
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

“Tudo será afetado”, “Tudo será afetado”, 
desabafa prodesabafa pro
reitora da UFG após reitora da UFG após 
MEC bloquear recursos MEC bloquear recursos 

Nova CNH entra em Nova CNH entra em 
vigor: veja mudanças vigor: veja mudanças 
e troca imediata não é e troca imediata não é 
necessária necessária 

Conclusão da Conclusão da 
obra do Terminal obra do Terminal 
Isidória é adiada mais Isidória é adiada mais 
uma vezuma vez

CHRIS
SANTOS

LUIZ F.
MENDES

PEDRO
MOURA

Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristinao Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristinao 
e o tal dinheiro público dos sertanejose o tal dinheiro público dos sertanejos

O Brasil vive uma verdadeira bagunça infernal. Sabe nas caixinhas de joias, quando colares e brincos e pulseiras se enroscam e você precisa 
entrar numa espécie de jogo mental complexo, empregando grande agilidade e atenção para separar os embaraços? Pois é mais ou menos isso 

que faz um jornalista honesto, quando senta-se na escrivaninha para desatar os nós psicológicos aos quais estamos presos.  p6
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O recente bloqueio 
de verbas federais 
para a Universidade 

Federal de Goiás (UFG) pode 
comprometer muito o fun-
cionamento da instituição. 
A medida anunciada pelo 
Ministério da Educação cor-
tou 14,5% do previsto para 
investimentos e custeio para 
cumprir o teto de gastos. 
Para driblar as contas, bene-
fícios e bolsas devem ficar 
fora da lista de prioridades. 

As alterações orçamentá-
rias deve se estender para ou-
tras áreas dentro da institui-
ção. A pró-reitora de Assuntos 
Estudantis da UFG, Maísa 
Miralva, anunciou há pouco 
mais de três meses que pla-
nejava expandir o número 
de estudantes atendidos. À 
época havia a expectativa po-
sitiva de aumento frente aos 
cortes efetuados pelo gover-
no federal em 2021. 

“Tudo será afetado. No 
caso de atendimento a es-
tudantes de baixa renda, 
vamos operar com quase  

R$ 5 milhões a menos. Ain-
da não sabemos o impacto. 
Estamos analisando. Vai ser 
muito difícil para todos. De 
forma prática, o corte será 
sobre todas as ações, pois 
não há como manter o que 
foi planejado. Estamos anali-
sando o que fazer para redu-
zir impactos, como sempre 

fizemos”, lamenta.
As aulas presenciais des-

te semestre foram retoma-
das na semana passada, em 
25 de maio. O corte de 18,2% 
no orçamento para 2021, a 
redução de bolsas e um pos-
sível fechamento da institui-
ção da UFG chegaram a ser 
tema de uma audiência pú-

blica universitária. “A conse-
quência é que deixamos de 
pagar contas, pois não tem 
como honrar as obrigações, 
pois não existe reserva para 
isso”, afirmou o reitor Edward 
Madureira na ocasião.

Segundo o pró-reitor de 
Administração e Finanças, 
Robson Geraldine, a univer-

sidade terá  menos R$ 15,7 
milhões em um orçamento. 
O montante é considerado in-
suficiente para o fechamento 
das contas do ano. O reflexo 
sobre as aulas deverá ocorrer 
a partir do início do próximo 
semestre e não afetará o atual.

“Teremos que promover 
ajustes nas programações 
dos gastos atuais para que a 
instituição consiga se man-
ter funcionando pelo menos 
por mais quatro meses. A 
partir daí não teremos orça-
mento para manter os con-
tratos. Todas as áreas serão 
afetadas com os cortes, de 
bolsas à serviço de limpeza 
e segurança, por exemplo”, 
destaca Geraldine. 

Além das universidades, 
os institutos federais, a Co-
ordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) e o Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) 
também tiveram o envio 
dos recursos chamados dis-
cricionários suspensos.

Há quase três anos os 
passageiros que utilizavam 
o Terminal Isidória, no Setor 
Pedro Ludovico, em Goiâ-
nia, passaram a usufruir de 
uma estrutura provisória na 
Alameda João Elias Caldas. A 
última promessa era de que 
a entrega da obra em refor-
ma fosse realizada até o final 
de maio deste ano. Porém, o 
prazo não foi cumprido pela 
Secretária Municipal de Infra-
estrutura Urbana de Goiânia 
(Seinfra), que estipulou uma 
nova data. Agora, a estimativa 
para a conclusão da reforma 
que teve inicio em setembro 
de 2019 e junho de 2022.

A previsão inicial da Pre-
feitura de Goiânia era entre-

gar o terminal em 12 meses 
com custo estimado de R$ 
12 milhões. Hoje, com quase 
dois anos de atraso, o orça-
mento da obra já chega a R$ 

15 milhões, segundo a Sein-
fra. A pasta diz que a fase 
atual dos trabalhos é de fina-
lização da montagem e aferi-
mento dos sistemas de con-

trole tecnológicos, além de 
testes das instalações para 
que o local seja entregue.

O motivo do atraso, con-
forme a secretaria, se dá de-
vido a problemas contratu-
ais. No início deste ano, por 
exemplo, a prefeitura preci-
sou negociar com a empre-
sa responsável pela obra 
para que os serviços fossem 
retomados. A demora para 
entregar o terminal, no en-
tanto, vem gerando descon-
tentamento na população, 
que denunciam alagamen-
tos no local improvisado 
desde a sua migração. Ou-
tro ponto constantemente 
abordado por usuários e 
a demora dos ônibus. Ao 
todo, o local conta com 21 
linhas do transporte coleti-

vo, sendo que 12 integram 
ou passam por lá e outras 
nove têm o terminal como 
origem de operação.

BRT
Se por um lado as obras 

do Terminal Isidória podem 
terminar em junho, por ou-
tro, a retomada das obras 
do trecho 1 do BRT, entre o 
Terminal Cruzeiro, em Apa-
recida de Goiânia e o Termi-
nal Isidória, em Goiânia, não 
acontecerá antes de setem-
bro deste ano, de acordo 
com a Seinfra. Isso porque, 
com a desistência do Consór-
cio Corredor Norte-Sul com-
posto pelas empresas GAE, 
JM e Sobrado, em dezembro 
do ano passado, uma nova 
licitação terá de ser feita.

