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Goiânia começa a aplicar 4ª dose contra Goiânia começa a aplicar 4ª dose contra 
Covid em pessoas acima de 50 anosCovid em pessoas acima de 50 anos

 A 4ª dose da vacina contra Covid-19 começou a ser aplicada em pessoas com mais de 50 anos. A vacinação foi iniciada logo após 
Ministério da Saúde divulgar uma nota orientando que novos públicos fossem vacinados com a dose, devido ao aumento no número 

de casos positivos em todo o país e a chegada do tempo frio.  p2
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O armazenamento de 
água da Bacia do 
Meia Ponte come-

çou a baixar e está prestes 
a entrar no nível de alerta. 
A categoria é a primeira de 
seis que ameaçam o abaste-
cimento da população, prin-
cipalmente da de Goiânia e 
Região Metropolitana. Em 
apenas 17 dias sem chuvas 
no Alto Meia Ponte, respon-
sável pela captação, o volu-
me já apresenta diminuição.

De acordo com o moni-
toramento da Segurança 
Hídrica no estado realizado 
pelo Centro de Informações 
Meteorológicas e Hidroló-
gicas de Goiás (Cimehgo), 
a vazão média diária estava 
em 12,4 mil litros por segun-
do na última quarta (01). 
O número está levemente 
acima do nível de atenção, 
quando o escoamento fica  
menor ou igual a 12 mil li-
tros por segundo.

O índice ainda não colo-
ca em risco o abastecimen-
to porque os reservatórios 
continuam liberando água 
nos níveis necessários para 
a região. Os demais níveis 
de segurança são em ordem 

crescente de risco: atenção, 
alerta, crítico 1, crítico 2, crí-
tico 3 e crítico 4. 

A situação hídrica da ba-
cia vem piorando nos últimos 
anos, agravada por questões 
climáticas, e pondo em risco 
condições ambientais, a so-
ciedade e as atividades que 
dependem das águas.

O gerente do Cimehgo, 
André Amorim, alerta que 
a estiagem deve se prolon-
gar por cerca de cinco me-
ses. “Maio inaugura nosso 
período de estiagem, que 

vai até meados de outu-
bro. Apesar disso, em se-
tembro é possível a ocor-
rência de chuvas no centro 
sul do estado”, destaca.

Embora o racionamen-
to seja uma possibilidade 
remota, a orientação das 
prefeituras é evitar o des-
perdício de água. Medidas 
simples como reduzir o 
tempo no banho, fechar a 
torneira ao escovar os den-
tes e varrer em vez de lavar 
calçadas são medidas sim-
ples que podem impactar 

na conta de energia elétrica.
Somente no ano passa-

do, a energia consumida 
pelos brasileiros teve 62% 
do total originada em hidre-
létricas. Ou seja, quanto me-
nos água nos reservatórios, 
menor a capacidade gera-
dora de energia e maior uti-
lização de termelétricas, que 
têm custo mais elevado. Há 
sete anos, as bandeiras tari-
fárias fazem parte da rotina 
da população para alterar o 
preço da energia conforme 
a existência e intensidade 

de escassez de chuvas.

BOM DESEMPENHO
O desperdício em Goiás 

é o menor entre os estados 
brasileiros e Goiânia tem o 
mais reduzido índice de des-
perdício, com 18%, de acor-
do com estudo do Instituto 
Trata Brasil. A meta estabe-
lecida pelo marco legal de 
saneamento brasileiro é que 
o Brasil reduza a taxa para 
25% até 2033. A média na-
cional no levantamento mais 
recente, de 2020, foi de 40%.

A 4ª dose da vacina con-
tra Covid-19 começa a ser 
aplicada em pessoas com 
mais de 50 anos, neste sába-
do (4), em Goiânia. A dose de 
reforço também é destinada 
a trabalhadores da saúde, 
que devem respeitar o inter-
valo de quatro meses após 
aplicação da terceira dose. 

A vacinação foi inicia-
da logo após Ministério da 
Saúde (MS) divulgar uma 
nota orientando que novos 
públicos fossem vacinados 

com a dose, devido ao au-
mento no número de casos 
positivos em todo o país e a 
chegada do tempo frio.

