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O mais recente au-
mento de casos e 
óbitos de covid em 

Goiás não deve tornar o uso 
da máscara obrigatório no-
vamente por enquanto. A 
decisão ainda não está sen-
do discutida pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO), 
que é a pasta responsável 
por emitir orientações téc-
nicas para as instituições 
públicas e privadas goianas.

O assunto voltou à tona 
após a suspensão das aulas 
em um colégio particular da 
capital devido a um surto 
de Covid-19 entre alunos. 
Algumas unidades escolares 
privadas estão, inclusive, re-
forçando a necessidade de 
uso de máscara e higieniza-
ção das mãos. Desde março, 
a utilização do equipamento 
de proteção é facultativa, se-
gundo nota técnica emitida 
pela Saúde estadual. 

A SES-GO segue reco-
mendações da Sociedade 
Brasileira de Infectologia 
que prevê o uso do item 
para indivíduos sintomáti-

cos ou pessoas que estejam 
potencialmente em contato 
com transmissores, não-va-
cinados contra a COVID-19 
ou que receberam menos 
de três doses, imunossupri-
midos, pessoas com idade 
maior que 60 anos, gestantes, 
em locais fechados com aglo-
meração frequente, em locais 
abertos com aglomeração e 
em serviços de saúde.

Questionada pela repor-

tagem do Diário do Estado, 
a pasta reconheceu a possi-
bilidade de novos surtos de 
doenças virais, como Covid 
e Influenza. “Está relaciona-
da a pessoas desprotegi-
das, ambientes fechados e 
indivíduos doentes. A re-
comendação permanece 
sendo o afastamento dos 
indivíduos sintomáticos, o 
incentivo à vacinação e o 
reforço de cuidados sanitá-

rios”, informaram. O Conse-
lho Estadual de Educação 
foi procurado, mas não 
retornou as ligações até o 
fechamento desta edição.

O retorno da obrigatorie-
dade, considerando o atual 
cenário epidemiológico, foi 
adotada pela organização 
do Festival Internacional de 
Vídeo e Cinema Ambiental 
(Fica). A adesão segue de-
creto municipal determi-

nando o uso de máscara em 
locais fechados em vigên-
cia desde o dia 20 de maio. 
O estado tem mais de 1,3 
milhão de casos de Covid 
contabilizados e 26.598 
óbitos confirmados, o que 
significa uma taxa de leta-
lidade de 1,96%. Em duas 
semanas, entre 30 de abril 
e 17 de maio, o registro de 
pessoas com a doença sal-
tou de 195 para 1.779.

Um projeto de lei que 
institui cobrança de mensa-
lidade em universidades pú-
blicas deve ser avaliado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados na tarde desta 
terça (24). A proposta do 
deputado general Paternelli 
(União Brasil-SP) foi criada 
em 2019. O relator do texto, 
Kim Kataguiri, avalizou o tex-
to no qual o autor confunde 
discente com docente.

A proposta é que apenas 
estudantes com condições fi-
nanceiras paguem uma taxa 
à instituição de ensino supe-
rior. A gratuidade para todos 
promoveria desigualdade 
social e não prejudicaria os 

que já acessam os cursos de 
graduação sem pagar nada, 
de acordo com Paternelli.

“A gratuidade generali-
zada, que não considera a 
renda, gera distorções gra-

víssimas, fazendo com que 
os estudantes ricos – que 
obviamente tiveram uma 
formação mais sólida na edu-
cação básica – ocupem as va-
gas disponíveis no vestibular 

em detrimento da popula-
ção mais carente, justamente 
a que mais precisa da forma-
ção superior, para mudar sua 
história de vida”, defende.

O parecer do relator Ka-
taguiri é favorável à pro-
posta. Para ele, somente o 
ensino fundamental deveria 
ser amplamente gratuito 
porque é a base para que o 
cidadão tenha possibilidade 
de chegar a outros níveis de 
ensino. “No ensino superior, 
o aluno já é adulto e muitas 
vezes pode conciliar traba-
lho e estudo”, justifica.

Pela internet, a União Na-
cional dos Estudantes (UNE) 
critica a proposta classifican-
do-a como inaceitável. “Nós 
lutamos há décadas para 
que a universidade tivesse a 

cara do povo, e como retro-
cesso primeiro atacaram as 
escolas com o ensino domi-
ciliar, agora querem atacar 
as universidades”, alegam.

A apreciação do tema 
ocorre na mesma semana 
em que foi regulamentada 
o homeschooling. A partir 
de agora, o ensino domiciliar 
poderá ocorrerá obedecen-
do critérios como necessida-
de de a criança estar matri-
culada em uma escola para  
acompanhar o aprendizado, 
um dos pais ou responsáveis 
deve ter ensino superior ou 
educação profissional tecno-
lógica em curso reconhecido 
e eles deverão cumprir os 
conteúdos curriculares de 
cada ano escolar com a Base 
Nacional Comum Curricular.

Reprodução

Cerca de seis meses de-
pois de sofrer um acidente 
que queimou 60% do seu 
corpo, a estudante Annelise 
Lopes, de 17 anos, aos pou-
cos tem voltado a sua rotina. 
A jovem vem tentando se 
recuperar desde novembro 
de 2021, mês em que sofreu 
um acidente durante um 
experimento na escola, em 
Anápolis. Depois de receber 
alta do Hospital de Urgên-
cias Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol), em abril, 
Annelise que passou mais de 
100 dias na unidade de saú-
de não vê a hora de reencon-
trar os colegas de turma.

A jovem conta que ain-
da não retornou a escola 
por recomendação médica, 
mas que está estudando 
em casa para voltar a rotina 
em breve. Mesmo tendo re-
cebido alta, Annelise ainda 
precisa ir à unidade saúde 
uma vez por semana, para 
que seja feita uma análise de 
como está a sua evolução.

