavas da Sul-Americana

Flamengo classificado, show do Ceará… a noite de Libertadores Flamengo classificado, show do Ceará… a noite de Libertadores 

Segunda Segunda 
etapa do etapa do 
Campeona-Campeona-
to Goiano to Goiano 
de Poker de Poker 
acontece no acontece no 
fim do mêsfim do mês
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Reportagem do Wall Stre-
et Journal publicada 
nesta terça (17) afirma 

que informações na caixa preta 
do avião da China Eastern Air-
lines que caiu abruptamente 
em março sugerem que o inci-
dente ocorreu de forma inten-
cional e, portanto, sem falhas 
na aeronave. Na ocasião, as 132 
pessoas a bordo morreram.

Embora ainda não tenha 
sido possível concluir o que 
de fato ocorreu, pessoas que 
tiveram acesso a uma avalia-
ção preliminar do caso, feita 
por autoridades dos EUA, 
uma vez que a aeronave é 
de fabricação da americana 
Boeing, suspeitam que al-
guém de dentro da cabine 
tenha derrubado a aeronave. 
Uma fonte ouvida pela agên-
cia Reuters reiterou a linha de 
raciocínio e descartou indica-
ções de erros técnicos.

Ainda de acordo com uma 
pessoa com conhecimento 
da avaliação, as autoridades 
chinesas que estão liderando 
a investigação não aponta-
ram até agora nenhuma falha 
mecânica na aeronave. As-
sim, as informações reunidas 
fizeram com que, segundo 
o jornal americano, que os 

investigadores dos EUA con-
centrassem seus esforços nas 
ações do piloto -há, ainda, a 
possibilidade de que outra 
pessoa no avião tenha inva-
dido a cabine e causado o 
acidente, tirando assim a res-
ponsabilidade da tripulação.

Questionada sobre a hipó-
tese de uma intrusão, a China 
Eastern disse que tal cenário 
não era plausível. A compa-
nhia aérea citou informações 
de uma entrevista coletiva em 

25 de março, na qual as au-
toridades chinesas disseram 
que nenhum código de emer-
gência havia sido enviado do 
avião antes do acidente.

O voo, que partiu da ci-
dade de Kunming, em 21 de 
março, deveria pousar em 
Guangzhou cerca de duas 
horas depois, mas a comu-
nicação com a aeronave se 
perdeu pouco mais de uma 
hora após decolar.

Em dado momento, se-

gundo um site de monito-
ramento de voos, o avião 
despencou de uma altura de 
29,1 mil pés (8.900 metros) 
para 9.075 pés (2.700 metros). 
Na sequência, voltou a cair, 
a uma altitude de 3.225 pés 
(cerca de 983 metros) com 
velocidade de 700 km/h até 
se chocar. Vídeo publicado 
nas redes sociais mostra o 
que seria o Boeing em queda 
acelerada em um ângulo de 
inclinação quase vertical.

Após um mês suspenso, 
o uso dos aviões Boeing 737-
800 -modelo da aeronave 
envolvida no acidente– foi 
retomado em abril pela China 
Eastern. À época, um relató-
rio chinês preliminar também 
não apontou problemas téc-
nicos na aeronave, em serviço 
desde 1997 e com bom histó-
rico de segurança. Também 
não foi destacada eventual 
nebulosidade capaz de preju-
dicar a visibilidade dos pilotos.

O modelo é antecessor do 
737 MAX, suspenso na China 
há mais de três anos após aci-
dentes na Indonésia e na Eti-
ópia. As investigações conta-
ram com a ajuda do Conselho 
Nacional de Segurança em 
Transportes dos EUA, órgão 
que ajudou na revisão do re-
gistro de dados de voo e do 
gravador de voz da cabine.

No momento do acidente, 
os pilotos não teriam respon-
dido aos contatos dos contro-
ladores de voo assim que a 
primeira alteração no trajeto 
foi identificada. De acordo 
com a Administração de Avia-
ção Civil da China, a última 
chamada regular entre os con-
troladores e a aeronave ocor-
reu às 14h16, no horário local.

Menos de cinco minutos 
depois, o avião começou a 
perder altitude. O contro-
le de tráfego aéreo tentou 
estabelecer contato, mas já 
não teve resposta. O histórico 
de segurança do setor aéreo 
chinês está entre os melhores 
do mundo na última década, 
mas especialistas apontam 
falta de transparência da avia-
ção chinesa, de modo que 
incidentes menores podem 
estar sendo subnotificados.