Reprodução

A quantidade de pessoas 
com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA) em Goiás 
pode ser revelada em breve. 
Um projeto de lei sugere um 
mapeamento dessa popula-
ção para ajudar na criação de 
políticas públicas específicas 
na área da saúde, educação e 
trabalho. A ideia da deputa-
da estadual Adriana Accorsi 
(PT) é que o censo da popu-
lação autista seja realizado 
uma vez a cada quatro anos.

De acordo com a propos-
ta, o questionário incluirá 
perguntas sobre grau de au-
tismo, escolaridade, nível de 
renda, etnia e profissão. Os 
dados serão sigilosos, mas se-
rão compartilhados apenas 
com a a administração pú-
blica “desde que justificada a 
necessidade pelo requeren-
te, que assinará termo de res-
ponsabilidade quanto ao uso 
dos dados compartilhados.”

O texto não determina 
quem realizará o censo, no 
entanto estabelece que a 
instituição ou órgão respon-
sável pela elaboração e exe-
cução deverá promover estu-
dos para desenvolver outros 
indicadores para subsidiar 
estatísticas que melhorem a 
qualidade no tratamento da 
pessoa com TEA. Além disso, 
a quantidade de profissionais 
especialistas disponíveis e 
imprescindíveis ao tratamen-
to multidisciplinar do autis-
mo deverão ser informados.

As pessoas envolvidas 
na realização do censo de-
verão passar por uma ca-
pacitação ministrado pela 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) e orientada por en-
tidades representativas do 
segmento da pessoa com 
TEA e equipe multidiscipli-
nar, composta por psicólo-
go, assistente social, psico-
pedagogo, fonoaudiólogo, 
neurologista e psiquiatra.

Segundo dados do Cen-
tro de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados 
Unidos existe um caso de 
autismo a cada 110 pessoas. 
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A maioria das mulheres 
sabe que um caso de 
violência doméstica 

pode ser registrado em uma 
delegacia. A vida dela após a 
denúncia é cercada por riscos 
e um aparato para acolher 
a vítima e os filhos se torna 
imprescindível. As políticas 
públicas voltadas para esse 
momento, no entanto, ainda 
estão distantes da demanda 
em quantidade e qualidade. 
Em Goiás, por exemplo, são 
apenas três locais que pres-
tam assistência e apoio a elas.

O problema abrange todo 
o país, embora as campanhas 
de encorajamento do públi-
co feminino para delatar os 
homens violentos seja mas-
siva. Na cabeça das mulhe-
res, questões emocionais e 
práticas entram em conflito. 
O sentimento pelo autor, as 
crianças e adolescentes envol-
vidos e a dependência finan-
ceira costumam ser os princi-
pais motivos para o silêncio.

No caso da diarista Marta 
Cruz, as ameaças de morte e 

o uso de drogas do marido a 
fizeram buscar ajuda. Ela fi-
cou casada por 15 anos, mas 
nos últimos três o relaciona-
mento ficou insustentável 
pelo uso de drogas dos par-
ceiros. Os seis filhos do casal 
tiveram que fugir em um final 
de semana para não serem 

alvo da fúria do pai, usuário 
de cocaína. Foi a gota d’água.

“Fui até a delegacia da 
mulher e denunciei. Ele ficou 
preso algum tempo, foi libe-
rado da cadeia e começou a 
me perseguir. Tentei ficar em 
Goiânia, mas foi impossível . 
Tivemos que nos mudar para 

o interior. Tivemos paz por 
um tempo até ele procurar a 
minha filha mais velha, que é 
casada, e voltar a fazer amea-
ças. Voltei até a delegacia. Me 
disseram que dariam uma me-
dida protetiva só que não po-
deriam me ajudar muito além 
disso. Sou empregada domés-

tica. Preciso trabalhar para sus-
tentar meus filhos. Tenho que 
pegar mais ônibus e me preo-
cupar em como buscar, levar e 
ter quem olhar eles. Não tenho 
ajuda de ninguém”, diz.

A situação da diarista é 
a mesma de uma em cada 
quatro mulheres acima de 16 
anos no Brasil. Elas sofreram 
algum tipo de violência du-
rante a pandemia, de acordo 
com pesquisa do Instituto 
Datafolha encomendada 
pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP). A es-
tatística assustadora chama 
atenção, principalmente le-
vando em consideração que 
no mesmo período em que as 
pessoas ficaram isoladas em 
casa, houve aumento de 2% 
nos casos de feminicídio, con-
forme dados colhidos pela 
Folha nas secretarias estadu-
ais de Segurança Pública.

“O Estado ainda é muito 
ausente no acolhimento das 
mulheres em situação de vio-
lência. Ela pode procurar a de-
legacia e fazer uma denúncia, 
mas não tem garantido abri-
gamento para se afastar de 

lar abusivo e violento quando 
necessita e tem dificuldade 
de acesso à Justiça porque a 
Defensoria Pública funciona 
apenas na Região Metropoli-
tana de Goiânia. Se ela mora 
em outras regiões do estado 
tem muita dificuldade para 
conseguir um advogado“, 
explica a presidente do Con-
selho Estadual da Mulher (Co-
nem), Ana Rita de Castro.

APOIO MORAL
Para as famílias de uma 

vítima de feminicídio o 
apoio estatal se restringe à 
investigação policial. Ana 
Rita lamenta a situação e a 
classifica como uma falha 
do sistema. O trabalho, ape-
sar disso, fica comprometido 
pela falta de delegacias es-
pecializadas que dariam me-
lhor suporte, mais aparato 
de servidores e acolhimento 
diferenciado para as vítimas. 
A presidente do Conem des-
taca que são apenas 26 delas, 
sendo duas em Goiânia. O 
número está aquém do ideal 
para um estado com 246 mu-
nicípios, segundo ela. 

