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Os consumidores 
goianos poderão 
ter até 70% de des-

conto em produtos de diver-
sos segmentos no estado. 
Uma ação nacional preten-
de chamar atenção para a 
elevada carga tributária em-
butida no varejo e reduzir os 
impostos. Em Goiás, óticas, 
lojas de colchões e de mó-
veis, restaurantes, shopping, 
açougue e até uma conces-
sionária de moto reduzirão 
os preços por um dia.

O sócio-proprietário da 
Carnes Boi Verde,  Fernando 
Novelli, aderiu ao projeto 
pela primeira vez. A loja da 
Vila Brasília, em Aparecida 
de Goiânia está se preparan-
do para atender a clientela 
que deve fazer as vendas 
subirem mais que o dobro. 
Segundo ele, as carnes da li-
nha premium, com peças se-
lecionadas embaladas à vá-
cuo, também estarão  com 
desconto  – de cerca de 12%. 

“Teremos à disposição to-
dos os cortes de carne tradi-
cionais, aquelas do dia a dia, 
vendidas no balcão, e ainda 
os selecionados, os especiais. 
É coxão mole, alcatra, contra 
filé, músculo, acém, patinho, 
costela, coxão duro, lagar-
to. cupim, picanha e angus, 
por exemplo. Quero garantir 
que terá produto do início ao 

fim do dia. Quero volume de 
produto o dia todo. A ideia é 
dar opções”, diz.

Ele vende, em média, 3,2 
mil quilos de carnes por dia 
no varejo e atacado. No dia do 
evento, ele acredita que serão 
5 mil quilos somente para o 
cliente que for até o açou-
gue. Pelas contas, o preço em 
conta deve atrair muita gente 

porque, considerando a carga 
tributária de 12%, uma peça 
de coxão mole pode despen-
car de R$ 45 reais o quilo para 
R$ 39, 60 o quilo.

A 16ª edição da ação tem 
até uma concessionária da 
capital. A loja venderá uma 
moto sem impostos para 
um sorteado interessado. 
.Para aproveitar os valores 

com desconto, a orientação 
é que o cliente chegue cedo 
ao local das compras. O pre-
sidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) Jovem 
de Goiânia, Eberth Motta Jú-
nior, explica que o DLI tam-
bém é uma ocasião que dei-
xa claro para o consumidor 
como a alta tributação afeta 
o poder de compra. 

“É um efeito cascata já 
que o imposto alto torna o 
produto mais caro, fazendo 
com que a população com-
pre cada vez menos. Isso 
piora o desempenho das 
vendas no varejo que, por 
sua vez, investe menos na 
contratação de trabalhado-
res”, explica. Até o início do 
mês de maio, os brasileiros 
já contribuíram com mais 
de R$ 1 trilhão em impos-
tos, de acordo com o pai-
nel do Impostômetro que 
fica no Centro Histórico da 
capital paulista. Somente 
em Goiás já foram pagos no 
mesmo período mais de R$ 
20,9 bilhões em tributos.

Não uma ou duas vezes, 
mas sim, quatro. Esse é o nú-
mero de vezes que motoris-
tas  fugiram sem pagar nos 
dois postos do empresário, 
Leandro Misael, localizados 
em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. O último prejuízo 
foi na sexta-feira (27), após 
um homem chegar no posto 
e pedir para encher o tan-
que. Porém, no momento 
de pagar os R$ 325, o cliente 
disse que iria efetuar o pa-
gamento com o cartão, mas 
quando o frentista foi pegar 
a maquinha, ele fugiu.

Entretanto, na manhã 
desta quarta-feira (01), algo 
inusitado aconteceu. O valor 
que não foi pago pelo moto-
rista foi ressarcido pela mãe, 

que reconheceu o carro após 
o assunto ser amplamente 
noticiado pela imprensa.

“Hoje a dívida foi paga. A 
mãe dele reconheceu o car-
ro e foi lá pagar. Disse que 

não criou o filho para fazer 
esse tipo de coisa e que não 
iria acontecer novamente. 
Ela também pediu para re-
tirar a queixa. Depois que 
conversarmos, ela efetuou 

o pagamento e pediu des-
culpas. Esse havia sido o 
maior prejuízo que tive esse 
ano. Os outros casos eram 
valores de R$ 30 e R$ 50”, 
explicou Leandro.

A prática, mesmo arris-
cada, vêm ganhando força 
no estado, segundo o fren-
tista Gilson de Souza. Ele 
que abasteceu o carro do 
homem que fugiu na sexta-
-feira (27), explica que há 
grupos de gerentes de pos-
tos que diariamente denun-
ciam esse tipo de crime.

Mesmo que não seja cul-
pa do frentista, o prejuízo 
causando pelo motorista 
pode vir a ser descontado 
no próprio salário. Ou seja, 
caso um motorista que pede 
para encher um tanque 
de 55 litros, que pode vir a 

custar R$ 421,46, conforme 
uma pesquisa da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Bio Combustível (ANP), 
irá “engolir” 34,8% do salário 
do frentista. Isso levando em 
consideração que o vecimen-
to desse trabalhador seja de 
R$ 1.212, preço do salário mí-
nimo praticado no Brasil.

“Faço parte de um gru-
po de WhatsApp onde têm 
vários gerentes de postos. 
Neste grupo, é frequente a 
queixa desse tipo de delito. 
Já ouvi falar que em mui-
tos postos de combustível 
o prejuízo é descontado 
no salário do frentista. No 
entanto, aqui na unidade 
esse valor é repassado ao 
próprio caixa do posto, 
não sendo descontado no 
nosso salário”, contou.

Reprodução

O frio pode voltar a ser 
motivo de amor e ódio en-
tre os goianos em junho. O 
primeiro dia do mês, nes-
ta quarta-feira, 1°, sinaliza 
como será a previsão para a 
quinzena inicial. O céu claro 
com temperatura mais fria 
pela manhã e mais quente 
no período da tarde deve 
permanecer. A novidade é 
o retorno do frio, apesar de 
tímido e nada comparado 
ao registrado em maio.

A previsão do tempo é 
de que entre os dias 07 e 09 
de junho, os termômetros fi-
quem diferentes. No entanto, 
a friaca não deve ser intensa 
em todas as regiões goianas, 
apesar de o inverno chegar 
oficialmente no dia 21.

