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não será questionado “com Exército na rua”não será questionado “com Exército na rua”

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, afirmou que o resultado das eleições 2022 
não será questionado com “o Exército na rua”. “Não existe espaço para um golpe. Quem diz isso está enlouquecendo”, afirmou ele em conversa 

com empresários, gestores e assessores de investimentos na gestora RPS Capital, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.  p5
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A morte causada pela 
Covid é o lado mais 
evidente da doença 

devastadora que assolou o 
mundo. Um dos lados obscu-
ros da pandemia é a chama-
da crise da orfandade. Entre 
crianças e adolescentes, a 
perda do responsável se tor-
nou uma realidade e expôs 
as mazelas sociais relaciona-
das ao assunto. Acolher, cui-
dar e oferecer oportunida-
des aos menores se tornou 
uma demanda urgente para 
instituições públicas e para 
todos os brasileiros.

Em Goiânia, há apenas 
três casas de acolhimento 
para pessoas nessa condi-
ção enquanto no estado 
não se sabe quantas resisti-
ram abertas enfrentando as 
dificuldades econômicas da 
pandemia, segundo a a juíza 
Célia Lara. O espaço recebe 
menores sem as famílias 
biológicas até que algum 
parente ou família substi-
tuta recebam autorização 
judicial para receber a crian-
ça ou adolescente. É uma 
espécie de etapa antes da 
tentativa de devolver a eles 
um lar e os seus componen-

tes – amor, carinho, afeto e 
conforto. O fluxo oportuniza 
assegurar direitos dos pe-
quenos e um futuro melhor 
para eles, que construirão o 
futuro da sociedade.

O assunto acolhimento 
ganha notoriedade porque 
nesta quarta (25) é celebra-
do o Dia Nacional da Ado-
ção. Durante a pandemia, 
a quantidade de adoções 
triplicou entre 2020 e abril 
deste ano saltando de 17 
para 62, de acordo com o 
Sistema Nacional de Ado-

ção, do Conselho Nacional 
de Justiça (SNA-CNJ). O nú-
mero, no entanto, poderia 
ser maior se a lista de espera 
de interessados não viesse 
abarrotada de exigência 
sobre cor, idade e outras 
características bastante es-
pecíficas, como o candidato 
não ter irmãos. A escolha da 
raça, por exemplo, pode ser 
extinta pelo CNJ, que avalia 
a possibilidade.

Estimativas do Conselho 
Nacional de Saúde apon-
tam que mais de 113 mil 

menores de idade brasilei-
ros perderam o pai, a mãe 
ou ambos para a  Covid 
entre março de 2020 e abril 
de 2021. Se considerada 
as crianças e adolescentes 
que tinham como principal 
cuidador os avós/avôs, esse 
número sobe para 130 mil 
no país. Embora sem dados 
específicos para Goiás, a 
juíza Célia Lara afirma que 
houve aumento de deman-
da de medidas protetivas 
para esse público junto ao 
Poder Judiciário.

“Houve aumento na busca 
de orientações acerca da ado-
ção legal. É importante ressal-
tar que é um risco adotar uma 
criança de forma ilegal ou 
irregular, como nas adoções 
à brasileira ou nas adoções 
dirigidas. Há uma previsão no 
ECA sobre a participação dos 
pretendentes em curso prepa-
ratório e processo judicial com 
a participação do Ministério 
Público. Somente com o trân-
sito em julgado da sentença 
no processo de habilitação há 
inscrição no Sistema Nacional 
de Adoção, do Conselho Na-
cional de Justiça”, explica.

Segundo a magistrada, 
o direito à convivência fa-
miliar é garantido constitu-
cionalmente  à criança e ao 
adolescente. Na ausência 
dos pais, a primeira tenta-
tiva ocorre com a família 
extensa, ou seja, um paren-
te próximo com condições 
e interesse em cuidar do 
órfão. Somente em último 
caso a criança é colocada 
em uma família substituta 
nas modalidades de guarda, 
tutela ou adoção. A diferen-
ça entre elas é muito impor-
tante para validar o proces-
so de inserção da criança em 
um novo ambiente.

A Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia identificou duas 
novas sublinhagens da va-
riante ômicron da Covid-19. 
De acordo com o Programa 
de Vigilância Genômica da 
cidade, este é o primeiro 
registro das sublinhagens 
BA.4 e BA.5 na região Cen-
tro-Oeste do país. Confor-
me a Superintendência de 
Vigilância em Saúde (SVS), 
também é possível confir-
mar que existe transmissão 
comunitária dessas subli-
nhagens no município.

O programa identifi-

cou a sublinhagem em 
três pacientes na última 
segunda-feira (23), no en-
tanto, só foi divulgado na 
tarde desta terça-feira (24). 

Os infectados pela BA.4 
são uma casal que está em 
isolamento domiciliar. A 
mulher, de 38 anos, testou 
positivo para a Covid-19 no 

dia 16 de maio e o homem, 
de 39 anos, foi diagnostica-
do no dia 17 de maio.

De acordo com SVS, os 
dois apresentaram tosse 
seca, dor de cabeça e mial-
gia. Ambos são vacinados 
com as três doses da vacina 
contra o coronavírus e não 
precisaram ser internados.

Já a sublinhangem BA.5 
foi detectada em um jo-
vem, de 20 anos, que tam-
bém está em isolamento 
domiciliar. Ele testou po-
sitivo para a covid-19 no 
dia 16 de maio. Entre os 
sintomas apresentados 
por ele estão: dispneia, 

mialgia, dor de garganta e 
sintomas gripais. O jovem 
foi vacinado com duas do-
ses do imunizante contra 
a doença e não precisou 
de internação. Apesar da 
identificação das subli-
nhagens, não foi possível 
rastrear a origem de con-
taminação dos pacientes.

Acredita-se que a BA.4 
e a BA.5 sejam mais trans-
missíveis que outras linha-
gens da ômicron, por cau-
sa do processo evolutivo 
do vírus. No entanto, isso 
não significa um cresci-
mento de hospitalizações 
e mortes por Covid-19.

Reprodução

Chamada de quermesse, 
arraiá ou festa junina, a tem-
porada de uma das maiores 
festas nacionais começa 
daqui a pouco mais de uma 
semana. O evento reaparece 
na programação de escolas, 
igrejas, empresas e gover-
nos a partir de 02 de junho 
após dois anos suspensa por 
causa da pandemia matan-
do a saudade dos foliões e 
reaquecendo a economia. 

A festa chega a envolver 
cerca de 100 pessoas por 
grupo junino apenas na dan-
ça, sendo 1,4 mil somente 
de dançarinos. Segundo o 
presidente da Federação das 
Quadrilhas Juninas de Goiás 
(Fequajugo), Alex Gontijo, 
são 14 deles filiados e ou-
tros 12 independentes em 
atuação regional. Na cadeia 
produtiva da economia en-
volvida fazem parte setores 
ligados à estrutura, trans-
porte, comida, confecção 
das peças, tecido, produção, 
cenário, cabelo, maquiagem, 
coreógrafo, decoração, palco 
e som, por exemplo.