“Se Deus quiser, acredito 
que logo estarei indo até o 
Hugol apenas uma vez por 
mês, já que os curativos, o 
acompanhamento com o 
psicólogo e a fisioterapia são 
feito em Anápolis. Caso tudo 
ocorra como planejada, eu 
vou voltar para a escola em 
agosto. Além disso, tive que 
cortar o cabelo porque esta-
va caindo muito por conta da 
anestesia, mas eu adorei esse 
novo estilo”, brinca.
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Pré-candidato à reelei-
ção, o governador Ro-
naldo Caiado (União 

Brasil) tem 58% dos votos 
válidos. Os números são da 
pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Brasmarket, realizada 
entre os dias 9 e 13 de maio 
sobre a disputa estadual. No 
atual cenário, o atual go-
vernador seria reeleito no 
1º turno com porcentual de 
votos semelhante ao alcan-
çado há quatro anos.

Os votos válidos, quan-
do são excluídos brancos 
e nulos, são utilizados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para a totalização e di-
vulgação dos resultados de 
cada pleito. Em 2018, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
foi eleito no 1º turno com 
1.773.185 votos, ou 59,73% 
dos votos válidos.

A pesquisa do Instituto 
Brasmarket aponta que o ex-
-prefeito de Aparecida de 

Goiânia Gustavo Mendanha 
(Patriota) tem hoje 21,1% dos 
votos válidos. O ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB) 
soma 12,6%; o deputado fe-
deral Major Vitor Hugo (PL), 
7,2%; e o ex-reitor da Pontifí-
cia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO) Wolmir Ama-
do (PT) é lembrado por 1%.

Ronaldo Caiado crava 
58% contra 42% da soma 
das intenções de voto de 
seus potenciais adversários 
na eleição do próximo dia 
2 de outubro (ou 16 pontos 
porcentuais). Sobre Gustavo 
Mendanha, o segundo mais 
lembrado pelo eleitor goiano, 
o atual governador leva uma 
vantagem de 36,9 pontos 
porcentuais.

SEM MARCONI
O Instituto Brasmarket tam-

bém simulou um cenário sem 
o ex-governador Marconi Pe-
rillo, que ainda não decidiu se 
disputará pela quinta vez o go-
verno de Goiás. Sem o tucano, 

o governador Ronaldo Caiado 
dispara ainda mais e alcança 
63,9% dos votos válidos na dis-
puta pela reeleição.

Gustavo Mendanha marca 
26% dos votos válidos. Desa-
fiante, o ex-prefeito está 37,9 
pontos porcentuais atrás de 
Caiado. Major Vitor Hugo 
tem 8,4% dos válidos; Wol-
mir Amado, 1,7%. Nessa si-
mulação, Ronaldo Caiado 
soma 63,9% contra 36,1% de 
seus adversários somados, 
distância de 27,8 pontos 
para os concorrentes.

REGISTRO
A pesquisa realizada pela 

Instituto Brasmarket ouviu 
800 eleitores e tem margem 
de erro máxima de 3,4 pon-
tos porcentuais para mais 
ou para menos e está regis-
trada no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) sob o número 
GO 06414/2022. O levanta-
mento foi encomendando 
pela Associação Goiana de 
Nelore (AGN).

Divulgação
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Na última semana fiquei 
espantado com a atitude do 
prefeito de Senador Canedo, 
Fernando Pellozo (PSD), de 
cobrar ingressos do Rodeio 
Show da cidade.  É um ab-
surdo uma das prefeituras 
mais ricas do centro-oeste, 
que arrecada cerca de R$ 
70 milhões por mês, fazer a 
população pagar duas ve-
zes pela festa do rodeio. Isso 
mesmo. O cidadão caneden-
se que já pagou mais de R$ 5 
milhões para organização o 
evento e contração dos sho-
ws, ainda vai ter comprar um 
ingresso no valor R$ 60,00.

A falta de sensibilidade 
de Pellozo é tamanha, que o 
prefeito de Senador Canedo 
ignora a grave crise financei-
ra que o Brasil vem enfren-
tando com a inflação na casa 
de dois dígitos e o alto índi-
ce de desemprego causado 
pela pandemia da Covid-19. 
Vale ressaltar que em ou-
tras cidades os portões são 
abertos quando a prefeitura 
patrocina o evento, só é co-
brado o acesso as boates.

Outra pergunta que não 

quer calar, é quem vai ficar 
com o dinheiro da bilheteria, 
que deve gerar em torno de 
R$ 7 milhões? Isso caso o pre-
feito insista em fazer o povo 
de Senador Canedo pagar 
duas vezes para participar da 

festa de aniversário do cidade.
Fernando Pellozo, não 

faça o canedense pagar 
duas vezes para comemorar 
o aniversário da cidade. Re-
veja sua posição, libere os 
portões. A festa é do povo.

O represamento da lista 
de espera para cirurgia eleti-
va na rede pública de saúde 
estadual deve começar a ser 
solucionado nesta semana. 
Um mutirão de procedimen-
tos pré-operatórios começa a 
ser realizado em Uruaçu. A ci-
dade, no norte goiano, e Goi-
ânia, foram escolhidas para 
receberem 800 pacientes que 
necessitam de cirurgia orto-
pédicas, uma das mais procu-
radas e com mais demoradas 
para serem contempladas.

Nesta quarta-feira (25), 
300 pessoas do interior do 
estado passarão por qualifi-
cação clínica e acolhimento 
para identificar a origem 
dos pacientes e procurar 
atendê-los o mais próximo 
de onde moram. O mesmo 
ocorreu com 1,9 mil pessoas 
durante três dias na capital. 
Todas elas passaram por 
exames de eletrocardiogra-
ma, ressonância magnética, 
tomografia e exames labora-
toriais. As cirurgias deverão 
ocorrer nos próximos três 
meses no Hospital Regional 

do Centro-Norte (HCN), em 
Uruaçu, e no Centro Estadu-
al de Reabilitação e Readap-
tação Dr. Henrique Santillo 
(Crer) , em Goiânia.