Divulgação

Campanha para denúncia de violência contra Campanha para denúncia de violência contra 
mulher não contempla apoio às vítimasmulher não contempla apoio às vítimas
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Três meninas denuncia-
ram ter sofrido abuso se-
xual, em Caldazinha, região 
Metropolitana de Goiânia. O 
agressor seria um professor 
da escola municipal em que 
elas estudam na cidade. As 
crianças de 10 anos relataram 
agressão após uma palestra 
na escola, sobre o tema.

As estudantes relataram 
a violência para os respon-
sáveis, que imediatamente 
procuraram o Conselho Tu-
telar de Caldazinha. De acor-
do com o órgão, as meninas 
contaram que o homem 
deu tapas nas bundas delas, 
além de ter tocado os seios e 
as pernas delas.

O caso foi registrado 
pelo Conselho na tarde da 
última quinta-feira (26), em 
seguida, elas foram encami-
nhadas para a delegacia. Um 
boletim de ocorrências foi 
registrado e elas devem ser 
ouvidas ainda nesta semana.

De acordo com a mãe de 
uma das vítimas, que não 

quis ser identificada, a meni-
na criou coragem para relatar 
o abuso após uma palestra 
sobre o assunto na escola.

“Depois dessa palestra, 
as crianças começaram a 
conversar entre si na escola. 
Minha filha começou a dizer 
que um professor abraçou 
e pegou no bumbum dela. 
Ela disse que isso já tinha 

uns dois meses, mas que 
não me falou por medo de 
eu tirar ela da escola”.

O Conselho Tutelar esteve 
na escola em que as meninas 
estudam e receberam a infor-
mação da diretoria de que, ho-
ras antes, as meninas haviam 
contado o que aconteceu à 
coordenação, e que o profes-
sor foi afastado do cargo.

O que era para ser um mo-
mento de diversão, acabou 
virando um pesadelo para 
um homem, de 46 anos, na 
madrugada desta segunda-
-feira (30). Ele denunciou que 
ao visitar um prostíbulo loca-
lizado no bairro Calixtolândia, 
em Anápolis, acabou sendo 
topado e furtado por garotas 
de programa do local.

Segundo o delegado 
Luiz Cruz, a vítima contou 

que foram realizados várias 
transferências bancárias por 
meio do PIX, totalizando um 
prejuízo de R$ 8 mil. O crime 
teria acontecido após o ho-
mem ingerir bebidas que es-
tavam “batizadas”, fazendo 
com que ele caísse no sono.

“A vítima será intimada 
para prestar depoimento. 
Ele deve ser ouvido aqui na 
delegacia nesta quarta-feira 
(01) ou quinta-feira (02), para 
saber o que realmente acon-
teceu no local. O caso pode 

ser um roubo ou esteliona-
to. No entanto, precisamos 
ouvir a vítima para saber do 
que se trato o crime e quem 
são os possíveis suspeitos 
para dar continuidade as 
investigações”, disse.

Ainda de acordo com 
o investigador, caso as in-
vestigações sejam tratadas 
como estelionato, o ho-
mem irá precisar realizar 
uma representação para 
que as investigações te-
nham continuidade.
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A Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia deve 
suspender imediata-

mente o Termo de Colabora-
ção firmado com a Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira 
Albert Einstein no valor de no 
valor de R$791.861.876,00 
por 48 meses, para a gestão 
do Hospital Municipal de 
Aparecida de Goiânia (HMAP).

No pedido de medida 
cautelar para determinar 
imediata suspensão do cha-
mamento público, foram 
denunciadas irregularidades 
relativas à validade jurídica 
do Edital de Chamamento, 
por ausência de assinatura no 
edital; viabilidade jurídica da 
Organização Social escolher 
celebrar Contrato de Gestão 
ou Termo de Cooperação; 

desequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do Contrato de Ges-
tão e a abertura de processo 
seletivo para contratação de 
profissionais pela Sociedade 
Beneficente Israelita Brasilei-
ra Albert Einstein sem prévia 
oficialização de Contrato de 
Gestão ou Termo de Coopera-
ção com o Município.

Após analisar denúncia do 
Instituto Brasileiro de Gestão 
Hospitalar (IBHG), o Tribunal 
de Contas dos Municípios 
encontrou discrepância dos 
valores estipulados entre o 
edital publicado pela Prefei-
tura de Aparecida de Goiânia 
em 2018, de R$ 12,7 milhões 
para a execução das mesmas 
atividades, agora acrescido de 
29,23% no contrato, que esti-
pula pagamento mensal em R$ 
16,5 milhões. Segundo o TCM, 
a diferença dos dois contratos 

é de R$ 45 milhões anuais.
Além disso, segundo o 

relatório do Conselheiro 
Francisco José Ramos, o ex-
-prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Mendanha 
(Patriota), assinou como pre-
feito o Extrato do Termo de 
Colaboração entre a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia com 
a Sociedade Israelita Brasileira 
Albert Einstein no dia 12 de 
abril de 2022. Ocorre que ele 
renunciou ao cargo para se 
candidatar ao governo do Es-
tado no dia 31 de março pas-
sado, ou seja, ele assinou como 
prefeito um documento 12 
dias após renunciar ao cargo.

Por causa das irregulari-
dades, o TCM decidiu que 
a Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia não deve pagar 
por qualquer tipo de servi-
ço prestado pela Sociedade 

Beneficente Israelita Brasi-
leira Albert Einsten até nova 
manifestação do Tribunal, 
“tendo em vista o preenchi-
mento dos requisitos legais 
atinentes à probabilidade 
do direito alegado e ao peri-
go da demora”.

A Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia deve comprovar, 
em um prazo de cinco dias 
o cumprimento da liminar, 
com a a suspensão do contra-
to firmado com a Sociedade 
Beneficente Israelita Brasilei-
ra Albert Einstein, sob pena 
de responsabilização dos 
gestores públicos, aplicação 
de multa, afastamento do 
responsável, suspensão dos 
atos tidos por ilegais e a ins-
tauração de Tomada de Con-
tas Especial, visando apurar 
responsabilidade por dano 
causado ao erário.