“O movimento junino é o 
maior movimento cultural, 
artístico e folclórico do País. 
Muita gente diz que esse 
título é do Carnaval, mas 
não é verdade. Ele supera 
as festas juninas proporcio-
nalmente apenas no Rio de 
Janeiro, em São Paulo e em 
Minas Gerais. Todo mundo 
já brincou quadrilha um dia. 
Ela existe em qualquer lugar, 
em toda cidade, em todo es-
tado, em toda currutela, em 
toda viela, em toda rua, em 
toda escola, em toda praça”.

Segundo ele, um levanta-
mento da Confederação Bra-
sileira de Entidades de Qua-
drilhas Juninas em parceria 
com Ministério do Turismo 
e da Cultura aponta que as 
festas juninas são respon-
sáveis por 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional. 
sedenta por participar de 
comemorações em público. 
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Um estupro foi registra-
do a cada 32 horas nos 
primeiros três meses 

de 2022 em Goiás, segundo 
dados da Secretaria de Segu-
rança Pública (SPP). De janeiro 
a março, 67 mulheres foram 
vítimas da violência. Os dados 
de maio de abril e maio ainda 
não foram disponibilizados 
pela secretaria, no entanto, ca-
sos são registrados semanal-
mente pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a delega-
da titular da Delegacia Espe-
cializada em Atendimento à 
Mulher (DEAM), de Goiânia, 
Ana Scarpelli, existem três si-
tuações nas quais a violência 
sexual ocorre: o chamado es-
tupro de rua, quando a vítima 
não tem vínculo com o agres-
sor e geralmente é escolhida 
aleatoriamente; estupro do 
ciclo social, quando a vítima 
e o autor não são próximos, 
mas dividem sempre o espa-
ço por conta de amigos em 

comum ou emprego, exem-
plo: amigo de um amigo ou 
ex-colega de trabalho.

Além do mais comum que 
é estupro familiar. Neste caso, 
a vítima pode ser namorada, 
prima, sobrinha ou até mes-
mo irmã do agressor. Ainda 

segundo a delegada, foram 
registrados 278 casos de abu-
so em contexto de violência 
doméstica, em 2021. Houve 
uma queda em relação aos 
anos anteriores, mas as mu-
lheres ainda precisam enten-
der que a relação sexual pre-

cisa ser sempre consensual.
“Há sim um estupro na 

constância de uma união. En-
tão, caso a mulher não se sinta 
à vontade em manter relação 
sexual com seu marido e, ela 
seja constrangida mediante 
violência ou grave ameaça a 

fazê-lo, há sim o crime de es-
tupro”, explicou a delegada.

ABUSIVO
Aline também relata que 

normalmente, neste contexto, o 
agressor dá sinais de que pode 
cometer o delito. No geral, o cri-
me é fruto de um relacionamen-
to abusivo e provavelmente 
não foi o primeiro ato criminoso 
ocorrido dentro da relação.

“Pode começar com peque-
nos atos, inicialmente enten-
didos como grosseria, passan-
do para ofensas verbais e até 
mesmo físicas. Comunicando 
assim, no desenrolar desse re-
lacionamento abusivo, a falta 
de respeito em relação às von-
tades sexuais da mulher. Então, 
a gente pode afirmar que se 
percebe esse tipo de delito, em 
contexto de violência domésti-
ca”, relatou a delegada.

Conforme a delegada, 
muitas mulheres que procu-
ram a delegacia para notificar 
o crime, não percebem que 
estão vivendo um relacio-

namento abusivo, por isso, 
nunca notificaram ter sofrido 
violência doméstica.

“Às vezes a vítima naquele 
momento (denuncia) começa 
a falar, nossa realmente ele 
estava mais agressivo, ele me 
ameaçou em tal situação, ele 
me injuriou, ele me xingou”, 
explicou Ana Scarpelli.

O crime de estupro pode 
ocorrer contra qualquer mu-
lher em qualquer faixa etária 
de idade. Por isso, a delegada 
relata que qualquer indício 
de violência deve ser denun-
ciado, “impossibilitando que 
algo mais grave aconteça.”

Portanto, os telefones 197 
e 180, da Polícia Civil estão 
disponíveis para atender de-
núncias, inclusive anônimas. 
Além disso, a delegacia da 
mulher está aberta 24 horas.

Em caso de estupro, o au-
tor pode pegar até 6 anos de 
prisão, em caso de qualifica-
ção como: lesão corporal, a 
pena pode chegar a 12 anos 
de reclusão.

Divulgação
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Um trabalhador rural de 
39 anos foi preso suspeito 
de atear fogo na mata que 
fica às margens da BR-060, 
na noite desta terça-feira 
(24). O local onde os focos 
de incêndio foram encontra-
dos fica entre Acreúna e Rio 
Verde, na região Sudoeste 
de Goiás. Trata-se do primei-
ro caso de prisão por este 
motivo registrado no estado 
em 2022, segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Uma equipe de policiais 
estava em ronda e avistou 
pequenos focos de fumaça 
e fogo na rodovia. Os agen-
tes da PRF se aproximaram 
do local, que tinha espécies 
vegetais nativas da região, 
e encontraram um homem 
com tochas de fogo acesas. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e controlou o fogo 
em cerca de duas horas.

“Ele já tinha criado mais 
ou menos 10 pequenos fo-
cos de incêndio em uma 
extensão de 1 Km”, conta 
o inspetor da PRF, Newton 
Moraes. Aos policiais, ele 
contou que foi contratado 

por um fazendeiro para fa-
zer o serviço de roçagem no 
local. O homem foi preso e 
levado à Central de Flagran-
tes de Rio Verde.

“A partir dessa época 
do ano já são mais comuns 
estes casos. O problema é 
que margens de rodovias 
são regiões com movimento 
intenso de carretas, cami-
nhões, veículos com produ-
tos perigosos, além da ques-
tão ambiental. Quando o 
fogo chega em algum cana-
vial, que é comum na região, 
acaba ficando incontrolável 
e o risco de acidente aumen-
ta”, explica o inspetor da PRF.

Segundo o artigo 41 da 

Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9605/98), atear fogo 
pode levar a pena de dois 
a quatro anos de prisão e 
multa, que variam de acordo 
com a gravidade do caso.

Qualquer pessoas que 
presenciar alguém ateando 
fogo em mata pode comu-
nicar à Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) pelo telefone 191. 
Os policiais vão ao local para 
controlar o trânsito e o Cor-
po de Bombeiros é acionado 
para controlar as chamas.

“Quando alguém se depa-
ra com incêndio na rodovia, 
a primeira coisa que se faz, 
geralmente, é fechar os vi-
dros do carro para não entrar 

Na última sexta-feira (20), 
a cidade de Campo Limpo 
de Goiás que, conta com 
pouco mais de 8 mil habi-
tantes, ficou chocada com o 
pronunciado de dez alunos 
que relataram terem sofrido 
abuso sexual de quatro ho-
mens, sendo que três moram 
na cidade. Eles chegaram a 
ser presos pela Polícia Militar 
(PM), mas acabaram libera-
dos pela falta de flagrante.