“No período da pan-
demia os procedimentos 
médicos que não eram de 
urgência ficaram suspensos, 
principalmente na área de 
ortopedia. Mas agora já é 
possível atender esses pa-
cientes, que precisam ser as-
sistidos e ter seu problema 
solucionado”, destaca o go-
vernador Ronaldo Caiado.

A notícia agradou a dona 
de casa Maria Regina Mar-
tins, de 60 anos. Moradora 
de Aparecida de Goiânia, 
ela aguardava há cerca de 
três anos passar por uma 
cirurgia no quadril. A idosa 
reconhece que a pandemia 
retardou a realização do 
procedimento, mas disse 
compreender que os médi-
cos tiveram responsabilida-
de ao não colocar a vida de 
pacientes em risco, quando 
havia um número elevado 
de casos de Covid-19.

Fernando Pellozo, Fernando Pellozo, 
você vai cobrar ingresso do povo?você vai cobrar ingresso do povo?
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O senador Vanderlan 
Cardoso (PSD) teria 
pressionado duas em-

presas de Goiânia a entregar ra-
pidamente para municípios de 
sua base eleitoral os caminhões 
de lixo adquiridos pela Compa-
nhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e Par-
naíba (Codevasf), com recursos 
oriundos de emendas parla-
mentares de sua autoria.

Ele teria ido pessoalmente 
em uma das empresas para ne-
gociar o prazo de entrega dos 
veículos e pedir agilidade. Van-
derlan é padrinho político do 
atual superintendente da Code-
vasf em Goiás, Abelardo Vaz, que 
deixou a prefeitura de Inhumas 
para assumir o cargo no final de 
novembro do ano passado.

Na posse de Abelardo, 
além de Vanderlan, estiveram 
presentes o presidente da 
companhia, Marcelo Andra-
de e o ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho. Vanderlan e o ex-
-prefeito de Inhumas fazem 
parte da base do presidente 
Jair Bolsonaro no estado.

As duas empresas, locali-
zadas em setores vizinhos, ga-
nharam licitações no valor de 
R$ 21 milhões, sendo R$ 4,7 mi-
lhões direcionados por Vander-
lan Cardoso para a compra de 
15 veículos compactadores de 
lixo para os municípios goia-
nos de Mairipotaba, Anhan-
guera e Itauçu – cidades cuja 
população é inferior ao padrão 
para este tipo de coleta.

De acordo com a repor-
tagem, que analisou 1,2 mil 
documentos e identificou in-
dícios de superfaturamento 
de R$ 109 milhões de empre-
sas em nomes de laranjas e 
ligadas a políticos como o mi-
nistro da Casa Civil, Ciro No-

gueira, algumas licitações são 
suspeitas, tendo sido encerra-
das em apenas 88 segundos.

A reportagem revelou que 
a Globalcenter Mercantil Ei-
reli, registrada em nome de 
Herbert Rafael Lacerda Neco, 
foi beneficiada por emendas 
indicadas pelo senador Van-
derlan Cardoso (PSD-GO). Ou-
tra firma, registrada em nome 
de Jair Balduíno de Souza, 
beneficiário do auxílio emer-
gencial, também recebeu R$ 9 
milhões na venda de veículos 
no ano passado. As duas em-
presas estão na lista dos prin-
cipais fornecedores de cami-
nhões de lixo para a Codevasf, 
em valores acima do mercado.

A Codevasf aumentou a 
aquisição de caminhões de 
lixo nos últimos anos. Se-
gundo a matéria do Estadão, 
em 2019, a companhia com-
prou 85 caminhões. No ano 

seguinte, 2020, esse número 
saltou para 510 e ano passa-
do, 453. Descobriu-se que a 
Globalcenter venceu licitação 
de R$ 1,7 milhão em São Luís 
(MA). Cobrou da Codevasg R$ 
356,9 mil por caminhão. Uma 
semana antes, a superinten-
dência havia comprado o 
mesmo tipo de veículo por R$ 
319,7 mil, R$ 37,2 mil a mais. 
A Fibra, por sua vez, ganhou 
um pregão de R$ 8,5 milhões 
e vendeu um caminhão por 
R$ 477 mil. Dois meses antes, 
o braço da Codevasf em Bra-
sília pagou R$ 291,3 mil pelo 
veículo, R$ 185,7 mil a mais.

O Diário do Estado não 
conseguiu falar com as defesas 
nem com os proprietários das 
empresas Globalcenter e Fi-
bra. As duas continuam ativas 
e participando de pregões. A 
Globalcenter já foi punida ad-
ministrativamente por prefei-

turas, pelo Governo de Goiás e 
pelo Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão por descumpri-
mento de contratos. 

Em nota, publicada em 
seu site, a Codevasf alega que 
“a aquisição de caminhões 
compactadores de lixo em 
benefício de municípios do in-
terior do país serve ao interes-
se social e está alinhada com 
projetos de desenvolvimento 
sustentável empreendidos 
pela empresa. O aumento do 
número de aquisições é um 
avanço positivo, que a Com-
panhia busca ativamente. A 
Codevasf sustenta o objetivo 
de que mais municípios e famí-
lias tenham acesso ao serviço 
público básico de coleta de 
resíduos, com dignidade e pro-
tegidas de doenças relaciona-
das ao lixo — assim como a 
população residente em capi-
tais e grandes cidades”.