“Estamos com um blo-
queio atmosférico que vai 
dificultar a chegada do frio, 
apesar de ele se fazer pre-
sente em junho. Terá um 
pouco mais de ‘desenvoltu-
ra’, principalmente na região 
sudoeste do estado, mas 
nada comparado àquele do 
mês passado, que baixou 
muito as temperaturas”, afir-
ma o gerente do Centro de 
Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), André Amorim.

Ele chama atenção para 
dois fenômenos que come-
çam a se tornar mais eviden-
tes para a população. O pri-
meiro deles é grande variação 
da amplitude térmica, que é a 
diferença entre a temperatura 
mínima e a máxima. O outro é 
a umidade relativa do ar com 
tendência de queda devido à 
ausência de chuvas. 

De acordo com Amorim, os 
níveis ainda não são de alerta, 
mas de atenção, principal-
mente à tarde. A orientação da 
Defesa Civil nesse momento é 
evitar exercícios físicos ao ar li-
vre entre 11h e 15h, umidificar 
o ambiente por meio de vapo-
rizadores, toalhas molhadas e 
recipientes com água e consu-
mir água à vontade.
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Em levantamento feito 
a pedido do Diário do 
Estado, a Secretaria de 

Segurança Pública de Goiás 
(SSP-GO) aponta que 9,4 mil 
crimes de estelionato em am-
biente virtual foram registra-
dos, apenas nos três primei-
ros meses de 2022. Na prática, 
este número reúne todos os 
tipos de golpe em que os cri-
minosos tiram dinheiro das 
vítimas usando a internet.

O titular da Delegacia Es-
tadual de Repressão a Crimes 
Cibernéticos (DERCC), dele-
gado Daniel José de Oliveira, 
conta que recebe casos deste 
tipo diariamente.

“Os golpes mais comuns 
são o do novo número, pelo 
WhatsApp, e também o do 
Instagram, quando o crimi-
noso toma a conta de al-
guém e passa a anunciar ob-
jetos para venda. Todo dia 

chega algum caso assim”.
Apenas em julho do ano 

passado o “ambiente virtual/
internet” passou a fazer parte 
do Registro de Atendimen-
to Integrado (RAI) da polícia, 
segundo a SSP. A mudança 

veio com a Lei 14.155/2021, 
que aumentou a pena para 
este tipo de crime. Antes, a 
punição era de três meses a 
um ano de prisão, além da 
multa. Com a nova lei, passou 
a ser de um a quatro anos de 

cadeia mais a multa.
Por conta disso, a SSP só 

tem números de estelionatos 
em ambiente virtual a partir 
de julho de 2021. A tendência 
foi de aumento, com o passar 
dos meses (confira abaixo). 

Entre julho e dezembro, fo-
ram 15,7 mil casos. O recorde 
foi no último mês do ano, com 
mais de três mil denúncias do 
tipo. De lá para cá, em 2022, o 
número ficou sempre acima 
dos três mil. Em janeiro foram 
3,2 mil casos, fevereiro 2,8 e, 
em março, 3,3 mil registros.

PASSO A PASSO 
PARA SE PROTEGER
Segundo o delegado, os 

criminosos aplicam o golpe 
de duas formas. Uma delas 
é quando a vítima envia o 
código de recuperação da 
conta, tanto de WhatsApp 
quanto de Instagram. “O cri-
minoso inventa alguma his-
tória que convence a vítima 
a repassar esse código de 
segurança. Diz, por exemplo, 
que se trata de um voucher 
com desconto para algum 
serviço, com estadia grátis 
em hotel, spa…”, exemplifica 
o delegado. Outra forma usa-
da pelos criminosos é tomar 

o controle da linha telefônica 
da vítima, fraudando o SIM 
Swap e recebendo os códi-
gos de segurança.

Para evitar cair em golpes, 
é preciso usar a autenticação 
em duas etapas. “O WhatsA-
pp possui um mecanismo 
próprio, sem a necessidade 
de outros aplicativos. No Ins-
tagram, essa autenticação 
de dois fatores deve ser feita 
com o uso de um aplicativo: 
sugere-se o Google Authenti-
cator”, explica Oliveira.

Além disso, o certo é não 
vincular a conta com um nú-
mero de telefone, “muito me-
nos usar como segundo fator 
de autenticação o recebimen-
to do código de verificação 
por SMS ou ligação telefônica, 
porque isso possibilita a frau-
de de Sim Swap”, detalha o 
delegado. Além disso, o e-mail 
usado também deve estar 
protegido, com uso de dois fa-
tores de autenticação, com se-
nha exclusiva, forte e aleatória.

Divulgação
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Dois homens foram pre-
sos nesta terça-feira (01), 
após tentarem usar mais de 
50 documentos falsos para 
sacar benefícios como o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), em 
uma Agência da Caixa Eco-
nômica Federal da cidade de 
Aragarças. Os criminosos fo-
ram detidos pela Polícia Mi-
litar (PM), depois de serem 
denunciados pelo gerente 
da unidade bancária que 
suspeitou da ação.

Ao ser abordado, o ho-
mem que estava na agência 
apresentou um documento 
falso aos policiais, dizendo ser 
morador de Blumenau (SC) e 
que parou na cidade apenas 
para sacar o FGTS. Porém, o 
suspeito acabou confessan-
do sua verdadeira identidade 
por errar o número do próprio 
CPF ao tentar se apresentar 
para a corporação.

“Durante questionamen-
to, o suspeito primeiramen-
te negou que sua identidade 
era falsa, dizendo estar pela 
cidade apenas de passagem. 
No entanto, ao perceber que 
os policiais descobriram os 

fatos, ele resolveu falar a 
verdade e confessou que 
era morador de Goiânia. O 
suspeito também confessou 
ter vindo para o interior para 
aplicar golpes, além de dizer 
que faz parte de uma organi-
zação criminosa, especializa-
da em estelionato e que está 
ramificada em todo o Brasil”, 
explicou o Major Antônio 
Ghiovani Moreira Peres.