Os abusos que aconteciam 
há cerca de sete anos, já che-
garam a levantar suspeitas 
entre os moradores, além de 
terem sido investigados pelo 
Conselho Tutelar do municí-
pio, que não conseguiu levar 
a investigação à diante por fal-
ta de provas, segundo a con-
selheira Kátia de Socorro Dias.

“Já havia uma denúncia em 
curso, mas ela nunca foi para 
frente. Já as demais, não tínha-
mos como fazer nada sem de-
núncia. Agora, essas crianças 
estão fazendo tratamento psi-
cológico, pois elas correm ris-
co de ficarem traumatizadas 
por conta dos abusos”, disse.

As denúncias foram feitas 
por estudantes entre 5 e 15 
anos, durante uma palestra 
do Maio Laranja, no Colégio 
Estadual Rui Barbosa. Quatro 
delas são do mesmo núcleo 
familiar e eram abusadas por 
um mesmo suspeito, que faz 
parte da família. O abusador, 
inclusive, era servidor do mu-
nicípio e ocupava o cargo de 
motorista de ambulância.

A vítima mais jovem, de 5 
anos, relatou que o homem 
entrava no banheiro quando 
ela estava tomando banho e 
acariciava as partes íntimas. 
A forma do abuso, confor-

me explicado pelas vítimas, 
eram iguais e incluíam desde 
assédio verbal até carícias 
em órgãos genitais. Entre-
tanto, os suspeitos não pra-
ticavam o ato da penetração.

Os abusos aconteciam 
nas casas das vítimas ou de 
familiares. As quatros me-
ninas que foram abusadas 
pelo parente, por exemplo, 
foram molestadas na casa 
dá avó de uma delas. Ou-
tro ponto em comum era a 
forma como os criminosos 
mantinham os abusos em 
segredo, usando ameaças 
para intimidar as vítimas.

PRF prende suspeito de colocar fogo PRF prende suspeito de colocar fogo 
às margens de rodovia, em Rio Verdeàs margens de rodovia, em Rio Verde
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Para reduzir o tempo 
de espera de pacien-
tes que aguardam ci-

rurgias eletivas no Estado, 
represadas com a suspensão 
ocorrida em função da pan-
demia da Covid-19, o gover-
nador Ronaldo Caiado deter-
minou à Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-GO) 
que essa fosse uma meta 
para este ano. “No período da 
pandemia, os procedimentos 
médicos que não eram de 
urgência ficaram suspensos, 
principalmente na área de or-
topedia. Mas, agora, já é pos-
sível atender esses pacientes 
que precisam ser assistidos e 
ter seu problema soluciona-
do”, esclarece o governador.

O 1º Mutirão de Consultas 
e Exames Pré-Operatórios co-
meçou com a triagem de 500 
pacientes no Centro Estadual 
de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (Crer), 
de quarta a sexta-feira (18 e 
20/05). Eles passaram por con-
sultas de reavaliação, exames e 
avaliação completa, bem como 
realização de consulta cardio-
lógica de risco cirúrgico. 

“O primeiro passo deste 
projeto foi a discussão do 
quantitativo de pessoas na fila 
com as unidades de saúde e a 
posterior identificação e quali-
ficação clínica dos pacientes. 
Após isso, foi organizado o 
acolhimento de todos no Crer, 
com a equipe da unidade. 
Agora, com todos os exames 
prontos, iniciaremos as cirur-
gias ortopédicas na próxima 
semana”, explica o secretário 
da Saúde, Sandro Rodrigues.

800 CIRURGIAS
Nesta semana, as equipes 

da SES-GO estão em Uruaçu, 

realizando o mesmo trabalho 
de triagem, qualificação clíni-
ca e acolhimento de 300 pa-
cientes que serão operados no 
Hospital Regional do Centro-
-Norte, o HCN. “A qualificação 
clínica da fila foi para identifi-
car também a origem dos pa-
cientes e procurar atendê-los 
o mais próximo de onde mora. 
No HCN, será possível realizar 
os procedimentos de cente-
nas de pacientes na macrorre-
gião Norte do Estado”, explica 
Cárita Cristina Castro, gerente 
de Regulação de Cirurgias Ele-
tivas da SES-GO.

 A gerente informa que, nes-
se mutirão, está sendo aten-
dida uma das especialidades 
mais demandadas. Durante a 
fase de triagem, os pacientes 
são identificados e chamados 
por técnicos da SES-GO e pas-
sam, no mesmo dia, por exa-
mes laboratoriais, eletrocardio-
grama e risco cirúrgico, raios X 
e avaliação com ortopedista. 

No Crer, eles foram orien-
tados e acolhidos de forma 
humanizada, no auditório da 
unidade, seguindo para con-
cluir o preparo, tudo em um 
único dia. “No fluxo normal, 
eles fazem os exames em dias 
diferentes, mas, no mutirão, 
concentramos num período 
de três dias, para facilitar esse 
pré-operatório tanto para o 
paciente como para as equi-
pes da unidade de saúde”, diz 
Sandro Rodrigues. A ideia é re-
alizar um mutirão por mês, em 
unidades de saúde e também 
especialidades diferentes.

EXCELÊNCIA
O Crer se preparou para 

oferecer um atendimento 
de excelência às centenas 
de pessoas, residentes em 
diferentes municípios do 
Estado, que aguardavam 
havia alguns anos o mo-
mento de passarem pelas 
cirurgias. Os pacientes fo-

ram recebidos de forma hu-
manizada, com a oferta de 
lanche e pessoal exclusivo 
para prestar as informações.

O diretor técnico da uni-
dade, Ciro Bruno Silveira Cos-
ta, informa que, além disso, a 
direção do hospital reservou 
para essa primeira fase do mu-
tirão, dez cirurgiões ortopedis-
tas de diferentes subespeciali-
dades e três cardiologistas. 

Ciro Bruno Costa adianta 
que foram preparados ainda 
os setores de eletrocardio-
grama, ressonância magné-
tica, tomografia e exames 
laboratoriais. Um total de 1,9 
mil procedimentos foram 
realizados nos três dias. O 
diretor-técnico explica que as 
cirurgias serão realizadas já a 
partir desta semana. A expec-
tativa, conforme diz, é que 
todos os pacientes cadastra-
dos no mutirão passem pelos 
procedimentos cirúrgicos em, 
no máximo, três meses. 