Goiânia possui, na soma 
das redes públicas e priva-
das, 77,3 mil trabalhadores 
da saúde, além de 173,2 mil 
pessoas com idades entre 
50 e 59 anos, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Até 
o momento, a 4ª dose de 
reforço era aplicada apenas 
em idosos, pacientes imu-
nossuprimidos e adolescen-
tes de 12 a 14 anos.

Reprodução

A quantidade de pessoas 
internadas em enfermarias 
exclusivas para Covid em Goi-
ás atingiu 96%,. Já a taxa de 
ocupação em UTIs por Covid 
chega a 86%. O aumento de 
casos da doença entre a po-
pulação alavancou também a 
taxa de transmissão do coro-
navírus. As informações foram 
consultadas pela reportagem 
do Diário do Estado no início 
da tarde desta sexta (03).

A rede pública de saú-
de goiana disponibiliza 50 
leitos de UTI para adultos 
exclusivo para tratamento 
de Covid. Deste total, 42 es-
tavam com pacientes. Nas 
enfermarias, 96% delas esta-
vam ocupadas, ou seja, havia 
apenas um leito vago dentre 
25. A UTI e a Enfermaria Pedi-
átricas estavam vazias.

Com o aumento de pes-
soas testando positivo para a 
doença no estado, a taxa de 
transmissão também cres-
ceu. Atualmente, a média 
é de que um grupo de dez 
pessoas infecte outras 1,97, 
de acordo com o painel de 
indicadores da SES Goiás. A 
pasta informa que há pouco 
mais de 1,3 milhão de casos 
de coronavírus no estado. 

Segundo especialistas, 
parte da explicação para a 
subida de casos está relacio-
nada ao tempo mais frio, que 
favorece a disseminação de 
microorganismos causado-
res de doenças respiratórias 
e a diminuição do uso de 
máscaras em ambientes fe-
chados com aglomeração. 

Um dos motivos que tem 
levado pessoas à UTI é a Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), considerada 
uma das complicações da 
covid. Um dos principais sin-
tomas é a dificuldade para 
respirar devido à menor quan-
tidade de oxigênio no sangue, 
o que demanda internação da 
pessoa com a doença.

Bacia do Meia Ponte está Bacia do Meia Ponte está 
prestes a entrar em situação de alertaprestes a entrar em situação de alerta
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As crianças goianas estão 
tendo mais complica-
ções em decorrência da 

Covid-19. A média mensal de 
crianças menores de 10 anos 
de idade internadas com Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) no estado já é 56% 
maior entre, janeiro e maio, em 
comparação com os dados de 
2022. O número de óbitos dos 
pequenos também assusta: 
eles são quase a metade dos 
registrados no ano passado.

O levantamento feito pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES Goiás) a pedido da re-
portagem do Diário do Estado 
contabiliza ainda a SRAG cau-
sada por outros microorganis-
mos. Nesse cenário, a estatísti-
ca também é motivo de alerta: 
o número de mortes de crian-
ças nos cinco primeiros meses 
de 2022 representa 67,3% dos 
que ocorrem no ano passado 
e o de internação correspon-

dem a 63,3% do total de 2021. 
Em 2022, a Síndrome exi-

giu cuidados hospitalares in-
tensivos para 1.553 meninos 
e meninas e causou a morte 
de 51 meninos e meninas, in-
cluindo todas as causas. Con-
fira abaixo a tabela com as 
informações em detalhe:

A tendência, segundo o 
boletim da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) publicado nesta 
quarta (01), é que o coronaví-
rus permaneça como o segun-
do maior causado de SRAG em 
crianças de 0 a 4 anos de idade. 
Segundo os pesquisadores, a 
explicação é o aumento de ca-
sos de Covid na população em 
geral. Nas demais faixas etá-
rias, a covid se mantém como 
predominante nos casos com 
identificação laboratorial.

Segundo o estudo, Goiás 
é um dos 20 estados brasilei-
ros com sinal de crescimento 
na tendência de longo prazo 
para SRAG e Goiânia é uma 
das 19 do País com a mesma 

projeção. A SRAG é causa-
da por uma pneumonia que 
pode ser causada por bacté-
rias, vírus, como o do novo 
coronavírus, ou fungo. 