Ainda de acordo com o 
militar, o suspeito também 
entregou outros dois compar-
sas, alegando que havia com-
prado os documentos falsos 
pelas redes sociais. O fornece-
dor seria um hacker que pos-
suía todas as informações das 

pessoas que tinham o benefí-
cio do FGTS para sacar.

“O suspeito disse que 
havia mais dois comparsas, 
sendo que um estava dentro 
do carro e o outro na agên-
cia bancária de Barra do 
Garças (MT). Ao proceder a 
abordagem policial, o mo-
torista também se identifi-
cou com documento falso. 
Durante a busca veicular 
foram localizadas identida-
des falsas com as fotos dos 
três autores e a quantia de 
4,3 mil. O terceiro suspeito 
conseguiu fugir, mas os ou-
tros dois foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Aragarças”, concluiu.

Durante o Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (FICA) 2022, a 
prefeitura da Cidade de Goi-
ás vai realizar testagem em 
massa de Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (ISTs) 
e Covid-19. Além disso, uma 
equipe está vacinando a po-
pulação contra Influenza e o 
Coronavírus. O FICA 2022 co-
meçou nesta quarta-feira (1º) 
e segue até o domingo (5).

As Tendas da Saúde estarão 
localizadas na Praça do Chafa-
riz e também ao lado do Cine 

Teatro São Joaquim. O aten-
dimento em ambos os locais 
será das 8h às 22h, por livre de-
manda. O objetivo é alcançar 
um maior número de pessoas.

A vacinação contra a Co-
vid-19 está disponível, nos 
postos itinerantes, para toda 
a população adolescente e 
adulta. São ofertadas a 1ª, 
2ª e 3ª doses. Em casos de 
pessoas acima de 60 anos, a 
pasta também disponibiliza 
a dose de reforço (4ª dose).

Já o imunizante que atua 
contra a gripe influenza é 
ofertado para idosos, traba-
lhadores da saúde, gestantes 

e puérperas, povos indígenas, 
profissionais da educação, pes-
soas com deficiência perma-
nente, caminhoneiros, pessoas 
com comorbidades, trabalha-
dores do Transporte Coletivo e 
Rodoviários, Membros(as) das 
Forças de Segurança, Salva-
mento e Forças Armadas,

Funcionários(as) do Siste-
ma de Privação de Liberdade, 
População privada de liber-
dade e adolescentes em me-
didas socioeducativas e crian-
ças (6 meses a menores de 5 
anos). Os testes rápidos de 
Covid-19 e ISTs estão dispo-
níveis para toda a população.
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Na última terça-feira 
(31), Daniel Vilela, 
presidente do MDB 

em Goiás e pré-candidato a 
vice na chapa encabeçada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado (União), mostrou que 
está conseguindo reforçar o 
projeto político de seu grupo 
em Aparecida de Goiânia.

Daniel publicou em suas re-
des sociais o resultado de uma 
reunião que teve com mais de 
300 lideranças Aparecidenses na 
última terça-feira.  “Não importa 
o cargo público que eu estiver 
ocupando, não haverá alguém 
que defenderá mais Aparecida e 
sua gente do que eu”, garantiu o 
presidente do MDB em sua pas-
sagem pela cidade.

A seu favor em Aparecida 
de Goiânia, Daniel conta com 
a aprovação da população as 
gestões de seu pai, Maguito 
Vilela, que foi prefeito do mu-

nicípio entre os anos de 2009 
e 2017. Maguito morreu em 
janeiro de 2021 em decor-
rência da Covid-19. Durante 
a reunião, além de mobilizar 
apoio da população em tor-
no do projeto de reeleição de 

Caiado, Daniel reforçou que 
vive “intensamente essa cida-
de, e os moradores sabem do 
meu compromisso com eles”.

Ao citar os investimentos 
que o governador Caiado fez 
na cidade, o pré-candidato 

pediu novo voto de confiança 
que o Estado continue entre-
gando novos benefícios aos 
aparecidenses.  “Vamos traba-
lhar todos juntos com o obje-
tivo principal de evitar que o 
Estado retroceda”.

A partir desta quarta-
-feira (1º) a Prefeitura de 
Anápolis passa a ter nova 
estrutura organizacional. O 
prefeito Roberto Naves (PP), 
publicou no Diário Oficial do 
Município as quatro leis que 
tratam sobre as mudanças.

A principal delas é a cria-
ção da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos  – vai 
executar políticas públicas, 
programas e projetos relati-
vos à área de serviços indis-
pensáveis para a qualidade 
de vida da população, ine-

rentes às atribuições do mu-
nicípio.  Além disso, a propo-
situra retira a nomenclatura 
‘serviços urbanos’ de duas 
pastas, que passam a ser: 

Secretaria de Obras e CMTT 
(Companhia Municipal de 
Trânsito e Transportes).

Conforme o documento, 
a Secretaria Municipal de In-

dústria, Comércio, Trabalho, 
Emprego e Renda passa a ser 
Secretaria de Indústria, Co-
mércio, Inovação, Trabalho, 
Turismo e Agricultura.

Já a Secretaria Municipal 
de Obras tem a atribuição de 
executar políticas públicas, 
programas e projetos relativos 
à área de edificações e urbanis-
mo do Município de Anápolis.

Por fim, a CMTT fica res-
ponsável por todas as ações 
referentes ao trânsito e a mo-
bilidade urbana da cidade, 
inclusive a gerência e fiscali-
zação do transporte coletivo 
e individual de passageiros.

Reprodução
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O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), deputado esta-
dual Lissauer Vieira (PSD), 
está otimista com seu pro-
jeto eleitoral para 2022.
Ele é pré-candidato ao 
Senado e caminha para 
ocupar a vaga disponível 
na chapa do governador 
Ronaldo Caiado.
Em entrevista à Rádio 
Manchester de Anápolis, 
Lissauer frisou que para 
merecer representar o es-
tado em Brasília é preciso 
ter “preparo e conheci-
mento”.
“Caiado assumiu o Estado 
em uma situação calami-
tosa, com salários atrasa-
dos, dívidas com bancos 
vencidas. E nós, através do 
Poder Legislativos, ajuda-
mos o Estado no proces-
so de recuperação fiscal. 