Reprodução
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O deputado estadual 
Thiago Albernaz (MDB), 
é autor do projeto de lei 
que tem o objetivo de au-
mentar de 5% para 10% 
a reserva de vagas para 
Pessoas com Deficiências 
(PcD) nos concursos públi-
cos realizados em Goiás.
A matéria, que está trami-
tando na Assembleia Le-
gislativa ,altera a lei 14.715 
de 2004 e, de acordo com o 
deputado o porcentual de 
vagas para pessoas com de-
ficiência em concurso pú-
blico varia entre 5% e 20%.
“Isso porque cada ente fe-
derativo pode determinar 
a oferta dentro desses li-
mites e, ainda, estabelecer 
os critérios para investidu-
ra”, disse. Para defender o 
alcance da matéria, Alber-
naz explicou ainda que a 
jurisprudência prevê que 
um aprovado que seja 
PcD só tenha convocação 
efetivada a partir da quin-
ta vaga preenchida.
“Ou seja, do total de va-
gas, se quatro já foram pre-

enchidas por candidatos 
de ampla concorrência, a 
quinta deve ser para PcD”.
No projeto do deputado 
são especificadas os tipos 
de deficiências que estão 
previstas de acordo com 
a Política Nacional para 
a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiên-
cia. E que, se a proposta 
for aprovada, não serão  
consideradas deficiências 
físicas as deformidades es-
téticas e aquelas que não 
geram dificuldades para o 
desempenho de funções.
O deputado conclui sua 
justificativa afirmando 
que: “No contexto das 
pessoas com deficiência, 
o acesso a oportunidades 
dignas de trabalho é mui-
to importante, principal-
mente, porque esse públi-
co convive com situações 
diárias de preconceito e 
exclusão. Tem que se olhar 
para a cota, como uma po-
lítica de ação afirmativa, 
que vem para trazer uma 
equiparação social”.
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O governo decidiu pro-
mover mais uma tro-
ca na presidência da 

Petrobras e anunciou na noi-
te desta segunda-feira a de-
missão de José Mauro Coelho 
do cargo. Ele havia sido no-
meado em abril e ficou pouco 
mais de um mês no cargo.

Em seu lugar assume Caio 
Paes de Andrade, nome de 
confiança do ministro Paulo 
Guedes e que atuava no Mi-
nistério da Economia. Ele será 
o quarto executivo a coman-
dar a estatal em menos de 
quatro anos do governo de 
Jair Bolsonaro, que, incomo-
dado com o impacto dos pre-
ços dos combustíveis em sua 
popularidade, troca o coman-
do da estatal pela terceira vez.

Coelho ficou apenas 40 
dias no cargo. Desde a troca 
no comando do Ministério de 
Minas e Energia (MME), em 11 
de maio, uma possível mu-
dança na chefia da Petrobras 
passou a ser ventilada e enca-
rada com naturalidade por in-

tegrantes da equipe econômi-
ca. O nome de Caio Andrade já 
havia sido ventilado quando 
Bolsonaro decidiu demitir o 
general Joaquim Luna e Silva, 

em março. Inexperiente no se-
tor, seu nome ganha impulso 
pelo trabalho feito na imple-
mentação da plataforma gov.
br, considerada uma revolu-

ção digital. No Planalto, a no-
meação de Caio foi atribuída 
a Paulo Guedes junto com 
Adolfo Sachsida, novo minis-
tro de Minas e Energia.

Pressionado pela baixa 
popularidade que ameça sua 
reeleição, Bolsonaro deter-
minou que a ala política do 
governo fizesse o que fosse 
preciso para controlar a in-
flação puxada pela alta dos 
combustíveis.

No caso da Petrobras, o 
presidente não afastou a pos-
sibilidade de mexer mais uma 
vez no comando da empresa, 
ainda que isso seja interpreta-
do mais uma vez pelos inves-
tidores como interferência 
política na estatal, cobrando 
um preço no valor de merca-
do da companhia. A expec-
tativa no governo é que haja 
substituições também entre 
os diretores da estatal.

Desde que assumiu o Mi-
nistério de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida deixou claro 
que tomava decisões em ali-
nhamento com o presidente 
Jair Bolsonaro, como o anún-
cio dos estudos para privati-
zação da Petrobras e PPSA. 
O presidente também deu 
declarações em que pratica-
mente deu carta branca para 

o Sachsida escolher alguém 
de sua preferência para o co-
mando da estatal.

Para interlocutores do go-
verno ouvidos pelo GLOBO, 
quem preside a Petrobras tem 
que estar em sintonia com o 
ministro de Minas e Energia. 
Afinal, até que se concretize o 
plano de Sachsida de privatizar 
a empresa, ela é e permanece 
sendo uma estatal. Apenas um 
interlocutor da equipe econô-
mica fez a ressalva de que uma 
eventual troca de comando na 
Petrobras seria um processo 
muito complexo e desgastante.

O atual presidente, José 
Mauro Coelho, era pratica-
mente um desconhecido 
para Sachsida, com que nun-
ca trabalhou quando ambos 
eram secretários – Coelho tra-
balhava no MME e Sachsida, 
na Economia. Outra avaliação 
é que o país atravessa um 
período de muita oscilação e 
volatilidade com o preço dos 
combustíveis, influenciado 
pelo custo do petróleo e pelo 
câmbio, o que já justificaria 
uma substituição na estatal.

Divulgação
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O ex-juiz Sergio Moro 
(União Brasil) se tornou réu 
em uma ação popular movi-
da por deputados do PT que 
pedem que ele seja conde-
nado a ressarcir os cofres 
públicos por alegados pre-
juízos causados pela ope-
ração Lava Jato à economia 
brasileira e à Petrobras.

A petição inicial foi pro-
tocolada em 27 de abril 
na Justiça Federal do Dis-
trito Federal e recebida 
na segunda-feira pelo juiz 
Charles Renaud Frazão de 
Morais, que determinou a 
citação de Moro como réu. 
A notícia foi publicada pelo 
jornal “Folha de S. Paulo” e 
confirmada pelo GLOBO.

A ação é movida pelos 
deputados Rui Falcão (PT-
-SP), Erika Kokay (PT-DF), Na-
tália Bonavides (PT-RN), José 
Guimarães (PT-CE) e Paulo 
Pimenta (PT-RS). Na petição, 
os parlamentares afirmam 
que “o ex-juiz Sergio Moro 
manipulou a maior empresa 
brasileira, a Petrobras, como 

mero instrumento útil ao 
acobertamento dos seus in-
teresses pessoais”.