Um dos principais sintomas 
é a dificuldade para respirar 
devido à menor quantidade de 
oxigênio no sangue, o que de-
manda internação da pessoa 
com a doença. Atualmente, há 
74 leitos de UTI Pediátrica na 
rede pública estadual de saúde 
e 605 leitos de UTI Adulto.

A gravidade da doença, 
considerada uma das compli-
cações da covid, pode ser evi-
tada com a vacinação. Apesar 
disso, a resistência de pais e 
responsáveis com a aplicação 
de doses faz com que os pe-
quenos sejam mais expostos 
ao  vírus. A desconfiança pode 
ser retratada em números já 
que menos da metade (48,5%)  
do público infantil de 5 a 11 
anos apto a ser vacinado no 
estado recebeu uma dose da 
vacina, conforme a SES Goiás.

Divulgação
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As prateleiras das farmá-
cias estão com os estoques 
totalmente zerados ou qua-
se vazios de uma série de 
medicamentos, sendo al-
guns para o tratamento de 
pneumonia causada pela 
Covid. Uma das maiores pre-
ocupações é que uma das 
drogas em falta é específica 
para crianças, público com 
alta de casos de internação e 
de óbitos por causa de com-
plicações da doenças.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Farmacêuticos 
de Goiás (Sinfar-GO), Fábio 
Basílio, o desabastecimento 
é para oito itens. Na lista há 
anti-inflamatório, bacterici-
da e relaxante muscular para 
recuperação de pacientes 
que receberam anestesia. 

Os mais conhecidos pela 
população são dipirona e 
Amoxicilina pediátrica que, 
de acordo com Basílio pode 
ser substituído por cefale-
xina e cefadroxila. “O pro-
blema é a diminuição da 
produção na China e Índia. 
Não normalizaram ainda. Al-
gumas regiões da China es-

tavam em lockdown até esta 
semana”, explica.

Em Goiás, morte de crian-
ças com SRAG por covid já são 
metade das registradas em 
2021.  O número de óbitos de 
crianças nos cinco primeiros 
meses de 2022 representa 
67,3% dos que ocorrem no 
ano passado e o de interna-
ção correspondem a 63,3% 

do total de 2021, conforme 
dados da  Secretaria Estadual 
de Saúde (SES Goiás).  

A gravidade da doen-
ça, um tipo de pneumonia 
considerada uma das com-
plicações da Covid, mas que 
também pode ser causada 
por bactérias, outros vírus, 
ou fungo, pode ser evitada 
com a vacinação. 

Um homem de 47 anos 
se sujou com o sangue dele 
e forjou o próprio sequestro 
para comover a esposa, que 
estava decidida a pedir o 
divórcio. A Polícia Civil (PC) 
investiga o caso como “co-
municação falsa de crime”.

De acordo com a polícia, o 
homem saiu de casa em Boi-
tuva, interior de São Paulo, na 
noite de domingo, 29, e não 
retornou. Na manhã seguinte, 
a esposa dele começou a re-
ceber mensagens via WhatsA-
pp. Na conversa, uma pessoa 
dizia que ia matar o homem.

Diante disso, a mulher foi 
até a delegacia e informou 
que o marido dela havia 
sido sequestrado. Durante 
uma investigação, a PC foi 
informada de que a Polícia 
Militar (PM) havia localiza-
do o homem. Ele estava no 
acostamento da Estrada Al-
fredo Sebastiani e foi socor-
rido por moradores. O carro 
também foi achado no local.

Para a equipe médica 
do Hospital Santa Casa de 
Cerquilho, o investigado se 
queixava de dores e tinha 

muito sangue nas roupas.
Conforme o boletim de 

ocorrências, ele “apresen-
tou uma versão bastante 
fantasiosa sobre os fatos”. 
Aos agentes ele disse que 
foi sequestrado na noite de 
domingo (29) e que passou 
toda a madrugada amarrado 
em uma árvore, até que con-
seguiu se soltar e pedir ajuda.