Nossa participação gerou 
frutos positivos para esta-
bilizar as dívidas”.
Lissauer frisou que “co-
nhece bem o Estado e o 
seu potencial. A represen-
tatividade no Estado é im-
portante, mas precisa ser 
feita com conhecimento 
de causa para construir 
um Goiás melhor para to-
dos”, destacou.
Ainda de acordo com o 
presidente da Assembleia, 
o governador já tinha con-
versas encaminhadas para 
composição com o PSD.
“Desde quando Meirelles 
ainda cogitava participar 
do pleito. Com a sua de-
sistência o PSD indicou 
o meu nome e estamos 
buscando consolidar a 
candidatura com diálogo 
e apoio de lideranças de 
vários setores do Estado”.

Anápolis cria mais uma secretaria e dá novas atribuições a outrasAnápolis cria mais uma secretaria e dá novas atribuições a outras

FERNANDA
MORAIS

LISSAUER DEFENDE “PREPARO LISSAUER DEFENDE “PREPARO 
E CONHECIMENTO” NA E CONHECIMENTO” NA 
DISPUTA PELA VAGA AO DISPUTA PELA VAGA AO 
SENADO NA CHAPA CAIADISTASENADO NA CHAPA CAIADISTA

BRASIL, 2 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

FERNANDA MORAIS

FERNANDA MORAIS



O presidente Jair Bolso-
naro (PL) é, de longe, o 
Presidente da Repúbli-

ca que mais visitou Goiás. Seja 
para apenas andar de moto, 
comer pastel ou para inaugurar 
obras e serviços, ele já esteve 
mais de 20 vezes em solo goia-
no. A proximidade com Brasília 
ou a intenção de lançar seu 
próprio candidato ao governo 
de Goiás, Bolsonaro é sempre 
acolhido por sua militância 
onde quer que vá no Estado.

Vale lembrar que ele ven-
ceu nos dois turnos da eleição 
de 2018 em Goiás. No primei-
ro turno teve 46% dos votos 
válidos e no segundo, 55,1%, 
sendo que na capital obteve 
74,2% dos votos. A crise eco-
nômica e a demora a tomar 
providências para conter o 
alto número de mortes du-
rante a pandemia de Covid-19 
estremeceram a confiança do 
eleitorado, mas não tiraram de 

Bolsonaro o favoritismo junto 
aos eleitores de Goiás.

Pesquisas já apontam a 
tendência de vitória de Jair 
Bolsonaro no Estado, nova-

mente. O favoritismo pode, 
inclusive dar uma alavanca-
da na eleição ao governo do 
pré-candidato do presidente, 
deputado federal Major Vitor 

Hugo. Ele tem acompanhado 
Bolsonaro em todos os even-
tos pelo estado este ano e em 
quase todos desde 2019.

Nas últimas vindas a Goiás, 

o presidente desfilou com o 
Major Vitor Hugo ao seu lado 
ou na garupa. Foi assim no fi-
nal de abril em Rio Verde du-
rante a entrega de documen-
tos a assentados; em Goiânia, 
na semana passada, durante 
motociata e no congresso da 
Assembleia de Deus, e hoje, 
ao participar de inauguração 
de um complexo esportivo 
em Jataí, onde também acon-
teceu uma motociata. Duran-
te a inauguração, Bolsonaro 
chegou a pedir à segurança 
que deixasse o povo se apro-
ximar do palanque.

Nem sempre as visitas ao 
solo goiano foram para presti-
giar um evento oficial, como o 
aniversário de Jataí, comemo-
rado na terça-feira, 31. Em maio 
de 2020, por exemplo, o presi-
dente desceu de helicóptero 
no estacionamento de uma 
lanchonete em Abadiânia para 
fazer um lanche antes de viajar 
para Goiânia sob o pretexto de 
acompanhar uma operação da 

Polícia Rodoviária Federal de 
repressão a drogas, e posterior-
mente, ir para Anápolis.

No início do mesmo mês, 
ele também foi a um posto de 
combustíveis na GO-040 em 
Cristalina, onde cumprimen-
tou apoiadores e tirou fotos. 
No ano passado ele prestigiou, 
dois dias após ser submetido a 
cirurgia, um jogo de futebol em 
Buriti Alegre na propriedade do 
cantor sertanejo Marrone.

Sem grandes obras ou 
serviços para Goiás, o presi-
dente participou várias vezes 
de encontros com líderes da 
Igreja Assembleia de Deus, em 
Campinas, foi ao Comando de 
Operações Especiais do Exér-
cito e a um almoço na casa do 
também cantor Amado Batista. 
Nas últimas visitas, já em clima 
de pré-campanha e ladeado 
por pré-candidatos ao gover-
no, Senado e Câmara Federal, 
Bolsonaro intensificou as mo-
tociatas e sua aproximação 
com o público em geral.
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A equipe que cuida da 
campanha de reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), nega, mas não faltam 
evidências de que existe a 
decisão de usar as agressões 
do pedetista Ciro Gomes 
contra Lula (PT) em uma 
estratégia de evitar a vitória 
do petista no 1º turno.

Mas, será que a estratégia 
dá certo? A última pesqui-
sa Datafolha, divulgada na 
quinta-feira (26), trouxe um 
cenário em que Lula venceria 
Bolsonaro por 48% a 27% no 
1º turno. No segundo turno, 
o levantamento aponta que 
Lula vence o atual presidente 
por 58% a 33%.

A mesma pesquisa, mos-
trou que em um eventual 2º 
turno entre Ciro e Bolsona-
ro, o pedetista venceria Bol-
sonaro  por 52% a 36%. No 
1º turno o pedetista ficou 
na terceira colocação atrás 
de Lula e Bolsonaro com 7% 
das intenções de votos.

Na avaliação do advoga-
do especialista em Direito 
Eleitoral, Carlos Alberto Lima, 
a estratégia do bunker bolso-
narista está equivocada.

“Analisando as pesquisas 
realizadas desde o início de 
2021 até hoje, vemos que 
há uma polarização entre 
Lula e Bolsonaro, o que im-
pediu o surgimento de outra 
candidatura competitiva. 
Denúncias, fake news, mani-
festações contra os dois can-
didatos melhores colocados 
na pesquisa em nada modifi-
cou o quadro, independente 
de onde tenham saído”, citou.