Reprodução

TCM pede suspensão de contrato entre TCM pede suspensão de contrato entre 
Prefeitura de Aparecida e Albert EinsteinPrefeitura de Aparecida e Albert Einstein

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) já chegou em Jataí, 
município do sudoeste 
goiano que completa 127 
anos nesta terça-feira (31).
Bolsonaro desembarcou 
em Goiás por volta das 8h 
de participou de uma mo-
tociata com apoiadores 
em uma estrada de terra 
onde está sendo constru-
ído o anel viário e a ponte 
sobre o Rio Claro.
Quem acompanha toda 
comitiva do chefe de Es-
tado é o deputado Vitor 
Hugo (PL), pré-candidato 
ao Governo do Estado com 
a batuta de Bolsonaro.
O político, mesmo com a 
simpatia do presidente, 
ainda não deslanchou nas 
pesquisas de intenção de 
votos divulgadas até o 

momento em Goiás.
Durante o passeio de moto 
Bolsonaro deu carona a Vi-
tor Hugo. Os dois percorre-
ram o trajeto da motociata 
sem capacete. Tudo está 
registrado nas redes so-
ciais do deputado.
Na sequência o presidente 
prestigiou o desfile de ani-
versário da cidade cumpri-
mentando eleitores que es-
tavam presentes. O general 
do Exército, Braga Netto, o 
ministro da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio e o de-
putado federal professor 
Alcides também estão na 
comitiva do presidente.
Ainda durante a manhã em 
Jataí está prevista a parti-
cipação de Bolsonaro na 
inauguração de um com-
plexo esportivo na cidade.

Nesta terça-feira (31), 
o deputado federal Vitor 
Hugo faz aniversário e um 
dos políticos que registrou 
os parabéns ao deputado 
em suas redes sociais foi o 
senador Vanderlan Cardo-
so (PSD). Além de postar 
uma foto ao lado de Vitor 
Hugo, Vanderlan escreveu:

“Hoje o deputado e pré-
-candidato ao governo @
majorvitorhugo completa 
mais um ano de vida. De-
sejo muita saúde, felicidade 
e sucesso. Admiro a pessoa 
e o parlamentar que Vitor 
Hugo é. Sempre com muita 
garra, perseverança, sem 

jamais desistir de seus ob-
jetivos. Parabéns”.

Pelo semblante de Vi-
tor Hugo na foto, fica a 
dúvida se Vanderlan, tam-
bém Bolsonarista declara-
do, apoiará o seu projeto 
rumo a disputa do Gover-
no do Estado ou aguarda 
o momento oportuno 
para anunciar a sua can-
didatura ao mesmo cargo.

A possibilidade do sena-
dor entrar na corrida eleitoral 
como candidato ao Palácio 
das Esmeraldas tem ganha-
do novos contornos desde 
que Vanderlan se licenciou 
do Senado por 45 dias. 

FERNANDA
MORAIS
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O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) 
rebateu necessidade 

de instalação de câmeras em 
fardas de policiais militares em 
Goiás. O chefe do Executivo 
goiano disse, durante entrevis-
ta coletiva realizada na manhã 
de segunda-feira (31), que es-
tuda a colocação de câmeras 
de monitoramento para prisio-
neiros do sistema carcerário.

“Estamos tentando ao má-
ximo recursos para colocar 
câmeras nas celas de prisio-
neiros. Sem dúvida alguma 
todos nós vamos avançar”, 
rebateu ao ser perguntado 
sobre queda na letalidade 
da polícia e confrontos em 
São Paulo após adoção de 
câmera nas fardas policiais. 
A fala foi concedida durante 
assinatura de reajuste de ho-
ras extras para servidores da 
Segurança Pública.

REFERÊNCIA
Caiado ainda continuou 

dizendo que São Paulo não 
é referência no Brasil e citou 
Goiás como “primeiro lugar 

da Segurança Pública” no 
país. Além disso, apontou no-
tícias sobre arrastões duran-
te a Virada Cultural ocorrida 
na última semana, na região 
central da capital paulista.

“Não é referência de ma-
neira alguma citar São Paulo. 
Pelo visto você [se referindo 
ao repórter] não está acom-
panhando as notícias nos últi-
mos dias. Foi arrastão por todo 

lado. É impressionante a crimi-
nalidade em São Paulo. A sua 
referência deve ser de outros 
estados, não de São Paulo. Lá 
é desesperador. A população 
está assustada”, disse.

O governador ainda dis-
se que pessoas estão vindo a 
Goiás para copiar a Segurança 
Pública do Estado. “Goiás está 
exportando para São Paulo 
e para outros países a Segu-

rança Pública. Tanto é que é 
o quesito mais bem avaliado 
por 7 milhões de goianos”.

CÂMERAS
Dados da Polícia Militar 

de São Paulo mostram que 
houve redução de 87% em 
ocorrências de confrontos 
policiais após instalação de 
câmeras que registram vídeo 
e áudio em tempo real nas 
fardas policiais. Segundo a 
PM, a queda é 10 maior que 
nos batalhões que não utiliza-
ram equipamentos. A PM do 
Rio de Janeiro adota o equi-
pamento desde a segunda-
-feira (30) após lei aprovada 
pelos deputados estaduais.

Tramita na Assembleia de 
Goiás projeto semelhante, do 
deputado estadual Antônio 
Gomide (PT), para implanta-
ção de câmeras de segurança 
de vídeo e áudio nos unifor-
mes dos policiais militares e 
civis em Goiás. O Estado não 
divulga número de mortes 
em confrontos – tanto da le-
talidade quanto da vitimiza-
ção policial – desde 2020.

Divulgação

Ronaldo Caiado diz que não vai colocar Ronaldo Caiado diz que não vai colocar 
câmera nas fardas , mas nas celas de prisioneiroscâmera nas fardas , mas nas celas de prisioneiros
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O presidente Jair Bolso-
naro não deve participar 
dos debates que antecedem 
o primeiro turno das elei-
ções. “No segundo turno eu 
vou participar. Se eu for para 
o segundo turno, devo ir, né, 
eu vou participar. No primeiro 
turno, a gente pensa, porque 
se eu for, os 10 candidatos 
vão querer dar pancada em 
mim e eu não vou ter tempo 
para responder. Eu acho que 
o debate deveria ser pergun-
tas pré-acertadas antes para 
não baixar o nível”, pontuou.