Reprodução

Estado realiza primeiro Estado realiza primeiro 
mutirão de cirurgias eletivasmutirão de cirurgias eletivas

O deputado federal Dele-
gado Waldir Soares (UB) 
lidera todos os cenários 
na corrida pelo Senado 
Federal na eleição deste 
ano. É o que mostra a mais 
nova pesquisa do Institu-
to Brasmarket, divulgada 
essa semana. Waldir lidera 
os dois cenários testados 
pelo instituto, um com a 
presença do ex-governa-
dor Marconi Perillo e ou-
tro sem o nome dele.
No primeiro cenário, De-
legado Waldir alcança 
24,1% das intenções de 
voto. Em segundo lugar, 
aparece Marconi Perillo 
(PSDB), com 19,6%. De-
pois, bem atrás, figuram 
João Campos (Republica-
nos, com 7,4%), Alexan-
dre Baldy (PP, com 5,3%), 
Wilder Moraes (PSC, com 
4,6%), Lissauer Vieira 
(PSD, com 4,5%) e Luiz do 
Carmo, na lanterna, com 
3,6%. Os indecisos, nesse 
cenário, somam 15,9% e 
os que votariam nulo ou 
branco chegam a 15%.
No segundo cenário, a fren-
te do Delegado Waldir se 
amplia. Ele alcança 28,3% 

das intenções de voto sem 
o nome de Marconi Pe-
rillo, que ainda não definiu 
qual mandato irá disputar. 
Nesse cenário, em segun-
do aparece João Campos 
(9%), Wilder Moraes (6,4%), 
Alexandre Baldy (6%), Lis-
sauer Vieira (5,4%) e Luiz do 
Carmo (49%). Sem Marconi, 
os indecisos somam 20,3% 
e os que votariam nulo ou 
branco chegam a 19,9%.

REJEIÇÃO
No quesito rejeição, quem 
lidera é o ex-governador 
Marconi Perillo, com 38,8% 
que não votariam nele de 
jeito nenhum para senador. 
O número mostra o grau de 
desgaste de Marconi, que 
ainda é muito grande. Na 
mesma pesquisa do Bras-
market, Marconi aparece 
como o mais rejeitado tam-
bém para governador. 
A pesquisa Brasmarket ou-
viu 800 eleitores no estado 
de Goiás entre os dias 9 e 
13 de maio e tem margem 
de erro máxima de 3,4%. A 
pesquisa foi registrada na 
Justiça Eleitoral sob o nú-
mero GO06414/2022.

FERNANDA
MORAIS
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O vice-presidente Ha-
milton Mourão (Re-
publicanos), pré-can-

didato ao Senado pelo Rio 
Grande do Sul, afirmou que 
o resultado das eleições 2022 
não será questionado com “o 
Exército na rua”. “Não existe 
espaço para um golpe. Quem 
diz isso está enlouquecendo”, 
afirmou ele em conversa na 
manhã desta quarta-feira, 25, 
com empresários, gestores e 
assessores de investimentos 
na gestora RPS Capital, cujo 
relato foi obtido pelo Esta-
dão/Broadcast, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado.

Segundo Mourão, é boba-
gem questionar a integridade 
das urnas eletrônicas, como 
tem sido feito pelo presidente 
Jair Bolsonaro e aliados, sem 
apresentar provas. “Com toda 
a minha sinceridade, sempre 
pode ter algum problema. 
Mas desde que esse processo 
teve início (votação pela urna 
eletrônica), não teve fraude”, 
disse o vice-presidente. “Em 

um País que não guarda se-
gredo, uma fraude já teria 
aparecido. É uma bobagem 
ficar alimentando isso aí.”

Ele defendeu, no entanto, 
a impressão do voto. “Qual-
quer pessoa quando vai ao 

banco pode tirar um extrato 
e conferir se foi aquela ope-
ração que fez. Qual seria o 
problema de acontecer isso 
na eleição?” questionou.

O vice-presidente disse 
que conversou com o ministro 

Luís Roberto Barroso, que foi 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) até feverei-
ro deste ano, e que houve a 
sugestão de chamar as Forças 
Armadas para participar da 
Comissão de Transparência 

das Eleições. “Entre 90 e 100 
engenheiros cibernéticos, que 
defendem o País de ataques 
hackers diariamente, produ-
ziram dois documentos. Um 
com mais de 400 observações, 
de caráter menor. E outro com 
nove aspectos que poderiam 
ser melhorados. Mas deram 
um grau de sigilo para todos 
e o presidente (Jair Bolsonaro) 
ficou pressionando para divul-
gar Mas o tribunal respondeu 
que não aceitava”, afirmou.

“O problema é que se colo-
ca em discussão que as Forças 
Armadas estão intervindo, 
mas não. Criamos o relatório, 
fizemos o trabalho e está en-
cerrado o assunto. Próximo 
assunto das Forças Armadas é 
a distribuição das urnas e a se-
gurança do processo eleitoral. 
É o que ela faz toda vez que 
acontece uma eleição”, disse.

‘Ruídos’ com Bolsonaro
Na conversa com em-

presários, Mourão disse não 
acreditar na terceira via “por-
que não conquista o ‘povão’”. 
“A não ser que um milagre 

aconteça, mas nem eles con-
seguem se entender… Não 
vão passar de 4%, 5% dos 
votos. A disputa vai ser entre 
o ex-presidente Lula e Bolso-
naro”, afirmou.

Mourão também deixou 
clara a decepção com o papel 
que conseguiu desempenhar 
como vice de Jair Bolsona-
ro. Ele declarou que sempre 
buscou “ser proativo” para co-
operar com o governo, princi-
palmente nas questões inter-
nacionais. “O presidente criou 
muitos ruídos achando que eu 
estava querendo ultrapassá-
-lo, que eu queria o lugar dele 
ou coisas do tipo”, disse.

Em razão desses “ruídos”, 
o vice-presidente contou ter 
tido, no fim de 2020, uma 
conversa reservada com Bol-
sonaro. “Sentei com ele e disse 
três coisas de forma direta: eu 
estou aqui para te ajudar, não 
quero o seu lugar e se não está 
satisfeito eu renuncio amanhã, 
mas nesse ponto eu me preo-
cupo com o que pode aconte-
cer no Congresso”.

Divulgação
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Michelle Bolsonaro está 
filiada no PL. A informação 
foi confirmada pela execu-
tiva nacional do partido na 
última quarta-feira (25)

Por enquanto a assesso-
ria da primeira-dama não 
divulgou o por qual motivo 
Michelle se filiou a um parti-
do político já que, apesar de 
não ter impeditivo para apa-
recer na propaganda parti-

dária da sigla, juridicamente 
a primeira-dama não pode 
se candidatar para nenhum 
cargo eletivo em 2022.

O PL é também agora é o 
partido de todo clã Bolsona-
ro. Além de Michelle, desde 
o ano passado que o presi-
dente Bolsonaro passou a 
integrar a sigla, assim como 
seus filhos, senador Flávio 
Bolsonaro, o deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro e 
o vereador Carlos Bolsonaro.

A maior explicação para 
filiação da primeira-dama 
é a expectativa de que Mi-
chelle tenha potencial de 
atrair o público feminino e 
evangélico para a campa-
nha de reeleição do presi-
dente Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro é a 
37ª primeira-dama do Bra-
sil, presidente do Conselho 
Pátria voluntária e mãe da 
única filha do presidente, 
chamada Laura.

A desistência do tucano 
João Doria em participar das 
eleições deve movimentar 
os planos de outros partidos 
políticos que tem candidatos 
para presidente da República.

É o caso do PT de Lula, por 
exemplo. De acordo com a colu-
nista Bela Megaled, o O Globo, o 
petista não pretende aumentar 
a ofensiva sobre o PSDB de ime-
diato, mas integrantes do PT já 
vislumbram maiores chances 
de conseguir apoio ainda no 
1º turno de tucanos históricos 
como Fernando Henrique, José 
Serra e Teotônio Vilela.