Representados por advo-
gados do grupo Prerrogati-
vas, os deputados petistas 
defendem que, durante sua 
atuação na Lava Jato, Moro 
teve “condutas atentatórias 
ao patrimônio público e à 

moralidade administrativa, 
as quais tiveram severos 
impactos na economia do 
país e em sua estabilidade 
democrática e institucional.” 
Eles atribuem aos alegados 
excessos cometidos pelo 
ex-juiz “um cenário de desar-
ranjo econômico de altíssimo 
custo social em nosso país.”

O ex-governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou no início da tarde 
desta segunda-feira (23) que 
desistiu da sua pré-candidatu-
ra à Presidência da República.

O tucano até tentou, mas 
sem apoio do PSDB e do gru-
po partidário que pretende 
compor a terceira via, o político 
optou por renunciar o projeto.

Em seu discurso, realizado 

em São Paulo, Doria lamentou 
a decisão e declarou estar “com 
o coração ferido, mas alma 
leve”. Ele também agradeceu 
a família, amigos e todos os in-
tegrantes do PSDB que o esco-
lheram nas prévias do partido.

No último domingo (22), o 
tucano se reuniu com presi-
dente nacional do PSDB, Bru-
no Araújo, e, pelo desfecho da 
história, foi convencido de que 
a desistência era a sua única 
alternativa no momento.

Bruno Araújo aliás, acom-
panhou o pronunciamento 
de Doria e, em seguida, disse 
que junto com MDB e Cida-
dania é hora de dar um passo 
a frente para “construir um 
projeto de compromisso de 
programa com o Brasil”.

A expectativa é que a cúpu-
la do PSDB, MDB e cidadania 
oficialize o nome da senadora 
Simone Tebet (MDB), como 
cabeça de chapa do grupo na 
próxima terça-feira (24).

João Doria desiste de candidatura João Doria desiste de candidatura 
à Presidência da Repúblicaà Presidência da República
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Os bichos de estimação 
também sentem frio e podem 
adoecer durante a frente fria 
que atingiu Goiás. Acostuma-
dos com altas temperaturas, os 
pets precisam de nossa ajuda 
para enfrentar o inverno. Para 
Ronaldo Medeiros de Azevedo, 
presidente da Associação Na-
cional de Clínicas Veterinárias 
de Pequenos Animais (Ancli-
peva), os tutores de animais 
devem estar atentos com a ali-
mentação e a hidratação, prin-
cipalmente, porque o frio pro-
voca grande perda de líquido.

Além disso, deve-se evitar 
que o pet – gato ou cachorro 
– tenha acesso a rua. O ideal 
é ficar em ambiente fecha-
do, protegido do vento frio 
com roupas próprias, mantas, 
cobertores, em caixas de pa-
pelão ou caminhas e ninhos 
apropriados para cada tipo 

de animal. O cuidado deve ser 
redobrado com animais mais 
idosos e com filhotes desma-
mados precocemente.

“Em alguns casos quando 
os animais já estão idosos, po-
dem surgir outros problemas 
como calcificações, artrose ou 
hérnia de disco. Com as tem-
peraturas mais baixas eles sen-
tem mais dores e nesses casos 
o melhor remédio é aquecê-los 
para amenizar o desconforto”.

A mudança de tempo, 
como a que aconteceu, tornan-
do os dias mais frios e secos 
favorecem o aparecimento de 
viroses. Ronaldo Medeiros de 
Azevedo informa que o ideal 
é que tanto cães quanto gatos 
estejam com o esquema vaci-
nal em dia, tanto das vacinas 
múltiplas quanto as específicas 
para gripe e a de sinomose.

No mais, ele recomenda que 
os tutores de animais fiquem 
atentos a qualquer sintoma que 

possa aparecer nesta época do 
ano: falta de apetite, secreção na-
sal ou ocular, falta de ar e febre. O 
recomendado é procurar o quan-
to antes um veterinário para evi-
tar casos de bronquite, broncop-
neumonia e outras complicações 
na saúde do animal.

No site da clínica Dog Center 
Goiânia existem dicas impor-
tantes para um cuidado extra 
com o pet no inverno: Se o ani-
mal for de grande porte é inte-
ressante forrar o local da soneca 
com cobertor, jornal ou pape-
lão. Os banhos devem continu-
ar no inverno com cuidados re-
cobrados, com pelos escovados 
e secos corretamente.

Independente da estação 
do ano, o seu pet precisa ter as 
vacinas e vermífugos em dia, 
comida fresca e água, além de 
consultar um veterinário regu-
larmente. São cuidados neces-
sários para curtir o frio ou o calor 
ao lado do seu melhor amigo.

Um levantamento pro-
duzido pela consul-
toria Kantar aponta 

que desde a pandemia, 61% 
dos entrevistados ainda 
se restringem a atividades 
essenciais fora do lar, como 
escola, trabalho e consulta 
médica, mesmo após a va-
cinação contra a Covid-19. 
A pesquisa, feita em março 
deste ano, entrevistou 
pessoas de 3.400 lares, em 
todas as regiões do país.

A CNN conversou com o 
infectologista Alberto Cheb-
abo, diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
sobre o receio dos brasileiros 
em sair de casa para atividade 
não essenciais, mesmo com a 
retração da pandemia.

“Está sendo muito comum, 
mas não é normal. Há uma 
questão de que esse receio 
deva ser tratado como estre-
sse pós-traumático. Diversos 
países europeus como Espan-
ha, Inglaterra, Suíça, Dinamar-
ca e França já não têm sequer 
medidas restritivas, abando-
naram completamente. O 
momento agora é de preo-
cupação com as sequelas psi-
cológicas”, diz o infectologista.