A declaração do presidente 
foi dada em entrevistas ao Car-
los Massa, o Ratinho, em seu 
programa de rádio e TV que 
foi ao ar nesta terça-feira (31).

Na última pesquisa Da-
tafolha Bolsonaro aparece 
como segundo colocado na 
intenção de votos, com 27% 
atrás do ex-presidente Lula, 
que somou 48%. A margem 
de erro é de dois pontos 
para mais ou para menos.

Bolsonaro foi questiona-
do sobre a desistência de 

Doria e respondeu que, pelo 
percentual que o tucano al-
cançava nas pesquisas, “não 
faz diferença. Ele tava [sic] 
na casa de 1%”, avaliou.

Mesmo com esse posicio-
namento em relação a Doria, 
o atual presidente disse que 
se acreditasse em pesquisas 

“[Ele]nem iria para o segundo 
turno. “Seu eu acreditasse em 
pesquisas, nem iria ao segun-
do turno. No meu entender 
existe algum interesse disso 
tudo. Por isso que lutamos 
dentro do TSE para que as 
eleições sejam realizadas sem 
sombra de irregularidade”

O cineasta José Padilha 
anda fazendo autocrítica 
quando o assunto é política 
brasileira. O foco principal 
da reflexão é em relação ao 
‘mecanismo’ de 2018, onde se 
coloca Sérgio Moro como um 
dos heróis da Operação Lava 
Jato. Ele se diz decepcionado 
com o juiz. A informação foi 
revelada pelo portal Yahoo.

“Olhando friamente para 
a Lava-Jato, minha opinião 
sobre a corrupção revelada 
na operação não mudou. Não 
dá para apagar a roubalheira, 
até porque as pessoas fizeram 
acordos para devolver bilhões 
de reais aos cofres públicos. 
Não tem como negar que, 
desde o mensalão até o fim 
dos governos do PT, houve 
uma corrupção institucionali-
zada gigante”, disse Padilha.

Para ele, essa corrupção 
não era exclusiva do Partido 
dos trabalhadores, ela envol-
via outros partidos, e não res-
tam dúvidas de que o meca-
nismo existiu, e ainda existe.

“O que mudou, na minha 

opinião, é que quando vaza-
ram as mensagens trocadas 
entre o Ministério Público e o 
Moro, ficou óbvio que a condu-
ção da Lava-Jato não foi repu-
blicana”, completou Padilha em 
entrevista concedida à Veja.

O diretor ainda contou 
que demorou para ”perceber” 
os problemas da visão políti-
ca que defendia, mas alega 
ter deixado claro que quando 
”aprende com fatos” muda de 

opinião sem problemas. Ele 
contou ainda que os antigos 
posicionamentos o afastaram 
de amigos próximos, como o 
ator e diretor Wagner Moura.

”Mas é uma burrice você 
criar picuinha e estresse com 
um amigo por divergências 
em torno de política. Eu dou 
meu braço a torcer, e digo 
aqui: Wagner, você tinha toda 
a razão sobre a Lava-Jato. Sem 
problema nenhum”, disse.

Padilha: “LavaJato não foi republicana” Padilha: “LavaJato não foi republicana” 
e diz que Wagner Moura tem razãoe diz que Wagner Moura tem razão
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A partir desta quarta-feira, 
1º, a nova Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) passará 
a valer em todo o território 
brasileiro. A mudança apro-
vada pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) altera o 
modelo que estava em vigên-
cia desde 2017. O motivo da 
alteração é para evitar frau-
des e/ou falsificação. Contu-

do, não será necessária a tro-
ca imediata do documento.

A NOVA CNH
As cores estão entre as prin-

cipais mudanças da nova CNH. 
O verde e amarelo está mais 
presente, com cores mais vi-
brantes em relação ao modelo 
anterior, que possuía tons mais 
escuros. Além disso, a tipogra-
fia também surge ligeiramente 
diferente, assim como o posi-

cionamento dos itens.
No documento, agora 

aparecerá uma tabela com os 
tipos de veículos existentes. 
Aqueles nos quais o motoris-
ta estiver apto a dirigir serão 
marcados na lista. Será possí-
vel também adicionar nome 
social e filiação afetiva na 
nova CNH, assim como infor-
mações a respeito de restri-
ções médicas e remuneração.

Da mesma forma que o mo-

delo atual, o QR Code também 
estará disponível com acesso à 
foto e outras informações do 
condutor. Entre as outras novi-
dades, na nova CNH aparecerá 
se o motorista carrega a habili-
tação provisória (com a letra P 
assinalada) ou definitiva (letra 
D). Para completar, um código 
internacional permitirá o em-
barque em terminais de auto-
atendimentos nos aeroportos.

Apesar das várias trocas 

no documento, os motoristas 
não precisam alterá-lo neste 
momento. Isso pode ser feito 
quando o condutor for reno-
var a carteira ou emitir segun-
da via. Sobre a expedição em 
meios físicos, digitais ou am-
bos, fica a critério de cada um.

A criação da nova CNH foi 
fruto de uma decisão do Con-
tran em dezembro de 2021, 
por meio da resolução n° 886. 
De acordo com essa resolução, 

todos os órgãos de trânsito lo-
cais precisam se preparar para 
emitir esse novo modelo logo 
no início deste mês de junho.

Em Goiás, devido à neces-
sidade de ajustes no sistema 
das gráficas para a impressão 
do novo modelo, a emissão 
das CNHs estará suspensa do 
dia 30 de maio a 1° de junho 
em todo o Estado. O Detran-
-GO começará a emitir o novo 
modelo na quinta-feira (2).

O Brasil vive uma ver-
dadeira bagunça in-
fernal difícil de ser ex-

plicada. Sabe nas caixinhas de 
joias, quando colares e brincos 
e pulseiras se enroscam e você 
precisa entrar numa espécie 
de jogo mental complexo, 
empregando grande agili-
dade e atenção para separar 
os embaraços? Pois é mais 
ou menos isso que faz um 
jornalista honesto, quando 
senta-se na escrivaninha para 
desatar os nós psicológicos 
aos quais estamos presos.