Mesmo assim interlocuto-
res do PT consideram que no 
momento, é hora de deixar 
os ex-adversários “arruma-
rem a casa”. Desde quando 
anunciou seu projeto político 
para 2022, Lula declarou que 
sua estratégia para conquis-
tar apoio é manter o diálogo 
aberto com todos os partidos.

Bela Megale relatou que 
recentemente Lula conversou 
novamente por telefone com 
Fernando Henrique Cardoso. 
Aliados do petista, assim com 

de FHC defendem que, de 
fato, o PSDB precisará de um 
tempo para se reorganizar in-
ternamente, antes de seguir 
por um novo caminho.

Nesta quinta-feira o PSDB 
se uniu em uma federação 
com o Cidadania. Mesmo as-
sim, ainda de acordo com Bela 
Megale, existe uma ala petista 
que não acredita que a tercei-
ra via consiga se viabilizar com 
a candidatura da senadora Si-

mone Tebet (MDB) para presi-
dência da República.

E, essa expectativa, so-
mada a desistência de Doria, 
cria-se a possibilidade de que, 
pelo menos, tucanos históri-
cos façam a opção de já se-
guir com Lula. Por enquanto, 
não existe indicação para pro-
curar Doria. Mas, fica o indica-
tivo que o PT não teria pro-
blema em abrir espaço para 
acomodar o ninho tucano.

Com Doria fora da disputa PT Com Doria fora da disputa PT 
pretende ampliar diálogo com PSDBpretende ampliar diálogo com PSDB

Michelle Bolsonaro Michelle Bolsonaro 
também se filia ao Partido Liberaltambém se filia ao Partido Liberal
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Os passageiros que opta-
rem pelo pagamento de via-
gens feitas pelo Uber deverão 
enviar uma selfie. A medida faz 
parte de uma estratégia para 
aumentar a segurança da pla-
taforma, empresa e usuários. A 
foto deverá ser enviada antes 
da solicitação do transporte. A 
medida está em fase de testes 
e valerá apenas para parte das 
pessoas que utilizam o serviço 
sem fornecer informações do 
cartão de crédito ou débito.

Segundo a plataforma, o 
envio das imagens faz parte de 
uma das solicitações mais su-
geridas por motoristas. A foto, 
no entanto, não servirá para 
identificação dos passageiros 
pelos condutores nem pela 
empresa, que descarta verifica-
ção biométrica. A selfie passará 

a integrar um bando de dados 
que será encaminhada às auto-
ridades, caso necessário.

“A Uber entende que a tec-
nologia é um recurso podero-
so para trazer mais segurança 
a todos que usam o nosso 
aplicativo. A selfie vem como 
uma camada adicional à verifi-
cação de CPF dos usuários que 
já realizamos há muitos anos e 
para complementar a checa-
gem de documentos”, ressalta 
a gerente de Operações para 
Segurança da plataforma.

Com a informação, a ideia 
é tentar reduzir a criminalida-
de ao identificar previamente 
o solicitante da corrida. A no-
vidade chega após o anúncio 
de outras duas funcionalida-
des. Em uma delas, o moto-
rista pode decidir se aceita 
a viagem a partir do local de 
destino do passageiro e a se-
gunda é a integração da pla-

taforma com a Polícia Militar 
do Rio de Janeiro, permitin-
do o acionamento de emer-
gência através de um botão 
disponível no aplicativo.

PIX
A Uber anunciou na ter-

ça-feira (24) que irá aceitar 

pagamento por Pix para 
viagens em todo o terri-
tório nacional. Segundo 
a empresa, o pagamento 
será feito diretamente para 
a plataforma – não para o 
motorista parceiro. Apesar 
da alternativa já estar dispo-
nível desde o início de maio 

para a maioria dos usuários, 
ela deve ser expandida para 
todos até o início de junho.

Além do pagamento das 
corridas, o passageiro também 
pode quitar dívidas ou com-
prar créditos Uber Cash sistema 
pré-pago da Uber, que permite 
adicionar um saldo no app.

COMO FUNCIONA
Ao solicitar a viagem, o usu-

ário deve escolher a opção de 
pagamento Pix. Confirmando 
o pedido, o aplicativo irá redire-
cionar o passageiro a uma pá-
gina onde um código Pix será 
gerado. Para realizar o paga-
mento, basta copiar o código 
e utilizá-lo no aplicativo do seu 
banco. Confirmada a transação.

Quando o valor da viagem 
fica mais alto do que o previs-
to, o passageiro fica com um 
saldo a pagar na Uber Wallet. 
Esse pode ser pago depois da 
viagem com qualquer método 
de pagamento, inclusive Pix.

Caso a viagem seja cance-
lada, o valor é estornado na 
hora, diretamente na conta 
do passageiro. Se houver can-
celamento com cobrança de 
taxa, o estorno do Pix é feito 
já com o valor abatido.

A Covid-19 é uma do-
ença infecciosa causa-
da por um vírus, mas 

também é uma doença infla-
matória – que pode afetar não 
apenas o músculo do coração, 
mas todo o sistema cardiovas-
cular, órgãos associados a ele, 
além de artérias e veias.

O médico cardiologis-
ta Aguinaldo Freitas Júnior, 
Chefe do Serviço de Cardio-
logia do Hospital das Clíni-
cas da Universidade Federal 
de Goiás (HC/UFG), explica 
que quando essa inflamação 
gerada pela Covid acome-
te diretamente o músculo 
do coração, o paciente tem 
uma miocardite, de pode ser 
apresentar de forma leve, 
ou seja, dor no peito e febre, 
mas pode evoluir com casos 
graves, levando à completa 
falência do músculo do co-
ração e uma insuficiência car-
díaca. Nesses casos, o pacien-
te sente cansaço, falta de ar 
e queda no rendimento para 
fazer as atividades diárias.

A Covid está associada 
também a um aumento do 
número de fenômenos trom-
boembólicos, ou seja, é uma 
doença que tem predispo-
sição a formar coágulos e 
eles podem acometer veias, 
levando à trombose e até a 

embolia pulmonar, infarto do 
miocárdio e AVC isquêmico, 
que é o derrame cerebral.

“Então, são sequelas dos 
fenômenos tromboembólicos 
associados à Covid, o infarto, 
o derrame, a embolia pulmo-
nar ou trombose e o aumento 
de pessoas com hipertensão e 
de hipertensos com a pressão 
muito descontrolada”.

O médico conta que tem 
visto muito na prática clínica 
um aumento no número de 
pessoas hipertensas. “É uma 
coisa curiosa porque é impressi-

onante o número de hiperten-
são descontrolada pós-covid. 
Ou a Covid mostrou que o paci-
ente era hipertenso e não sabia, 
ou aqueles paciente hiperten-
sos tornaram-se descontrola-
dos depois da doença”, explica.

O cardiologista afirma que 
qualquer pessoa que teve 
Covid pode apresentar essas 
sequelas. “Já cuidamos de 
pacientes com miocardite de 
22 anos; de uma jovem atle-
ta de 34 anos com embolia 
pulmonar e de um infarto em 
um senhor de 70 anos. Então 

todo paciente pode ter sequ-
elas pós-Covid. Todo paciente 
está sujeito a isso”, diz.