Reprodução

Queda de avião que matou 132 Queda de avião que matou 132 
pessoas na China foi intencional, diz jornalpessoas na China foi intencional, diz jornal
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Após Juliette ser alfine-
tada pela atriz Samantha 
Schmütz, questionamentos 
sobre o preconceit* com os 
ex-BBBs ganharam vez. No 
passado, personalidades da 
mídia já relataram que foram 
menosprez*dos por conta de 
sua passagem pelo reality.

Uma delas foi Fernanda 
Keulla, campeã do ‘BBB13’, 
que disse em uma entre-
vista que o preconceit* 
acontece dentro da própria 
classe artística. Quando tra-
balhava na Rede Globo, ela 
contou que ofereceu uma 
carona para uma veterana 

atriz chegar até o estúdio 
desejado na emissora. Mas 
a artista, por sua vez, não 
gostou de ser transportada 
por uma ex-BBB.

Ao relembrar a situação, 
a ex-sister contou o que 
aconteceu logo em seguida. 
“Depois disso, as atrizes, que 
tanto falam em empatia, co-
meçaram a apoiar a postura 
dela e mandaram flores para 
ela, porque ela pegou uma 
carona comigo. Ou seja, en-
dossam esse comportamen-
to”, revelou a ex-BBB. Apesar 
de não citar nomes, o jorna-
lista, Matheus Baldi, revelou 
quem seria a veterana que 
esnobo* Fernanda.

“Mu l h e r - H u l k : 
Defensora de 
Heróis” lançou 

oficialmente o seu primeiro 
trailer. A série da Disney+ terá 
a atriz Tatiana Maslany, de “Or-
phan Black”, no papel de prota-
gonista, mas também contará 
com a presença de persona-
gens conhecidos do público. 
Entre eles, destacam-se o Hulk, 
interpretado por Mark Ruffalo, 
e o vilão Abominável, vivido 
por Tim Roth. A estreia acon-
tecerá no dia 17 de agosto e a 
temporada terá dez episódios.

SOBRE O QUE SE 
TRATA MULHER-HULK
A Mulher-Hulk é uma per-

sonagem que apareceu pela 
primeira vez nas HQs na déca-
da de 1980. Jennifer Walters é 
prima de Bruce Banner, o Hulk 
original. Após sofrer um aci-
dente e receber uma transfu-
são de sangue de Banner, Jen-
nifer adquire parte dos trejeitos 
do primo, como super força e a 
tonalidade verde da pele.

Na Disney+, a obra da Mu-
lher-Hulk será a sétima série 
do Universo Cinematográfico 
da Marvel (UCM). A produ-

ção sucederá “WandaVision”, 
“Falcão e o Soldado Invernal”, 
“Loki”, “What If…?”, “Hawkeye”, 
“Cavaleiro da Lua” e “Ms. Mar-
vel”, sendo que essa última 
estreará em 8 de junho.

“She-Hulk: Attorney At 
Law”, em seu nome original, 
tem criação de Jessica Gao 
e um elenco cheio de rostos 
familiares. Além do trio prin-
cipal, Benedict Wong marca-

rá presença como Wong, de 
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”. Jameela 
Jamil, de “The Good Place”, 
também estará na trama.

No primeiro trailer oficial, 
“Mulher-Hulk” apresenta a 
sua protagonista e define 
como deve ser o tom da 
série. A narrativa aparenta 
conter bastante bom humor. 
Isso faz sentido, conside-

rando que a super-heroína 
costuma quebrar a quarta 
parede nos quadrinhos, isto 
é, conversar com o leitor.

Por outro lado, internau-
tas criticaram o CGI da pro-
dução, assim como aconte-
ceu em relação a Cavaleiro 
da Lua. No entanto, pode 
ser que o processo de pós-
-produção ainda corrija es-
sas falhas até agosto.

Mulher-Hulk, com estreia em 17 Mulher-Hulk, com estreia em 17 
de agosto, lança primeiro trailer de agosto, lança primeiro trailer 

A ex-BBB Fernanda Keulla A ex-BBB Fernanda Keulla 
expõe situação de humi-expõe situação de humi-
lhação que viveu na Globolhação que viveu na Globo
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