Ainda de acordo com o ad-
vogado, não foi consolidada, 
até o momento, uma terceira 

via com propostas que levaram 
o eleitor a mudar de opinião.

“Eu vejo que hoje não exis-
te a menor chance de um ou-
tro candidato vencer além de 
Lula ou Bolsonaro. Para isso 
acontecer teria que surgir um 
postulante com capacidade 
de convencer os eleitores já 
convictos de sua escolha. To-
das as pesquisas trazem re-
sultados semelhantes. O tem-
po está passando e, como eu 
disse, não se enxerga uma 
terceira via consolidada para 
a disputa”, avaliou.

Após a notícia de que a 
Mattel lançou uma boneca 
Barbie trans, em homenagem 
a uma atriz e ativista LGB-
TQIA+, o vereador Felipe Mar-
tins ficou surpreso com a novi-
dade da marca de brinquedos 
e aproveitou para usar a tribu-
na da Câmara Municipal de 
Palmas, nesta terça (31), para 
comentar sobre o assunto. 

“Hoje eu fui surpreendido 
com uma matéria, em que a 
empresa de brinquedos Mat-

tel, lançou uma boneca Bar-
bie Trans, eu quero saber qual 
o intuito dessa nova boneca”, 
questionou o parlamentar. 

Felipe Martins é conhecido 
na Câmara Municipal de Pal-
mas por sempre se preocupar 
com causas familiares, ele é 
uma forte voz na defesa dos 
valores familiares e já se envol-
veu em outras polêmicas, uma 
delas foi após se questionar so-
bre ações voltadas a crianças.

“Já falamos nesta câmara 
diversas vezes para deixar as 
crianças em paz. Porque vo-

cês querem mudar o entendi-
mento da ordem de Deus nas 
crianças?”, criticou o político. 

Para o vereador, a socieda-
de brasileira está rejeitando 
essa pauta social e apenas ati-
vistas têm insistido no assun-
to, por isso, ele pede aos pais 
e responsáveis que fiquem 
atentos ao que as crianças têm 
consumido, na internet, escola 
e brinquedos. “Faço um alerta 
aos pais, avós e tutores des-
sas crianças, observem o que 
estão comprando para elas”, 
finalizou seu discurso.

Felipe Martins, vereador de Palmas, Felipe Martins, vereador de Palmas, 
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O período para declarar o 
Imposto de Renda (IR) à Recei-
ta Federal sem multa terminou 
às 23h59 desta terça-feira, 31. 
A quantidade de declarações 
superou a expectativa em 
Goiás. No entanto, quem não 
declarou no tempo certo deve 
prestar contas o quanto antes e 
pagar a multa em até 30 dias.

Em Goiás, a expectativa 
era de que 1 milhão e 87 mil 
contribuintes declarassem – 
que foi a quantidade recebida 
em 2021. O número foi supera-
do em 6,3%, com 1 milhão 171 
mil impostos de renda declara-
dos no estado. No Brasil todo, 
o número também foi maior 
que o estimado pela Receita. 
Ano passado foram cerca de 34 
milhões, já este ano o número 

ultrapassou os 36 milhões.
“Quando a Receita fez 

esta estimativa, levou em 
consideração a melhora da 
economia de 2020 para 2021, 
mas também imaginou que 
haveria redução das declara-
ções porque, ano passado, 
quem recebeu auxílio emer-
gencial precisava fazer a de-
claração. Então se imaginou 
que, neste ano, a quantida-

de seria menor”, explica o 
auditor fiscal da Receita Fe-
deral e supervisor do IR em 
Goiânia, Jorge Martins.

Quem é obrigado a fazer a 
declaração, mas não fez, deve 
enviar o IR e pagar a multa 
pelo atraso em até 30 dias. O 
valor mínimo é de R$ 165,74, 
mas pode chegar a 20% sobre 
o valor do imposto. A multa é 
gerada no momento em que 

o imposto é gerado. O contri-
buinte tem cinco anos para 
declarar. O atraso pode deixar 
o CPF irregular e impedir, por 
exemplo, a compra e venda 
de imóveis. Quanto maior o 
atraso, mais alta a multa.

Para declarar o IR, o con-
tribuinte deve baixar o pro-
grama no site da receita ou 
o aplicativo no celular. Outra 
maneira é declarar acessar o 

Centro de Atendimento Virtu-
al da Receita Federal (e-CAC).

Abra o programa, clique 
em “Nova” e informe o tipo 
de declaração – se é de ajuste 
anual, final de espólio ou saí-
da definitiva do país. Do lado 
direito, defina se prefere usar 
a declaração pré-preenchida, 
se importará dados do IR de 
2021 ou se começará uma de-
claração em branco.

Com a proposta de sub-
stituir os cigarros con-
vencionais, os cigarros 

eletrônicos ou vaporizadores 
têm cada vez mais se tornado 
febre entre o público mais jo-
vem. No entanto, o consumo 
em larga escala pode causar 
uma série de riscos para a 
saúde, como é o caso da can-
tora baiana Solange Almeida, 
que revelou recentemente 
como o uso do dispositivo 
afetou a sua saúde e voz. Para 
esclarecer sobre o assunto, o 
médico otorrinolaringologista 
do Sistema Hapvida, Dr. Diego 
Guzman, faz um alerta sobre os 
riscos da utilização do cigarro 
eletrônico e a ingestão de sub-
stâncias liberadas na fumaça.

Guzman afirma que o uso 
do cigarro eletrônico não é 
seguro, inclusive a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) proíbe a co-
mercialização, devido ao fato 
de substâncias liberadas no 
dispositivo estarem associa-
das ao desenvolvimento de 

doenças respiratórias. A ab-
sorção das substâncias libe-
radas pelo cigarro eletrônico 
pode provocar irritação da 
garganta, sinusite, faringi-
te e desencadear processos 
alérgicos como asma e rinite. 
Além disso, pode causar tosse 
crônica ou outros quadros 
que envolvem irritação das 
vias aéreas, o que torna a 
utilização dos vaporizadores 
quase tão nocivos quanto de 
um cigarro comum.