Ele lembra que os pacien-
tes vacinados ou aqueles que 
já tem uma imunidade por in-
fecção prévia de Covid tendem 
a ter menos complicações car-
diovasculares do que pacien-
tes não vacinados ou que não 
tem uma certa imunidade.

A pessoa imunizada tem 
risco menor de ter um caso 
grave de Covid e, por con-
sequência, tem menos chan-
ce de ter sequelas cardioló-

gicas. Mas um outro fator que 
pode ajudar a diminuir esta 
chance, segundo o médico 
Aguinaldo Freitas Júnior, que 
também é professor da Facul-
dade de Medicina da UFG, é 
controlar as comorbidades. “Se 
já era hipertenso, mantenha a 
pressão controlada. Se é dia-
bético, mantenha o diabetes 
controlado, e assim por diante”.

Para evitar problemas no 
coração após ter Covid, a 
pessoa deve observar se está 
tendo dor no peito. “O Covid 
dá vários sintomas. Queda de 

cabelo, dificuldade de memó-
ria, cansaço, alterações em 
vários órgãos, mas uma coisa 
que ele não dá é dor no peito. 
O paciente pode ter cansaço 
pós-Covid. Pode ter síndrome 
da fadiga crônica, mas dor no 
peito, não”, alerta.

Se há dor no peito e febre 
pós-Covid, associado a ca-
nsaço, falta de ar, inchaço, o 
paciente não deve atribuir os 
sintomas ao sedentarismo ou 
a alguma infecção. A pessoa 
deve ir a uma consulta com um 
cardiologista, afirma o médico. 
“Ele vai investigar, examinar 
adequadamente para ver se 
tem alguma repercussão car-
díaca. Vai pedir exames simples 
como eletro, ecocardiograma e 
talvez um raio-x de tórax”. Essas 
complicações cardiológicas 
podem acontecer até três me-
ses após a covid-19.

“O objetivo aqui não é 
alarmar a população, mas 
informar e esclarecer. Não 
há necessidade de procurar 
um cardiologista se não tem 
sintomas. O mesmo para 
aquelas pessoas que tive-
ram Covid e querem retomar 
as atividades físicas. Se não 
sente nada anormal, vida 
normal. Mas se algo está li-
mitando a capacidade de fa-
zer algo que conseguia antes 
da infecção é extremamente 
importante investigar”.

Divulgação

Covid-19 pode deixar sérias sequelas Covid-19 pode deixar sérias sequelas 
cardiovasculares em jovens e até atletascardiovasculares em jovens e até atletas
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649

S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

FIORINO 14/14 branca 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Morei-
ra. ar condicionado, fo-
gão cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
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
-------------------------------
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 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
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

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

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

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

vas de final da Libertadores, 
da mesma forma que o Ceará 
no mata-mata da Sul-Ameri-
cana. Enquanto os times ce-
arenses deram orgulho aos 
seus torcedores, as equipes 
mineiras decepcionaram na 
rodada continental, com der-
rotas de Atlético e América. 
O São Paulo também jogou 
na noite desta quarta-feira 
(25), cumprindo tabela.

CONTRASTES 
NA LIBERTADORES
O Fortaleza está dispu-

tando a Libertadores da 
América pela primeira vez 
em sua história. Há cinco 
anos, em 2017, o Leão do 
Pici estava na Série C do 
Campeonato Brasileiro. Nes-
ta temporada, o time tinha a 
chance de ampliar seus fei-
tos na principal competição 
de clubes do continente.

No Monumental de San-
tiago, o Fortaleza enfrentou 
o Colo-Colo, do Chile. Foi 
um verdadeiro show brasi-
leiro. Silvio Romero abriu o 
placar e Moisés ampliou. An-
tes do intervalo, o Colo-Colo 
reagiu e diminuiu com gol 
contra de Brayan Ceballos. 
No segundo tempo, po-
rém, o Leão voltou a brilhar 

e marcou mais duas vezes 
com Moisés e Yago Pikachu.

Os chilenos até reagiram 
e chegaram à meta nova-
mente em novo gol contra 
de Ceballos e outro de Le-
onardo Gil. No entanto, o 
placar de 4×3 favoreceu o 
Fortaleza, que avançou na 
segunda posição do Grupo 
F da Libertadores. Já o Colo-

-Colo ficou pelo caminho, 
com o alento de que terá 
uma oportunidade nas oita-
vas da Sul-Americana.

No Grupo D, dois minei-
ros desapontaram suas tor-
cidas. O Atlético perdeu para 
o Tolima por 2×1, em pleno 
Mineirão. Pelo lado positivo, 
o Galo conseguiu se classi-
ficar na liderança da chave, 

devido à vantagem no saldo 
de gols. Os colombianos pas-
saram em segundo.

O América, por sua vez, en-
trou em campo sem chances 
de classificação para as oitavas 
da Libertadores. No entanto, 
se vencesse o Independiente 
Del Valle por pelo menos dois 
gols de diferença, no Banco de 
Guayaquil, o Coelho garantiria 

uma vaga no mata-mata da 
Sula por terminar em terceiro. 
Porém, a equipe sofreu um 
revés de 3×0 e terminou na 
lanterna do grupo.

APENAS SORRISOS 
NA SUL-AMERICANA
Na Libertadores, houve 

contraste. Na Sul-America-
na, apenas sorrisos marca-
ram os clubes brasileiros. 
Pelo Grupo G, o Ceará de-
pendia somente de si para 
se classificar. Contudo, a 
tarefa era difícil, pois o time 
não podia perder por dois 
gols de diferença para o In-
dependiente, da Argentina, 
no Estádio Avellaneda.

Eis que o Vozão não se in-
timidou e triunfou por 2×0, 
com tentos de Rodrigo Lin-
doso e Mendoza. O Ceará se 
tornou então a única equipe 
na história a vencer todos os 
seis jogos de uma fase de 
grupos da Sul-Americana. 
Além do mais, é a primeira 
vez que os cearenses joga-
rão as oitavas de final do 
torneio, algo que não acon-
teceu nas outras duas parti-
cipações do Vozão.

Para completar a rodada 
continental, o São Paulo re-
cebeu o Ayacucho, do Peru, 
no Morumbi. O Tricolor Pau-
lista já estava classificado de 
forma antecipada, mas ain-
da assim ganhou por 1×0, 
com gol de Caio Matheus.

A Stock Car Pro Series, 
principal modalidade do 
automobilismo nacional, 
lançou uma novidade nesta 
semana. O torneio terá um 
campeonato virtual con-
tendo três categorias, tanto 
para pilotos profissionais 
quanto para amadores. As 
inscrições estarão abertas a 
partir de 27 de maio e assim 
continuarão até 6 de junho 
por este link, de forma gra-
tuita. A primeira etapa co-
meçará no dia 22 de junho.