Contrariando a curtice dos 
cabelos e a culteza paletó-lica 
que compõem a figura de uma 
jornalista que se preze no 
imaginário popular, camin-
hava eu, da pecuária, anos 
atrás, com os sapatos nas 
mãos, rumo à padaria mais 
próxima. Trêbados já recu-
perados pela luz do dia, atra-
vessávamos a pés descalços 
a ponte de concreto falhado 
que mostrava, nos vãos, além 
de ligas de ferro, o impávido 
esplendor da correnteza.

Como nas procissões 
devotas cuja chegada se 
aproxima, íamos todos feios, 
desmontados do look da 
noite passada, pensando nos 
amores que aconteceram e 
nos que não, mas que ainda 
deviam encontrar ocasião. 
Aquela penca de adolescen-
tes cansados, animados so-
mente por poderem desfrutar 
da única alegria do ano que a 
vida pacata de interior pode-
ria nos proporcionar: enfim, a 
festa da cidade!

Por causa dela e de São 
Sebastião (o padroeiro da 
folia), fui em todos os shows 
sertanejos que um fã poderia 
sonhar: Zezé di Camargo e 
Luciano, Gustavo Lima, Jorge 
e Mateus, Bruno sem Marro-
ne (que naquela época tinha 
derrubado um helicóptero), 
os então galãs Victor e Léo, 
sem esquecer do pessoal raiz, 
como Milionário e José Rico 
e Gino e Geno (de longe, o 
show mais dançante).

Por isso mesmo, quando a 
mídia nacional levantou sua 
denúncia, furiosa como esta-

va com Zé Neto e afoita para 
dar uma resposta à altura de-
pois que o cantor ousou cri-
ticar Anitta, o mascote predi-
leto, eu só pensei: “Ah, é isso? 
Que grande baboseira usar 
como tiro trocado os shows 
contratados por prefeituras, 
como se não fosse a coisa 

mais comum desde sempre“.
Explico: o cantor sertanejo 

Zé Neto, da dupla com Cris-
tiano, foi gravado durante 
um show em Sorriso, no Mato 
Grosso, criticando a famosa 
Lei Rouanet e dizendo que 
não precisava de “tatuagem 
no toba” para fazer sucesso –

uma referência óbvia a Anitta. 
Bastou: poucos dias depois 
saía a notícia de que o próprio 
cantor, dono da opinião mani-
festada, estaria usando dinhei-
ro público de maneira ilícita.

Cliquei naquela notícia 
com tanta empolgação que a 
descrença bateu instantanea-

mente quando percebi que se 
tratava da minha vida inteira: 
estavam falando de shows con-
tratados por prefeitos para fes-
tas municipais. É como se você, 
leitor, abrisse neste instante, 
com curiosidade, a manchete 
“Zidane entra em confusão na 
Alemanha“, e a notícia mostra-
sse a cabeçada de 2006.

Não defenderei, e nem 
posso, os métodos de contra-
tação pública –que são diver-
sos– a cama de gato burocrá-
tica que se tornou a relação 
do Estado com a cultura no 
Brasil, e nem a qualidade dos 
eventos artísticos onde as ver-
bas são empregadas. Sei disto, 
apenas: na dinâmica atual, o 
dinheiro para contratação de 
shows pode vir tanto de recur-
sos federais, estaduais ou ainda 
municipais por meio de órgãos 
de cultura; emendas parla-
mentares são outra opção.

Inclusive, há casos de go-
vernos estaduais com secre-
tarias próprias apenas para a 
realização dos eventos, que 
já firmam contratos prévios 
com determinados artistas. 

Divulgação

Cantores Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristinao Cantores Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristinao 
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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-
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 
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$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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

Veículos

BRASIL, 1° DE JUNHO DE 2022    ANO 16, n° 2984



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
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
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 
auF: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
-------------------------------
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
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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 
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTU-
NI4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
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

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 buro-
cracia. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor 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 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
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: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
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 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
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
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
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 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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, 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.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
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A temporada do Cam-
peonato Brasileiro 
não está sendo boa 

para os goianos. Com um 
total de sete representantes 
entre as quatro divisões do 
Brasileirão, apenas um clube 
do estado de Goiás está no 
momento com retrospecto 
positivo em sua competição. 
Em geral, a média de aprovei-
tamento estagnou em 38,7%.

GOIANOS NO 
BRASILEIRÃO
Na Série A do Campe-

onato Brasileiro, Goiás e 
Atlético estão participando. 
O Verdão está em 15º lugar, 
enquanto o Dragão figura 
em 17º, após empate em 
1×1 com o Internacional na 
conclusão da 8ª rodada.

A campanha do Goiás 
consiste em duas vitórias, 
três empates e três der-
rotas. Portanto, um apro-
veitamento de 37,5%. Já 
o Atlético soma uma vitó-
ria, quatro empates e três 
derrotas, em porcentagem 
geral de 29,2%.

Na Série B, o Vila Nova é 
quem aparece. Com uma 
vitória, seis empates e duas 

derrotas, o aproveitamento 
goiano é de 33,3%. Assim 
como o Atlético na Série A, 
o Tigre está dentro da zona 
de rebaixamento da segun-
da divisão, na 19ª colocação.

Passando para a Série C 
do Campeonato Brasileiro, 
a Aparecidense está com a 
mesma campanha do Goiás, 
isto é, um aproveitamento 
de 37,5%. Além disso, o Ca-

maleão também está em 15º 
na sua tabela de classifica-
ção, com duas vitórias, três 
empates e três derrotas.

Por fim, na Série D, o Aná-
polis atualmente é o único 
clube goiano que osten-
ta retrospecto positivo no 
Campeonato Brasileiro. Com 
cinco vitórias, um empate 
e uma derrota, o aprovei-
tamento de 76,2% colocou 

o Galo da Comarca na vice-
-liderança do Grupo 5. Os 
goianos possuem os mes-
mos pontos do líder Brasi-
liense, e só estão atrás por 
conta do saldo de gols.

A situação de Iporá e 
Grêmio Anápolis, por outro 
lado, não é agradável. Am-
bos estão com uma vitória, 
três empates e três derrotas, 
um aproveitamento total de 

28,6%. O Lobo-Guará esta-
cionou em 6º lugar no Gru-
po 5 da Série D, enquanto a 
Raposa amarga a vice-lan-
terna, na 7ª posição.