De acordo com o espe-
cialista, o consumo exage-
rado, assim como o cigarro 
convencional, também pode 
acarretar lesões na garganta 
e no pulmão. “O manuseio 
contínuo desses dispositivos 
eletrônicos injetam dentro 
do organismo diversas sub-
stâncias prejudiciais que se 
relacionam com o surgimen-
to de doenças malignas. A 
exposição a esses elementos 
leva a um risco maior de de-
senvolvimento dessas pato-
logias graves como câncer de 
garganta ou até mesmo de 
pulmão”, alerta.

 SINAIS DE ALERTA
O médico chama a atenção 

para os primeiros sinais que 
podem indicar o aparecimen-
to de problemas respiratórios, 
desencadeados pelo uso do 
dispositivo eletrônico. Entre os 
principais sintomas, estão: tosse 
persistente, dor de garganta que 

não melhora com analgésicos, 
sensação de “bolo” na gargan-
ta ou de que algo está preso, 
pigarro, falta de ar, tosse com 
presença de secreção sanguino-
lenta, indisposição e perda de 
peso. Segundo Guzman, quando 
a pessoa abusa desses dispo-
sitivos, o aparecimento desses 

sintomas deve ser um ponto de 
atenção, pois podem ser sinais 
de doenças mais sérias.

TRADICIONAL E 
CIGARRO ELETRÔNICO
O especialista afirma que as 

duas modalidades de cigarro são 
prejudiciais e seu consumo não 

deve ser estimulado. No caso do 
cigarro convencional, Guzman 
alerta que além da fumaça tóxica 
e das diversas substâncias quí-
micas que também estão pre-
sentes nos cigarros eletrônicos, 
existe a inalação de uma fumaça 
aquecida. No entanto, apesar da 
presença da fumaça aquecida 
nas vias aéreas potencializar o 
desenvolvimento de doenças, 
não significa que o cigarro ele-
trônico seja mais seguro.

Para o médico, a melhor 
prática para reduzir os danos 
causados pela utilização de 
cigarros é abandonar o uso, 
tanto dos eletrônicos quanto 
dos convencionais. Ele ainda 
afirma que, a princípio, não há 
nenhuma estratégia de mani-
pulação que torne esse consu-
mo mais seguro ou menos de-
letério. “Aqui fica o meu alerta 
que se estende ao manuseio 
do cigarro convencional: parar 
de usar essas substâncias é o 
que vai ter impacto positivo 
na saúde em longo prazo. O 
melhor jeito de cuidar da sa-
úde é parar de usar esses dis-
positivos”, finaliza.
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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 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
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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
-------------------------------
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, 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
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
-------------------------------
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

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 
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 
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
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O craque Neymar 
pode ser uma baixa 
importante na es-

quadra do técnico Tite. Na 
manhã desta quinta-feira 
(2), a partir das 8h, a Seleção 
Brasileira mede forças com a 
Coreia do Sul em amistoso 
preparatório para a Copa 
do Mundo. Naturalmente, 
o atacante do PSG entraria 
como titular. No entanto, 
após sofrer um pisão duran-
te treino nesta quarta, 1°, o 
jogador agora é dúvida para 
o duelo.

O ACIDENTE 
DE NEYMAR
Em atividade envolvendo 

equipes titulares e reservas, 
Neymar dividiu uma joga-
da com Danilo e Léo Ortiz. 
Nesse lance, o atacante so-
freu um pisão acidental e 
precisou sair de campo no 
mesmo momento. O mé-
dico da Seleção, Rodrigo 
Lasmar, o atendeu e o atleta 
não voltou mais para o cam-
po. Após iniciar tratamento, 
Neymar inclusive postou 
uma foto da lesão.

O pisão ocorreu em seu pé 
direito, o mesmo no qual ele 
fraturou o quinto metatarso 

em 2018 e 2019. Entretanto, 
essa nova lesão não tem re-
lação com a outra, pois esta 
se trata de um trauma. No 
momento, Lasmar não fez 
uma previsão a respeito das 
condições físicas de Neymar 
para o amistoso contra a Co-
reia do Sul. Tal situação ficará 
sob análise ao longo do dia.

Caso Neymar não possa 
entrar como titular, a ten-
dência é de que Vinicius 
Júnior assuma o posto. Isso, 
contudo, também está incer-
to, pois o jovem vem de des-
gaste após disputar a final da 
Liga dos Campeões pelo Real 
Madrid, marcando o gol do 
título do clube espanhol.

Neymar não é o único 
machucado. O goleiro Eder-
son também não estará 
disponível por lesão, e Alis-
son não participará porque 
defendeu a meta do Liver-
pool na decisão da Liga dos 
Campeões. Por isso, Wever-
ton, do Palmeiras, terá a sua 
chance debaixo das traves.

Com tantas mudanças, 
a escalação provável da 
Seleção para o duelo com 
a Coreia do Sul é a seguin-
te: Weverton; Daniel Alves, 
Marquinhos, Thiago Silva e 
Alex Sandro; Casemiro, Fred 
e Philippe Coutinho (Vini Jr. 
ou Neymar); Raphinha, Ri-
charlison e Lucas Paquetá.

O goleiro Tadeu fez mais 
uma partida magistral com 
a camisa do Goiás. Na noite 
desta terça-feira (31), dian-
te do RB Bragantino, pela 
Copa do Brasil, o arqueiro foi 
peça fundamental na vitória 
do alviverde sobre o time 
paulista durante o tempo 
regulamentar, com boas de-
fesas, e principalmente nas 
cobranças de pênaltis, onde 
defendeu 5 cobranças e ain-
da marcou um gol.

“Foi uma noite muito 
especial para todos nós. Fi-
zemos um grande jogo nos 
90 minutos, soubemos jogar 
uma partida tão decisiva 
como essa contra o Bragan-
tino e conseguimos levar 
para os pênaltis. Graças a 
Deus, pude estar em uma 
noite muito feliz e conse-
gui defender cinco pênaltis. 
É um momento que ficará 
marcado para mim, pois foi 
algo muito especial o que 

aconteceu nesse jogo, foi 
uma noite mágica”, disse.