AS NOVIDADES
O nome desse novo seg-

mento da Stock Car é E-Sto-
ck. As três categorias funcio-
narão da seguinte maneira. A 

primeira delas é a E-Stock Pro 
Series, destinada a pilotos 
profissionais do automobilis-
mo real. A segunda é a E-Sto-
ck Virtual Pro, na qual parti-
ciparão pilotos profissionais 
do automobilismo virtual. 

Por fim, a E-Stock Virtual Am 
reunirá pilotos amadores do 
automobilismo virtual.

Cada uma dessas catego-
rias possuirá 12 etapas, assim 
como na Stock Car Pro Series. 
A cada etapa, acontecem 

duas corridas. Desta forma, 
o calendário terá um total de 
36 etapas, 72 corridas e 120 
pilotos. Haverá transmissão 
ao vivo e o cronograma vai 
de junho até novembro.

Com pioneirismo entre es-
portes eletrônicos, a organiza-
ção da E-Stock acontecerá na 
plataforma iRacing, com es-
pecialização em simuladores. 
Os veículos presentes serão 
o Chevrolet Cruze e o Toyota 
Corolla, e cada grid terá capa-
cidade para 40 carros.

Assim como na Stock 
Car, a E-Stock terá provas 
de classificação para definir 
a largada da primeira corri-
da. O grid da segunda corri-
da pegará sempre a ordem 
inversa dos dez primeiros 
colocados da prova ante-
rior, da mesma forma que 

ocorre no mundo real.
Na E-Stock Pro Series, 

convidados e pilotos profis-
sionais do automobilismo 
real nacional ou do exterior 
com participação regular 
em corridas poderão parti-
cipar. Nas outras duas cate-
gorias, os itens levados em 
conta serão o histórico do 
iRating, o iRating atual e o 
retrospecto nos campeona-
tos do IRB Esports, caso haja.

A primeira etapa da E-
-Stock Virtual Pro 2022 será 
em 20 de junho. Em segui-
da, no dia 22, haverá a es-
treia da E-Stock Pro Series, e 
a conclusão da etapa inicial 
será em 27 de junho, pela 
E-Stock Virtual Am. Todas 
as corridas de inauguração 
acontecerão no Circuito de 
Spa-Francorchamps.

Reprodução

O ex-CEO da Fórmula 
1, Bernie Ecclestone, de 91 
anos, foi preso em flagrante 
na noite desta quarta-feira 
(25), por porte ilegal de arma. 
Ele e a esposa a brasileira, 
Fabiana Ecclestone estariam 
embarcando no Aeroporto 
Internacional de Viracopos 
, em Campinas (SP), para a 
Suíça, quando a arma foi de-
tectada no Raio-X.

A pistola calibre 32 da 
marca LM Seecamp, sem do-
cumentação regular, estava 
na bagagem dele, no bolso 
de uma camisa. De acor-
do com a Polícia Civil (PC), 
ela estava sem munições e 
sem o carregador. Ainda se-
gundo a polícia, Ecclestone 
afirmou ser dono da arma, 
porém alegou não ter co-
nhecimento que ela estava 
na bagagem. Ele foi preso, 
mas solto em seguida, após 
pagamento de R$ 6.060,00 
(seis mil e sessenta reais).

Em depoimento, o em-
presário disse ter comprado 
a pistola de um mecânico 
da Fórmula 1, há aproxi-
madamente cinco anos. A 
arma seria mantida em uma 
propriedade rural no inte-
rior de São Paulo. Ecclesto-
ne não quis acionar o seu 
advogado. Após ter a liber-
dade provisória concedida, 
o casal partiu para a Suíça 
em um voo particular.

Bernie Ecclestone foi 
chefe comercial da F1 por 
quase 40 anos. Ele coman-
dou a categoria até 23 de 
janeiro de 2017, quando 
foi demitido após aquisição 
dos direitos pela empresa 
Liberty Media. O inglês Ross 
Brawn e o americano Sean 
Bratches o substituíram.

Na noite de Libertadores e Na noite de Libertadores e 
Sula, times cearenses fazem históriaSula, times cearenses fazem história

Stock Car inova e lança campeonato virtual de corridasStock Car inova e lança campeonato virtual de corridas

Bernie Ec-Bernie Ec-
clestone, clestone, 
ex-chefão ex-chefão 
da Fórmula da Fórmula 
1, é preso no 1, é preso no 
Brasil por Brasil por 
porte ilegal porte ilegal 
de armade arma
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Pelo menos 19 crian-
ças e duas professoras 
morreram depois que 

um garoto de 18 anos entrou 
armado e começou a atirar 
em uma escola na cidade de 
Uvalde, no Estado americano 
do Texas, na terça-feira (24/5). 
Ele foi identificado como Sal-
vador Ramos, cidadão ameri-
cano e residente na pequena 
cidade de 15 mil habitantes 
localizada a cerca de 135 qui-
lômetros de San Antonio.

O governador do Texas, 
Greg Abbot, disse que Ra-
mos estudou em uma insti-
tuição próxima e aparente-
mente morreu após troca de 
tiros com a polícia na escola 
primária Robb Elementary 
School. Segundo a agência 
de notícias Associated Press, 
um agente da US Border Pa-
trol (agência responsável pela 
patrulha das fronteiras) que 
estava próximo à escola correu 
para dentro dela quando o ti-
roteio começou e alvejou o ati-
rador, matando-o. Pelo menos 
dois agentes ficaram feridos na 
troca de tiros e estão no hospi-
tal, em condição estável.

Abbot também afirmou, 
na manhã desta quarta-feira, 
que o atirador escreveu três 

mensagens no Facebook an-
tes do ataque: primeiro, di-
zendo que estava planejando 
atirar na sua avó; depois, que 
ele fez isso; e em seguida, que 
ele iria atacar uma escola pri-
mária, apenas 15 minutos an-
tes de efetivar o ataque.

A Meta, empresa respon-

sável pelo Facebook, publi-
cou uma nota afirmando que 
estas mensagens na verdade 
foram mensagens privadas 
enviadas para outro usuário, 
e não uma publicação na sua 
linha do tempo (que fica vi-
sível para todos).

“As mensagens que o gov. 

Abbott descreveu eram men-
sagens de texto trocadas en-
tre duas pessoas, descober-
tas depois que esta terrível 
tragédia ocorreu”, escreveu 
a companhia, acrescentando 
estar “cooperando de perto” 
com as investigações.

As vítimas eram alunos do 

2º, 3º ou 4º ano com idades 
entre sete e 10 anos. As pro-
fessoras Eva Mireles e Irma 
Garcia também morreram du-
rante o ataque. A escola tem 
cerca de 500 alunos e 90% 
deles são de origem latino-
-americana, segundo o jornal 
americano The New York Ti-

mes. Segundo o diário, 87% 
dos alunos são de famílias 
desfavorecidas.

O motivo do crime ainda 
não está claro, mas, segundo 
a polícia, tudo parece indicar 
que Ramos agiu sozinho. O jo-
vem estava dirigindo uma ca-
minhonete que caiu em uma 
vala a poucos metros da Robb 
Elementary School, onde ele 
entrou e começou a atirar.