O especialista, entretanto, 
destaca outro fator que deve 
estar em alerta: a aplicação 
da dose de reforço da vacina. 
Segundo dados da Agência 
CNN, 82,84% da população 

apta tomou as duas doses do 
imunizante, mas apenas 45% 
dos brasileiros elegíveis to-
maram a dose de reforço.

Chebabo alerta que não 
tomar a dose de reforço pode 

levar a casos mais graves da 
doença nessas pessoas.

Ainda segundo a Kantar, 
em 35% dos lares brasileiros 
pelo menos um morador tes-
tou positivo para a Covid-19 

no primeiro trimestre deste 
ano. De acordo com a pes-
quisa, 90% dos entrevistados 
afirmam que pelo menos um 
morador de suas casas rece-
beu uma dose da vacina.

Além dos dados de saúde, a 
pesquisa apresentou também 
informações sobre as sequelas 
econômicas da pandemia. Se-
gundo a consultoria, 60% dos 
entrevistados tiveram a vida 
financeira afetada negativa-
mente pela crise sanitária em 
algum momento.

Para o economista da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Alberto Ajzental, 
mesmo que a pandemia afe-
te economicamente todas 
as faixas de renda, o impac-
to ocorre de forma diferente.

“As camadas mais ricas 
da população, por exemplo, 
não podiam fazer viagem in-
ternacional, então mudaram 
as despesas, tanto que itens 
de luxo tiveram um aumento 
de consumo durante a pan-
demia. Já as camadas mais 
pobres sofreram um choque 
generalizado de oferta devi-
do a inflação, perda de em-
prego e de renda”, avalia.

O economista pontua que 
o impacto nessas famílias de 
baixo poder aquisitivo foi 
mais forte nas categorias de 
alimentação e itens domésti-
cos, como o gás de cozinha. 
O levantamento observou 
ainda que cinco em cada 
dez entrevistados mudaram 
os hábitos de alimentação 
dentro e fora do lar.

Divulgação

Mesmo após vacinação, 61% das pessoas têm Mesmo após vacinação, 61% das pessoas têm 
receio de atividades de lazer, diz pesquisareceio de atividades de lazer, diz pesquisa

Saiba quais os cuidados com o pet nesse período de friagemSaiba quais os cuidados com o pet nesse período de friagem
ROSANA MELO

SAMANTHA SOUZA

BRASIL, 25 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

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
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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 
: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 R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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 Morei-
ra. 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 
sendo 1 suíte, sala de es-
nejados. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
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 
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JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
/ 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

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
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 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
70014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
grandes sendo no 4° ca-
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serviço e garagem cober-
ta, joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, garato 
negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 
sala, cozinha, banheiro 
azulejo meia altura, na 
laje, toda no blindex, 
mura500,00 jóia imóveis 
(62) 3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em consen-
trada em Ago/15. No ta-
manho 200m², 3 quartos, 
1 suí150.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
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Alguns dos principais 
clubes do Brasil estão 
começando a mos-

trar serviço no Brasileirão Sé-
rie B. Com a conclusão da 8ª 
rodada neste domingo (22), 
Cruzeiro, Bahia, Sport e Vas-
co no momento ocupam um 
espaço no G-4. Outras gran-
des equipes, como o Grêmio, 
estão um pouco atrás, mas 
seguem no pelotão de cima 
da tabela de classificação. Já 
dá para dizer que existe uma 
polarização na competição?

A DISPUTA LÁ EM 
CIMA NA SÉRIE B
A Série B de 2022 vem 

sendo definida pelo equilí-
brio ferrenho entre os times. 
Apenas quatro pontos sepa-
ram o Vasco da Gama, atual 4º 
colocado, da Chapecoense, 
que está em 10º lugar. Além 
disso, apenas quatro pontos 
separam a Chapecoense do 
Tombense, que no momento 
ocupa a lanterna do torneio.

Poucas unidades separam 
os clubes da Série B nas oito 
rodadas disputadas até aqui. 
Contudo, a consistência é 
uma palavra-chave nesta edi-
ção. O Cruzeiro, por exemplo, 
engrenou cinco vitórias se-
guidas ao derrotar o Sampaio 

Corrêa. Desta forma, a Raposa 
abriu três pontos de vanta-
gem na liderança e segue em 
boa fase na temporada.

O Bahia também vem 
mostrando a sua força. O 
Tricolor de Aço está fazendo 
uma excelente campanha 
na Série B, com cinco vitó-
rias em oito jogos. Desde 
literalmente a primeira ro-

dada, os nordestinos cava-
ram um espaço no G-4 e não 
planejam sair de lá tão cedo.

O Sport também vai muito 
bem, com duas vitórias e um 
empate nas últimas três par-
tidas. Completando a zona 
de classificação, o Vasco da 
Gama é o único time ainda 
invicto nesta Série B. O que 
atrapalha o Cruz-Maltino é a 

quantidade elevada de em-
pates, cinco em oito jogos.

Já o Grêmio, que come-
çou o torneio sob muita 
expectativa, vem passan-
do por um período de tur-
bulência. Nos três últimos 
duelos, uma derrota e dois 
empates. O Tricolor Gaúcho 
caiu para 6º lugar e viu o 
Novorizontino ultrapassá-lo. 

Para completar, times como 
Operário, Brusque, Criciúma 
e Chapecoense também es-
tão correndo por fora.

A BRIGA NA 
PARTE DE BAIXO
Mesmo sem vencer ne-

nhum confronto até agora, a 
situação do Tombense ainda 
não é desesperadora. Com 
seis pontos, todos eles pro-
venientes de empates, o lan-
terna da Série B está a dois 
pontos do primeiro clube 
fora da zona de rebaixamen-
to, o Vila Nova.

Os goianos, inclusive, 
precisam reagir logo. O Tigre 
venceu apenas uma vez e 
vem desperdiçando muitas 
oportunidades dentro de 
casa. Para se ter uma ideia, 
apenas CSA e Guarani, que 
integram o Z-4, e o Londri-
na também possuem uma 
única vitória na competição. 
Até o vice-lanterna CRB ga-
nhou duas vezes.