Contra o RB Bragantino, 
o Goiás soube sofrer duran-
te todo o jogo, já que na 

maioria do jogo foi domina-
do pelo rival, que teve boas 
chances de gols. Porém, 
assim como nas últimas 
partidas, o sistema defensi-

vo do alviverde se mostrou 
eficiente e o ataque letal. 
Tadeu comentou sobre a es-
tratégia utilizada na partida, 
já que o rival era muito qua-

lificado.
“Dentro da nossa estraté-

gia fizemos um jogo muito 
bom. O Bragantino é muito 
forte e, jogando dentro de 
casa, eles são ainda mais 
fortes. Fizemos uma prepa-
ração muito boa, estudamos 
todos os pontos deles e con-
seguimos sair com essa clas-
sificação. Essa vitória mos-
tra que vivemos um bom 
momento na temporada, 
estamos evoluindo bastan-
te e esperamos seguir nessa 
mesma pegada”, concluiu o 
arqueiro.

Na Copa do Brasil, o Goi-
ás agora irá esperar o sor-
teio das oitavas de final, que 
ocorre no próximo dia 7, na 
sede da CBF, no Rio de Janei-
ro. Enquanto não conhece o 
próximo rival na competi-
ção, o esmeraldino agora 
volta o foco para o Brasi-
leirão Série A, onde nesta 
próxima segunda-feira (6), 

Reprodução

A jovem e renovada se-
leção brasileira feminina de 
vôlei estreou com vitória na 
Liga das Nações, ao vencer, 
nesta terça-feira, em Los An-
geles, a Alemanha, por 3 sets 
a 1, com parciais de 29/27, 
23/25, 27/25 e 25/21. O des-
taque da equipe foi Júlia 
Bergmann. O Brasil, que bus-
ca o título inédito da compe-
tição, volta a jogar na quinta-
-feira, às 16 horas, quando 
terá pela frente a Polônia.

O início irregular no pri-
meiro set da seleção brasi-
leira, propiciou à Alemanha 
abrir rapidamente 9 a 5 no 
placar. Aos poucos o blo-
queio brasileiro foi se acer-
tando e o empate veio em 
13 pontos. Destaque para 
Júlia Bergmann.

O Brasil passou a coman-
dar o placar e chegou a 24 a 
20, mas não contava com o 
crescimento de Orthmann, 
que conduziu a Alemanha 
para o empate em 24. O fi-
nal do set foi ponto a ponto, 
até Lorenne definir: 29 a 27.

No segundo set, o pa-
norama foi diferente e o 
Brasil partiu na frente com 
6 a 4. A Alemanha logo se 
recuperou e virou para 7 a 
6. Com Weitzel e Orthmann 
inspiradas, as alemãs abri-
ram 12 a 8 e 21 a 14. O Brasil 
chegou a reagir, mas não 
evitou o empate: 25 a 23.

O terceiro set teve três 
momentos distintos. O pri-
meiro foi de domínio do 
Brasil, com boa atuação de 
Júlia Bergmann. A seleção 
teve 10 a 8, mas a Alema-
nha, em um segundo mo-
mento, se recuperou com 
apoio no forte bloqueio.

Depois do empate em 
15 pontos, o set foi dispu-
tado intensamente até o fi-
nal, quando Pri Daroit, após 
um rali sensacional, fechou 
para o Brasil: 27 a 25.

Júlia Bergmann foi sen-
sacional no quarto set e 
logo deixou o Brasil em 
vantagem no placar. Kisy e 
Carol também colaboraram 
e o Brasil marcou 11 a 7, 16 
a 9 e 19 a 10. No fim, a Ale-
manha diminuiu para 24 a 
21, mas não evitou a vitória 
brasileira por 25 a 21.

Durante treino da Seleção, Neymar se Durante treino da Seleção, Neymar se 
lesiona e pode ficar de fora de amistosolesiona e pode ficar de fora de amistoso

Tadeu celebra “noite mágica” em classificação do Goiás na Copa do BrasilTadeu celebra “noite mágica” em classificação do Goiás na Copa do Brasil

Seleção fe-Seleção fe-
minina de minina de 
vôlei estreia vôlei estreia 
com vitó-com vitó-
ria sobre a ria sobre a 
Alemanha Alemanha 
na Liga das na Liga das 
NaçõesNações

LUIZ F. MENDES
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Chegou ao fim a briga 
judicial que mais pare-
ce um filme de terror, 

envolvendo os atores Amber 
Heard, de 36 anos, e Johnny 
Depp, de 58 anos. Após idas 
e vindas, o agora ex-casal foi 
condenado por difamar um 
ao outro nesta quarta-feira 
(1). O tribunal do júri do Con-
dado de Fairfax, no Estado 
norte-americano da Virgínia, 
considerou que a atriz deve 
pagar ao ex-marido US$ 15 
milhões. Já o eterno capitão 
Jack Sparrow deve indenizar 
a atriz US$ 2 milhões.

Heard e Depp foram ca-
sados entre 2015 e 2017. Um 
processava o outro por difa-
mação: ele alegou que ela o di-
famou em um artigo de jornal, 
já ela disse ter sido difamada 
por um antigo advogado dele. 
Depois do veredito, a atriz dis-
se que estava decepcionada e 
que não havia palavras para 
descrever a sua frustração. He-
ard apontava três pontos das 
declarações do advogado de 
Depp em que ela foi difama-
da. No entanto, o júri só con-
cordou com uma delas.

O ator não estava presente 

no tribunal e assistiu à deci-
são por vídeo, da Inglaterra, 
onde está para fazer um show 
com Jeff Beck. A atriz, por ou-
tro lado, presenciou a decisão 
no tribunal. No centro da dis-
puta legal estava um texto 
opinativo de Heard publicado 
em dezembro de 2018 pelo 
jornal “Washington Post”, no 

qual ela fez uma declaração 
sobre abusos domésticos 
sem mencionar o ator.

ACUSAÇÕES
Depois do artigo vir a pú-

blico, Depp processou Heard 
no Estado da Virgínia pedindo 
US$ 50 milhões e acusando-
-a de difamação pelo artigo. 

Heard, porém, contra-atacou 
o ex-companheiro pedindo 
US$ 100 milhões e dizendo 
que ela foi difamada por um 
antigo advogado do ator, que 
classificou as acusações da 
atriz como uma “farsa”.