A polícia viu como o jovem, 
vestindo um colete à prova de 
balas, saiu do veículo aciden-
tado carregando um rifle que 
usou para abrir fogo no local, 
disse à CNN o sargento Erick 
Estrada, do Departamento de 
Segurança Pública do Texas.

Os policiais dizem que Ra-
mos estava armado com um 
revólver, um rifle semiautomá-
tico AR-15 e carregadores de 
alta capacidade. Inicialmente, a 
polícia havia divulgado a infor-
mação de que o jovem foi “de-
tido”, mas mais tarde informou 
que ele havia morrido durante 
confronto com policiais.

“O agressor está morto e 
não estamos procurando ati-
vamente outro indivíduo ou 
outro suspeito neste caso”, 
disse o chefe de polícia local, 
Pete Arredondo.

Reprodução

Massacre no Texas: atirador enviou mensagem Massacre no Texas: atirador enviou mensagem 
no Facebook sobre planejar ataque a escolano Facebook sobre planejar ataque a escola
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A contratação do can-
tor Gusttavo Lima para um 
evento da prefeitura de São 
Luiz, menor munícipio de 
Roraima, por R$ 800 mil, está 
sendo investigado pelo Mi-
nistério Público de Roraima 
(MPRR). A cidade tem uma 
população estimada em cer-
ca de 8 mil habitantes, segun-
do o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatístiva (IBGE). 
Segundo cálculos, dividindo 
o cachê entre a população, 
daria R$ 100 por cada pessoa 
que vive na região, incluindo 

adultos e crianças.
O show deve ocorrer em 

dezembro, na 24ª edição da 
vaquejada ma cidade. Além 
de Gusttavo Lima, o evento 
também irá receber apre-
sentações da dupla César 
Menotti e Fabiano e da can-
tora Solange Almeida.

São Luiz tem um PIB de 
R$ 147,6 milhões, o segun-
do mais baixo do estado, 
ficando atrás apenas de Uira-
mutã. Em nota, o prefeito da 
cidade, James Batista (Solida-
riedade), disse que não tem 
intenção em brincar com o 
dinheiro público e que o ”o 

evento trará receitas diretas 
para as contas do município 
que permitirão o pagamento 
de todas as despesas”.

50 mil pessoas no show
Na época da contrata-

ção, o prefeito do município 
confirmou que o objetivo da 
contratação é ”atrair o esta-
do de Roraima inteiro” para a 
festa. O extrato do contrato 
firmado entre a prefeitura e 
a empresa responsável pelo 
show de Gusttavo Lima foi 
assinado no dia 25 de março 
e publicado em um jornal de 
grande circulação, com vi-
gência até 31 de dezembro.

Aaron Blabey tornou-se 
autor best-seller pelo 
New York Times com 

uma série de livros infantis que 
traz uma situação inusitada às 
crianças e, principalmente, aos 
adultos que as ajudam a en-
tender suas histórias: um gru-
po de animais notoriamente 
foras-da-lei traçam um plano 
genial para mudar de lado e 
partirem do princípio de que 
serão cidadãos de bem com 
essa mudança. É claro que 
as coisas não saem como o 
planejado e, na adaptação ci-
nematográfica “Os Caras Mal-
vados”, tudo se transforma em 
um liquidificador pop de aven-
turas, filme de assalto e muitas 
referências da cultura pop.

Pierre Perifel, responsável 
pela adaptação, faz questão de 
trazer os mesmos personagens 
à tona, e suas vidas são com-
postas por características uni-
dimensionais, que poderiam 
atrapalhar o desenvolvimento 
do filme caso o propósito não 
fosse justamente esse. Por isso, 
quando os estereótipos de fi-
guras animalescas entram em 

ação, elas fazem sentido por-
que se trata de um bando que 
se complementa, e cada um 
serve a um propósito não só à 
história, como também ao es-
pectador mais novo, o qual lida 
melhor com figuras lúdicas.

Então, eis os principais per-
sonagens, os quais compõem 
o bando: o líder e batedor de 
carteiras, Sr. Lobo (Sam Ro-

ckwell – Rômulo Estrela), o 
responsável por abrir cofres 
de todos os tipos, Sr. Cobra 
(Marc Maron – Sergio Guizé), o 
mestre do disfarce, Sr. Tubarão 
(Craig Robinson – Babu San-
tana), o musculoso Sr. Piranha 
(Anthony Ramos – Luis Lobian-
co), e o cérebro da operação 
toda, a hacker Srta. Tarântula 
(Awkwafina – Nyvi Estephan). 

Quando finalmente todos são 
capturados, o auspicioso Sr. 
Lobo negocia um acordo para 
que sejam soltos e, em troca, 
promete manter todos bons, 
comportados e inocentes. É 
claro que a promessa não é le-
vada a sério desde o princípio.

De um jeito bastante es-
pontâneo, o filme leva o espec-
tador a uma aventura de pri-

meira, sem julgar a inteligência 
de quem o assiste, tornando 
sua função lúdica bastante 
afiada. Assim, o roteiro de Etan 
Cohen, Yoni Brenner e Hilary 
Winston consegue traduzir 
com precisão a essência dos 
personagens, principalmente 
ao tocar em diversos aspectos 
das várias obras em questão, 
sem deixar de desenvolvê-los 
da melhor maneira para um 
filme: aproveitando o tempo 
de tela para transformá-los em 
peças que se encaixam tran-
quilamente umas às outras, ao 
invés de forçar harmonia que, 
na verdade, não existe. Quan-
do a gangue decide se arriscar 
em uma nova aventura, é claro 
que os questionamentos caem 
de diferentes formas sobre eles 
e, no final das contas, pode ser 
que a figura de liderança não 
seja assim tão influente.

Ao mesmo tempo, as diver-
sas cenas de ação contribuem 
para que o espectador não 
caia em melodrama, o que não 
é a proposta, afinal de contas. 
Assim, o que se transformaria 
facilmente em uma aventura 

dispensável, é envolvente e 
cativa por conta de seu caris-
ma e de suas referências (para 
os adultos, é claro). Por sua 
vez, as características técnicas 
de “Os Caras Malvados” contri-
buem para o tom leve, inocen-
te e aventuresco. Apesar dos 
traços dos personagens serem 
simples e bastante animales-
cos, sem muitas texturas, o vi-
sual do desenho de produção 
é espetacular, e ali está o cui-
dado da produção em trazer 
esse filme para os tempos mo-
dernos, nos quais é necessário 
acompanhar a tecnologia de 
animações referências.

Portanto, ao transformar 
“Os Caras Malvados” em uma 
animação singela no catálogo 
de lançamentos, a Universal 
talvez tenha em mente a vida 
longa no streaming, pois o fil-
me de fato merece longevida-
de por ser cativante, honesto 
em suas propostas e cumprir 
a premissa mais do que satisfa-
toriamente. É engraçado para 
jovens e adultos, o que a trans-
forma em uma ótima oportuni-
dade para ser vista em família.

Animação “Os caras malvados” explora Animação “Os caras malvados” explora 
bem contra o mal, mas guarda reviravoltabem contra o mal, mas guarda reviravolta
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Lima com cachê de R$ 800 mil no menor Lima com cachê de R$ 800 mil no menor 
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