Utilizando as médias dos 
goianos no Brasileirão, o 
aproveitamento geral é de 
38,7%. Uma média baixa, que 
ajuda a explicar o cenário 
majoritariamente ruim dos 
representantes estaduais.

Dois dos quatro brasilei-
ros em campo na final da 
Liga dos Campeões, o ata-
cante Vinicius Junior e vo-
lante Fabinho foram eleitos 
para a seleção do torneio, 
que terminou no último sá-
bado com a vitória do Real 
Madrid, por 1 a 0, sobre o Li-
verpool, em Paris. O atacan-
te francês Karim Benzema 
foi coroado como melhor 
jogador da competição.

Vinicius Junior foi quem 
balançou as redes para 
marcar o único gol do time 
espanhol na grande deci-
são, levando o Real à sua 
14ª conquista da Liga dos 
Campeões. Ele também foi 
apontado como melhor jo-
gador jovem da edição. O 
craque brasileiro terminou 
a competição com quatro 
gols, além de ter distribuí-
do seis assistências, apenas 
uma atrás do meia portu-
guês Bruno Fernandes, do 

Manchester United.
Benzema também che-

gou a fazer o dele na final em 
Paris, mas a arbitragem assi-
nalou impedimento. O gol fa-
ria o atacante francês chegar 

ao seu 11º gol em mata-mata 
do torneio, quebrando o re-
corde de Cristiano Ronaldo. 
Ele ficou com a artilharia da 
competição, com 15 gols.

Decisivo nas classifica-

ções contra o Paris Saint-
-Germain, Chelsea e Man-
chester City, o goleiro 
Thibaut Courtois desbancou 
Alisson, do Liverpool, e foi 
outro jogador merengue a 

ser eleito para o time ideal 
da Liga dos Campeões. “Vi-
lão” do Brasil nas quartas 
de final da Copa do Mundo 
da Rússia, em 2018, o golei-
ro belga viveu sua melhor 
temporada com a camisa 
do Real, sendo eleito craque 
do jogo na decisão. O croa-
ta Luka Modric foi outro do 
madrilenho a figurar entre 
os melhores do torneio.

Vice-campeão, o Liverpo-
ol também emplacou qua-
tro jogadores na seleção. 
Além de Fabinho, o lateral-
-direito Alexander-Arnold, 
o zagueiro Van Dijk e o 
lateral-esquerdo Robertson 
foram escolhidos. Também 
jogadores de clubes ingle-
ses, Rudiger e De Bruyne, de 
Chelsea e Manchester City, 
respectivamente, foram co-
locados entre os 11 com os 
melhores desempenhos. A 
lista é completada por Mba-
ppé, do Paris Saint-Germain.

Reprodução

Muitos esperam pelo 
momento da aposentadoria, 
após uma longa carreira de 
trabalho, mas Túlio Maravilha 
tratou de desistir dela. Um 
dos grandes nomes do fute-
bol goiano, aos 52 anos, ele 
anunciou que vai voltar aos 
gramados em uma compe-
tição oficial: Série B do Cam-
peonato Capixaba. O atacan-
te vai defender o Sport-ES, 
clube sediado na cidade da 
Serra, na Grande Vitória.

Com passagens marcan-
tes por Vila Nova e Goiás, 
Túlio Maravilha também 
defendeu o Atlético Goia-
niense, Itumbiara, Anapo-
lina, Canedense, Goiânia, 
Umuarama e Aparecida, 
dentro do futebol goiano. 
Fora, ele marcou seu nome 
com a camisa do Botafogo, 
sendo campeão brasileiro, 
além de ter defendido a se-
leção brasileira e disputado 
a Copa América de 1995.

Túlio Maravilha, ao 
longo de sua carreira, foi o 
artilheiro da Série A do Cam-
peonato Brasileiro em três 
oportunidades, 1989, 1994 e 
1995. Segundo o próprio jo-
gador, ele possui 1001 gols, 
após uma longa procura pela 
marca história, antes alcança-
da já por Pelé e Romário. Para 
aumentar essa marca, ele irá 
realizar sua terceira passagem 
pelo futebol capixaba, onde o 
jogador já defendeu as cores 
do Tupy, na Copa Espírito San-
to 2003, e do Vilavelhense, na 
Copa Espírito Santo 2013.

O atacante não disputa 
uma partida oficial desde 
2019, quando realizou qua-
tro jogos pelo Taboão da 
Serra, na Série A3 do Cam-
peonato Paulista e marcou 
um gol. “Vai ser uma honra 
poder defender o Sport 
Clube Capixaba na Série 
B do futebol do Espírito 
Santo. Tenho certeza que a 
gente vai ser bem-sucedido 
e vamos arrebentar”.

Nas competições nacionais, times Nas competições nacionais, times 
goianos têm 38,7% de aproveitamentogoianos têm 38,7% de aproveitamento

Vini Junior e Fabinho entram para a seleção da Liga dos CampeõesVini Junior e Fabinho entram para a seleção da Liga dos Campeões

Aos 52 Aos 52 
anos, Túlio anos, Túlio 
Maravilha Maravilha 
anuncia re-anuncia re-
torno aos torno aos 
gramadosgramados
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O Ministério do Turis-
mo e Antiguidades 
do Egito descobriu 

cerca de 250 sarcófagos e 150 
estátuas de bronze advindos 
do Egito Antigo. Com alguns 
artefatos que datam de mais 
de 2.500 anos, as peças foram 
encontradas na necrópole de 
Saqqara, a poucos quilôme-
tros da capital Cairo.

DESCOBERTAS 
DO ANTIGO EGITO
Ao longo dos últimos anos, 

os egípcios vêm descobrindo 
cada vez mais relíquias do 
Egito Antigo. Na remessa da 
vez, o Ministério do Turismo 
achou 250 sarcófagos pinta-
dos com múmias preservadas 
no interior e 150 estátuas de 
bronze de divindades. Entre 
elas, imagens dos deuses 
Anúbis, Ísis e Osíris.