Depp negou ter agredi-
do Heard ou qualquer outra 
mulher e disse que ela era a 

pessoa que havia se tornado 
violenta na relação. Ambos 
também afirmam que suas 
carreiras sofreram por causa 
das acusações. O casal se co-
nheceu em 2011 enquanto 
filmava “Diário de um Jorna-
lista Bêbado”, e se casou em 
2015. O divórcio foi finalizado 
cerca de dois anos depois.

FORTUNAS
Com tamanha fama, o ca-

sal acumulou grandes fortu-
nas. A revista “Forbes” estima 
que, em 2016, a fortuna atual 
de Johnny Depp seja de US$ 
48 milhões (cerca de R$ 230 
milhões) e, que a partir de 
2017, ele saiu da lista das 100 
celebridades mais ricas. No en-
tanto, o astro de “Willy Wonka” 
e “Edward Mãos de Tesoura” re-
cebeu até US$ 100 milhões em 
salário anual, tornando-o um 
dos atores mais bem pagos do 
mundo. Jack Whigham, o em-
presário do ator, compartilhou 
detalhes dos ganhos de Depp 
durante o julgamento.

Em comparação, a fortuna 
de Heard é menor. As fontes 
variam, no entanto: de acordo 
com o “Celebrity Net Worth”, são 
US $ 2,5 milhões (seu melhor 
ano, em 2019, a atriz ganhou US 
$ 3 milhões, segundo a fonte); a 
Fox Business diz que são US$ 8 
milhões. A atriz nunca apareceu 
na lista das 100 celebridades 
mais ricas da Forbes. Vale a 
pena notar que Heard proces-
sou Depp por US $ 100 milhões, 
alegando que as declarações de 
seu advogado chamando suas 
alegações de abuso de “farsa” 
lhe custaram trabalhos.

Reprodução

Amber Heard e Johnny Depp Amber Heard e Johnny Depp 
são condenados; veja valores milionáriossão condenados; veja valores milionários

PEDRO MOURA
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Em meio à sequência 
de polêmicas envolvendo 
o cantor Gusttavo Lima, o 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) abriu uma 
investigação para apurar se 
houve irregularidades na 
contratação do artista pela 
Prefeitura de Magé. O ser-
tanejo é cotado para ser a 
atração principal durante as 
comemorações do aniversá-
rio da cidade, que completa 
457 anos, no dia 9 de junho.

De acordo com o jornal 
O Estado de S. Paulo, o can-
tor vai receber um cachê de 
R$ 1 milhão. O show está 
programado para o dia 8 de 
junho. Embora a princípio 
a contratação não seja ile-

gal, ela chamou a atenção 
do MPRJ por ser dez vezes 
maior que o valor que a pre-
feitura deve investir em ati-
vidade artísticas e culturais 
durante todo o ano.

Agora, o órgão apura a 
possibilidade de “violação 
aos princípios da administra-
ção pública”. Além do MPRJ, 
Gusttavo Lima é investigado 
em Roraima e Minas Gerais. 
Empresa ligada a shows de 
Gusttavo Lima teria pego R$ 
320 milhões com BNDES

Outra polêmica envol-
vendo o nome do cantor 
veio à tona nesta semana. A 
empresa de investimentos 
One7, uma das donas de um 
fundo que comprou os sho-
ws de Gusttavo Lima, teria 
pegado R$320 milhões.

O Homem do Norte 
está atualmente dis-
ponível nos cinemas 

de todo o Brasil. O longa-me-
tragem do cineasta Robert 
Eggers, diretor de O Farol e A 
Bruxa, é uma representação 
bastante fiel da Era Viking. No 
quesito audiovisual, é uma 
obra impressionante. Mas e 
quanto aos outros aspectos?

SINOPSE
O Homem do Norte conta 

a história de Amleth, um in-
fame guerreiro nórdico cuja 
jornada inspirou Hamlet, de 
William Shakespeare. Depois 
de ver o pai ser assassinado 
por seu tio, o jovem foge 
de suas terras, prometendo 
uma vingança futura. Além 
disso, ele toma como objeti-
vo resgatar a sua mãe e com-
pletar a sua redenção.

Alexander Skarsgard é o 
grande protagonista, viven-
do o papel de Amleth. Entre-
tanto, o ator está longe de ser 
o único nome relevante do 
elenco. O Homem do Norte 
tem as presenças ilustres de 
Ethan Hawke (Dia de Treina-
mento), Willem Dafoe (Ho-

mem-Aranha: Sem Volta Para 
Casa), Nicole Kidman (Moulin 
Rouge!) e Anya Taylor-Joy (O 
Gambito da Rainha).

A fotografia do filme é vi-
sualmente incrível. As cores 
acinzentadas e azuladas dos 
cenários promovem uma sen-
sação inquietante de frio. Ao 
mesmo tempo, as batalhas 
compõem um calor latente 
que provoca equilíbrio entre 
os dois extremos térmicos.

A trilha sonora também 
se encaixa muito bem com 
a proposta da trama. Os rit-

mos que remetem à época 
medieval e a musicalidade 
enérgica causam uma ótima 
imersão cinematográfica. A 
direção de arte, os figurinos 
e a ambientação dos locais, 
desde os edifícios até os na-
vios, também contribuem 
para que o espectador se sin-
ta dentro daquele universo.

Como era de se esperar, 
as interpretações também 
estão no ponto. O maior 
destaque fica para Skars-
gard, capaz de dar vida a um 
personagem com muitas 

camadas. Kidman também 
chama a atenção, impondo 
poder e dubiedade ao lado 
de Claes Bang (The Square: 
A Arte da Discórdia).

Por se tratar de uma tra-
ma bastante difundida na 
cultura artística, tanto em li-
vros quanto em filmes, o en-
redo de O Homem do Norte 
não contém muitas surpre-
sas. Não é uma história que 
se destaca pelas reviravoltas, 
mas sim pela maneira que 
ela se desenvolve. E é aí que 
surgem alguns poréns.

O Homem do Norte é frio, brutal e O Homem do Norte é frio, brutal e 
criterioso; afinal é um bom filme?criterioso; afinal é um bom filme?
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