No local indicado do se-
questro, os investigadores en-
contraram uma sacola plás-
tica com um kit de agulhas 

e seringas para retirada de 
sangue. Além de papéis com 
anotações sobre o crime.

Diante disso, os agentes 
constataram que o indivíduo 
havia forjado o sequestro e 
retirado o próprio sangue 
para espalhar nas roupas. Ele 
também não apresentava 
qualquer ferimento.

Ao ser questionado, o 
homem confessou o crime e 
disse que queria comover a 
esposa para que ela desistisse 
do processo de separação.

Faltam medicamentos Faltam medicamentos 
pediátricos nas farmácias de Goiáspediátricos nas farmácias de Goiás
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Foi publicado nesta 
quarta-feira, 1°, pelo 
Governo de Goiás e 

pela Organização de Volun-
tárias de Goiás (OVG) o edital 
de seleção para novos bolsis-
tas do Programa Universitário 
do Bem (ProBem). No total se-
rão disponibilizadas cerca de 
4 mil bolsas para estudantes 
universitários em situação de 
vulnerabilidade social e ins-
critos no Cadastro ÚnIco para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico)

Para concorrer ao benefí-
cio, os estudantes precisam ter 
vínculos com a Instituição de 
Ensino Superior  (IES). O edital 
poderá ser acessado pelo site 
oficial da OVG e as inscrições 
devem ser feitas entre os dias 
22 de junho e 3 de julho. O be-
neficio será concedido a partir 
do segundo semestre de 2022.

Segundo o edital publi-
cado nesta quarta, das qua-
tro mil bolsas ofertadas pelo 
programa, mil serão integrais 
e duas mil parciais. As bolsas 
parciais correspondem a 50% 
do valor da mensalidade limi-
tados a R$650,00. Já as bolsas 
integrais correspondem a 
100% do valor da mensalida-
de limitados a R$1.500,00. As 

bolsas concedidas aos estu-
dantes que cursam medicina 
e odontologia tem valores 
maiores, R$ 2.900,00 para 
50% e R$5.800,00 para 100%. 
Esse é o terceiro processo 
seletivo do ProBem, que atu-
almente conta com mais de 
12 mil bolsistas, e beneficiado 
em 277 municípios goianos.

Além das novas bolsas do 
ProBem, o Governo de Goiás 
quitou recentemente a dívida 
de R$76 milhões deixada pe-
las gestões anteriores. O paga-
mento da divída, foi referente 
à um ano de mensalidades 

com 82 instituições de ensi-
no, o pagamento foi realizado 
com um mês de antecedência.

O QUE É O PROBEM?
O Programa Universitário 

do Bem, foi sancionado pelo 
Governo de Goiás em janeiro 
de 2021, e tem como objetivo 
ampliar a capacidade e aten-
dimento aos mais vulneráveis, 
trazendo maior segurança ao 
processo de seleção, elevando 
o potencial de redução das de-
sigualdades sociais por meio 
do acesso ao ensino superior, 
e promovendo o alinhamento 

às demandas por mão de obra 
qualificada no Estado de Goiás.

O Programa Universitá-
rio do Bem destinará parte 
das quatro mil novas vagas às 
chamadas profissões do fu-
turo e para aquelas áreas de 
formação que atendem às de-
mandas por mão de obra do 
estado. O beneficiado com o 
programa participará do Ban-
co de Oportunidades que abre 
portas para realização de capa-
citações e qualificações profis-
sionais, integração à emprego 
e estágio, e ainda, engaja-
mento em ações sociais.

Já foi ao ar no rádio e na TV 
aberta as primeiras pílulas do 
União Brasil protagonizadas pelo 
governador Ronaldo Caiado, 
presidente da sigla no Estado. Ao 
invés de atacar adversários polí-
ticos, Caiado acertou no roteiro 

e aproveitou o espaço para focar 
nos avanços da gestão.

O governador apresentou 
melhorias na segurança pú-
blica, saúde, educação, social 
e ainda falou sobre o comba-
te à corrupção. Serão quatro 
vídeos diferentes em 40 in-
serções de 30 segundos cada, 

somente no mês de junho.
O primeiro vídeo  divulgado 

abordou a segurança pública, 
outros dois irão destacar o com-
bate à corrupção e os investi-
mentos na área social, este apre-
sentado pela primeira-dama 
Gracinha Caiado. A outra pílula 
abordará saúde e educação.