Vasos de bronze, cujas uti-
lizações eram provenientes 
de rituais, também entraram 
na lista. Alguns desses arte-
fatos tiveram suas produções 
perto de 500 a.C.. Ao desco-
brirem os artigos, os respon-
sáveis colocaram-nos tem-

porariamente aos pés de da 
pirâmide de Djoser.

Além dos sarcófagos e es-
tátuas, houve outra descober-
ta importante. Trata-se de um 
papiro de nove metros, que 
estava em um poço funerário. 
É possível que esse documen-

to contenha fragmentos do 
famoso Livro dos Mortos do 
Egito Antigo, com instruções 
para a passagem dos mortos 
para a vida posterior. O papiro 
no momento está em análise 
nas mãos de especialistas.

“A missão arqueológica 

egípcia que trabalhava no ce-
mitério dos animais sagrados 
(Albubastien) na área arqueoló-
gica de Saqqara conseguiu des-
cobrir o primeiro e maior escon-
derijo no local que remonta ao 
período tardio, durante os tra-
balhos da quarta temporada de 

escavações da missão”, afirmou 
uma postagem do Ministério 
do Turismo e Antiguidades do 
Egito, em nota oficial.

Essas descobertas foram 
mais um passo relevante no 
projeto egípcio na necrópole 
de Saqqara. Tal planejamento 

teve início em 2018, e desde 
então o Egito Antigo vem 
ganhando vida com sarcófa-
gos, estátuas, documentos e 
outros itens. A intenção é que 
todos os artigos façam parte 
do Grande Museu Egípcio, 
que está em construção perto 
das pirâmides de Gizé.

TURISMO NO EGITO 
A indústria de turismo re-

presenta cerca de 9% do PIB 
do Egito, mas foi afetada pela 
pandemia de covid em 2020 –
quando, segundo o Ministério 
do Turismo egípcio, menos de 
um quarto do volume tradicio-
nal de viajantes visitou o país. 

No relatório do Fórum Eco-
nômico Mundial sobre o po-
tencial de desenvolvimento 
turístico global publicado em 
maio, o Egito lidera no conti-
nente africano, com 4,2 pontos 
em 7 possíveis. No quadro ge-
ral, que está em 51º entre 117 
países. O Brasil aparece em 49º, 
com a mesma pontuação. 

Serão mais de 100 mil ar-
tefatos previstos para exibi-
ção no Grande Museu Egíp-
cio, atração estendida por 
24 mil m² e que pretende 
renovar o circuito arqueoló-
gico tradicional no país.

Reprodução
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A cantora Joelma apare-
ceu com o rosto inchado em 
show e fãs ficaram preocu-
pados. Em vídeos da apre-
sentação da artista em Pa-
rauapebas, região Sudoeste 
do Pará, ocorrido no último 
sábado (28) é possível ver o 
rosto da artista mais “arre-
dondado”. Segundo a asses-
soria de Joelma, os inchaços 
são sequelas da Covid-19.

Nas redes sociais os fãs 
comentaram: “Gente, o que 
houve com o rosto dela?”, 
“Tá deformada”, “Eu estou 
muito mal vendo os co-
mentários depreciativos 

em relação à Joelma. Ela 
está totalmente inchada e 
isso é muito visível no rosto, 
não sei se são apenas se-
quelas das 4 vezes que ela 
teve covid ou se é de algum 
medicamento/tratamento, 
mas espero que se recupere 
logo”, lamentou.

Apesar disso, a cantora 
não se abateu e publicou di-
versas imagens dos últimos 
shows. Porém, diante das 
especulações e comentários 
negativos a assessoria de 
Joelma publicou uma nota 
explicando que “os inchaços 
são sequelas da COVID-19, 
que estão sendo converti-
das através de tratamento”.

Espere mais surpresas 
em Obi-Wan Kenobi. 
Após dois episódios 

cheios de participações es-
peciais (clique aqui para sa-
ber os spoilers!), a série vai 
continuar trazendo persona-
gens clássicos de Star Wars 
de volta, como garantiu a 
diretora Deborah Chow ao 
Rotten Tomatoes.

“Eu acho que não seria 
Star Wars se não tivéssemos 
esses pequenos easter eggs 
e participações especiais. 
Então, sim, definitivamente 

ainda há alguns vindo por 
aí”, comentou.

Chow também disse, no 
entanto, que todas as parti-
cipações serão bem entre-
laçadas à trama principal: 
“Para nós, tudo precisava vir 
dos personagens. Não que-
ríamos colocar algo só por 
colocar. Dito isso, Obi-Wan é 
um personagem que intera-
giu com muita gente, e que 
fez muita coisa em sua vida”.

Além do retorno de Ewan 
McGregor como o mestre 
Jedi, Obi-Wan Kenobi terá a 

volta de Hayden Christensen 
como Darth Vader, enquanto 
Joel Edgerton, Kumail Nan-
jiani, Maya Erskine e Rupert 
Friend completam o elenco. 
O roteiro é de Joby Harold 
(Army of the Dead), e a dire-
ção de Deborah Chow (The 
Mandalorian).

A série, ambientada entre 
os episódios III e IV de Star 
Wars, já tem seus dois pri-
meiros episódios disponíveis 
no Disney+. Na cronologia 
da saga, Obi-Wan Kenobi co-
meça dez anos depois de A 

Vingança dos Sith, com Ewan 
McGregor de volta ao papel 
do Mestre Jedi em Star Wars 
ao lado de Hayden Christen-
sen como Darth Vader, pela 
primeira vez em 17 anos.

Ao lado de McGregor e 
Christensen, a tão esperada 
série é estrelada por Joel Ed-
gerton, Bonnie Piesse, Moses 
Ingram, Indira Varma, Rupert 
Friend e Sung Kang. Debo-
rah Chow dirige a série e 
Joby Harold é o showrunner, 
com John Williams e Natalie 
Holt na trilha sonora.

Obi-Wan Kenobi ainda terá muitos Obi-Wan Kenobi ainda terá muitos 
personagens clássicos de Star Warspersonagens clássicos de Star Wars

Joelma faz show com rosto Joelma faz show com rosto 
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