A certeza é que a Série 
B está pegando fogo, e a 
tendência é só melhorar. A 
9ª rodada começa nesta se-
gunda-feira (23), a partir das 
20h, no embate entre Sport 
e CRB na Ilha do Retiro. Con-
fira aqui a tabela atualizada

Nesta semana, acontece-
rá a última rodada da fase 
de grupos da Libertadores 
e da Copa Sul-Americana. 
No total, 15 clubes brasilei-
ros estão participando das 
competições continentais. 
Os times vivem diferentes 
situações, desde classifica-
ções antecipadas até brigas 
por vagas e eliminações. Sai-
ba a situação de cada uma 
das equipes do Brasil nos 
torneios da América do Sul.

OS BRASUCAS 
NA LIBERTADORES
Palmeiras, Flamengo e 

Atlético-MG já se classifica-
ram antecipadamente para 
as oitavas de final da Liber-
tadores. Verdão e Fla garan-
tiram também a liderança 
de seus grupos, e entrarão 
em campo para saber quem 
terminará com a melhor 

campanha da primeira fase. 
Já o Galo disputará a ponta 
da sua chave contra o Tolima.

O Athletico Paranaense, 
por sua vez, depende apenas 
de si mesmo para avançar. 
Em segundo lugar no Grupo 
B, o Furacão garante seu es-
paço no mata-mata em caso 

de vitória ou empate. Se per-
der, estará eliminado.

Algo semelhante vale 
para o Corinthians, que in-
tegra a vice-liderança do 
Grupo E. No entanto, mes-
mo se perder, o Timão ain-
da teria chances matemáti-
cas de se classificar. Basta o 

Boca Juniors não ganhar do 
Deportivo Cali.

A situação do Red Bull 
Bragantino é um pouco 
diferente. Se ganhar do 
Nacional e mantiver uma 
vantagem de dois gols de 
saldo em relação ao Vélez 
Sarsfield, o Massa Bruta 

avança na Libertadores. Em 
cenário de empate, terá de 
torcer por um tropeço do 
Vélez perante o líder Estu-
diantes. Se perder, precisa-
rá de uma derrota do Vélez.

Para o Fortaleza, é um 
cenário sem muitas contas 
matemáticas. Vitória ou 
empate contra o Colo-Colo 
significam classificação 
para a próxima fase. Uma 
derrota culminaria na eli-
minação, com o Colo-Colo 
passando de etapa.

Por fim, temos o Améri-
ca-MG. Único brasileiro eli-
minado antecipadamente 
na Libertadores, o Coelho 
ainda briga por algo. Se ter-
minar em terceiro lugar no 
Grupo D, terá a chance de 
disputar as oitavas de final 
da Sul-Americana. Para isso, 
a equipe terá de vencer o 
Independiente Del Valle por 
pelo menos dois gols de di-
ferença, fora de casa.

Reprodução

O defensor Marcos Rojo, 
que atua como zagueiro e 
lateral esquerdo no Boca 
Juniors, comemorou um 
título enquanto fumava ci-
garro, comia pizza e toma-
va cerveja no gramado do 
Estádio Mario Kempes. Em 
Córdoba, o seu time faturou 
a Copa da Liga Profissional 
de Futebol da Argentina e o 
jogador celebrou de manei-
ra peculiar, após a vitória por 
3×0 sobre a equipe do Tigre.

CIGARRO, 
PIZZA E CERVEJA
Para entendermos mais 

sobre a comemoração re-
gada à cigarro, pizza e cer-
veja, é preciso compreen-
der qual torneio estava em 
disputa. A Copa da Liga de 
Futebol está em sua 3ª edi-
ção. A primeira delas teve 
título do Boca Juniors, mas 
a segunda terminou com 
uma conquista do Colón.

Neste domingo (22), 
o Boca teve a chance de 
ganhar o bicampeonato 
no Estádio Mario Kempes. 
O adversário da vez era o 
Tigre, que passou pelo Ar-
gentinos Juniors na semifi-
nal. Em um placar de 3×0, 
os xeneizes confirmaram a 
taça na cidade argentina.

Marcos Rojo foi o res-
ponsável por anotar o pri-
meiro gol da partida, antes 
dos tentos de Frank Fabra 
e Luis Vázquez. A conquista 
foi o 50º título nacional do 
Boca Juniors, e o defensor 
da equipe tratou de celebrar 
de um jeito bem diferente.

Com companhia de seus 
familiares, o lateral tratou 
de fumar cigarro, comer pi-
zza e tomar cerveja no gra-
mado do Mario Kempes. A 
cena gerou muita repercus-
são nas redes sociais.

Com times grandes, disputa por Com times grandes, disputa por 
G-4 na Série B começa a se polarizarG-4 na Série B começa a se polarizar
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jogador jogador 
argentino argentino 
comemora comemora 
título com título com 
pizza, cerve-pizza, cerve-
ja e cigarroja e cigarro
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A Coreia do Norte dis-
parou três mísseis 
balísticos em sua cos-

ta leste, na quarta-feira (25), 
em horário local, segundo 
informações de militares sul-
-coreanos. A ação aconteceu 
poucas horas depois do pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, deixar a região 
após uma viagem na qual 
concordou em aumentar as 
medidas para deter o Estado 
que possui armas nucleares.

O Estado-Maior Conjunto 
da Coreia do Sul disse que os 
três lançamentos de mísseis 
balísticos ocorreram no espaço 
de menos de uma hora a par-
tir da área de Sunan da capital 
norte-coreana, Pyongyang.

A guarda costeira do Ja-
pão também relatou pelo 
menos dois lançamentos, e a 
emissora japonesa NHK disse 
que os mísseis pareciam ter 
caído fora da zona econômica 
exclusiva do Japão (ZEE).

Os lançamentos de mís-
seis ocorreram poucas horas 
depois que Biden deixou o Ja-
pão após sua primeira viagem 
à Ásia como presidente. Au-

toridades norte-americanas e 
sul-coreanas haviam alertado 
que a Coreia do Norte parecia 
pronta para um teste de ar-
mas, possivelmente durante 
a visita de Biden.

Biden e seu novo homó-
logo sul-coreano, Yoon Suk-
-yeol, concordaram, no sá-
bado, em realizar exercícios 
militares de maior porte e, se 
necessário, utilizar mais re-
cursos estratégicos dos EUA 
para impedir a intensificação 
dos testes de armamento 
da Coreia do Norte. Mas eles 
também se ofereceram para 
enviar vacinas contra a Co-
vid-19 para a Coreia do Norte, 
no momento em que o país 
isolado enfrenta seu primeiro 
surto confirmado da doença.

O ministro da Defesa ja-
ponês, Nobuo Kishi, declarou 
que a série de lançamentos de 
mísseis balísticos pela Coreia 
do Norte  é um ato provocati-
vo que não pode ser tolerado.

Kishi disse que o primeiro 
míssil balístico disparado pela 
Coreia do Norte atingiu uma 
altitude de 550 km (341,75 mi-
lhas) e voou cerca de 300 km. 
O segundo míssil atingiu uma 
altitude de 50 km, voou a cer-
ca de 750 km, acrescentou.
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Taís Araújo (43) partici-
pou no último domingo (22), 
do programa ‘Caldeirão com 
Huck’, da TV Globo, e falou 
sobre o seu casamento com 
Lázaro Ramos. Juntos há 
quase 18 anos, a atriz abriu o 
jogo e confessou que a vida 
a dois não é perfeita.

“É uma parceria aben-
çoada, graças a Deus! Você 
vai falar: ‘Você tem um casa-
mento perfeito?’. Eu não te-
nho um casamento perfeito 
porque nenhum casamento 
é perfeito, porque a perfei-
ção não existe, não é mes-
mo?! Eu tenho um casamen-
to muito saudável e muito 

feliz”, disse Tais, que recebeu 
uma homenagem do mari-
do durante a atração.

Em entrevista recente ao 
jornal O Globo, Taís Araújo fa-
lou mais uma vez sobre o casa-
mento com Lázaro Ramos. Na 
ocasião, ela disse que admira 
casais que conseguem manter 
a felicidade mesmo abrindo o 
relacionamento, mas explicou 
que não seria capaz.

“Essa novela tem tanto 
assunto. Cara e Coragem é 
uma trama de suspense, de 
aventura, romance. A gen-
te já está gravando desde 
fevereiro. O público pode 
esperar uma novela muito 
bem filmada e escrita. É uma 
história maluca. M

Nesta segunda-feira 
(23), a Paramount 
Pictures lançou ofi-

cialmente o primeiro trai-
ler de “Missão: Impossível 
– Acerto de Contas Parte 1”. 
O sétimo filme da franquia 
chegará aos cinemas no ano 
que vem e voltou a levantar 
uma discussão. Até onde irá a 
tendência de Hollywood em 
insistir em sagas, expandindo 
e explorando cada vez mais 
universos já estabelecidos? 
Isso faz bem à sétima arte?

A JORNADA D
E MISSÃO: IMPOSSÍVEL
O primeiro filme de Mis-

são: Impossível saiu há exata-
mente 36 anos, no dia 22 de 
maio de 1996. A obra ganhou 
uma sequência em 2000, lan-
çando um terceiro capítulo 
em 2006. Ao longo da dé-
cada de 2010, foram outros 
três filmes antes do projeto 
de “Acerto de Contas”, o qual 
deve encerrar a franquia.

A primeira parte tinha pre-
visão de estreia para 2021, 
mas houve adiamento por 
conta da pandemia da Co-
vid-19. Agora, os dois próxi-

mos anos devem concluir de 
vez a jornada de Ethan Hunt, 
personagem interpretado por 
Tom Cruise, atualmente em 
alta por “Top Gun: Maverick”.

FRANQUIAS
Não é novidade que o 

cinema está cada vez mais 
apostando em franquias de 
grandes proporções. Mis-
são: Impossível não é o úni-
co exemplo. Marvel e DC 
investem pesado em seus 
respectivos universos com-
partilhados de super-heróis. 
Sagas como “007”, “Velozes e 
Furiosos”, “Star Wars” e, mais 

recentemente, “Avatar”, são 
apenas alguns exemplos.

Isso possui os seus lados 
positivos e negativos. Quan-
do a saga tem uma estrutura 
sólida, tal estratégia dá mui-
to certo. É o caso de Missão: 
Impossível. A franquia de 
ação sabe dos seus principais 
méritos, e não tenta ser aqui-
lo que não é. Com isso, conse-
gue evitar o desgaste, ainda 
mais devido à dedicação do 
incansável Tom Cruise.

Não é o caso do Universo 
da Magia. Depois de uma 
série de excelente qualidade 
em “Harry Potter”, os novos 

filmes de “Animais Fantás-
ticos” falham em encontrar 
um propósito. O mesmo vale 
para “Star Wars”, que, embora 
tenha uma gama infinita de 
histórias possíveis, não parece 
ser capaz de fugir de seu loops 
de jedis e siths nas telonas.

Além do mais, franquias 
exigem dedicação. Elas são 
feitas para os fãs daquela 
saga em específico. É claro 
que se pode assistir “Mis-
são: Impossível – Acerto de 
Contas Parte 1” sem ter visto 
os demais. No entanto, fica 
muito mais legal acompa-
nhar por inteiro.

Missão Impossível: mais Missão Impossível: mais 
uma saga interminável no cinema?uma saga interminável no cinema?

Taís Araújo fala sobre rela-Taís Araújo fala sobre rela-
ção com Lázaro Ramos: “Ne-ção com Lázaro Ramos: “Ne-
nhum casamento é perfeito”nhum casamento é perfeito”
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