A estratégia utilizada pela 
equipe de produção das pí-
lulas com o governador foi o 
uso de palavras de fácil com-
preensão dos telespectadores. 
Em um trecho, por exemplo, o 
locutor diz que “enquanto uns 
ficam de mimimi, a gente faz 
faz faz por Goiás”.

Reprodução

Governo de Goiás concede 4 mil Governo de Goiás concede 4 mil 
bolsas de estudo de até R$ 5,8 milbolsas de estudo de até R$ 5,8 mil

A secretária de Estado da 
Economia, Cristiane Sch-
midt recebeu o Título de 
Cidadania Goiana na últi-
ma quarta-feira (1º).
A homenagem partiu do 
deputado estadual Júlio 
Pina (PRTB) e foi entre-
gue durante sessão so-
lene realizada na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) com a presença 
do governador Ronaldo 
Caiado (União).
Cristiane é nascida no 
Rio de Janeiro e integra 
a gestão do governador 
Ronaldo Caiado desde 
o início do seu mandato 
em janeiro de 2019. Em 
seu discurso a secretária 
agradeceu os deputados 
pelo título e fez menção 
ao governador:
“Sou muito orgulhosa de 
fazer parte do seu time, 
seguirei até o final do 
mandato lutando para de-
volver Goiás aos goianos, 

conforme compromisso 
que o senhor assumiu e 
que me comprometi tam-
bém com ele em 2018. 
Para colocar o Estado em 
ordem, precisamos dizer 
muitos ‘nãos’ e fazer esco-
lhas difíceis, mas o senhor 
sempre acreditou em mi-
nha capacidade. Não foi 
fácil, mas conseguimos 
construir uma base sólida 
e deixaremos um legado”.
Na solenidade Caiado re-
lembrou o porque que 
escolheu Cristiane para 
sua equipe. O governa-
dor conhecia o trabalho 
da economista desde seu 
mandato no Senado.
“Ela defendia as teses que 
ela acreditava, enfrentan-
do senadores preparados 
com argumentos consis-
tentes. Sem dúvida isso 
não deixou de me im-
pressionar. Selecionamos 
nossa equipe de trabalho 
pela competência e não 

Caiado usa tempo de TV para divulgar ações do governoCaiado usa tempo de TV para divulgar ações do governo
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Depois de aprovado pela 
Câmara dos Deputados, o 
projeto de lei que estabele-
ce uma alíquota máxima de 
17% no ICMS do combustí-
vel,  agora está sendo anali-
sado pelo Senado.

A bancada goiana na 
Casa já demonstrou que tem 
opiniões diferentes sobre a 
tramitação da proposta. Isso 
porque o senador Jorge Kaju-
ru (Podemos), defende que a 
votação seja rápida, sem pas-
sar pelas comissões perma-
nentes. Foi assim enquanto o 
texto estava sendo analisado 
pelos deputados federais.

Para Kajuru, o assunto é 
sério e, portanto, precisa ser 
resolvido rápido pensando 
no consumidor e não nos 
gestores públicos.

Já Luiz do Carmo (PSC), 
avalia que o projeto deve ser 
analisado pelas comissões do 
Senado com a justificativa de 
que os preços do combustí-
vel precisam ser estabiliza-
dos, mas sem prejudicar os 
prefeitos pelo País. Vanderlan 

Cardoso não vai participar 
das discussões porque está 
licenciado do cargo.

PROJETO
 No dia 26 de maio os 

deputados federais apro-
varam o projeto de lei do 
presidente Bolsonaro (PL), 
que estabelece uma alíquo-
ta máxima de 17% no ICMS 
sobre bens e serviços Com 
isso  eles passam agora a ser 

considerados essenciais.
O texto base do Projeto 

de Lei 211/21 foi aprovado 
com o placar de 403 votos 
a favor e apenas 10 contra, 
com 2 abstenções. Se aprova-
da sem correções no Senado, 
é liberada para que o presi-
dente sancione e publique a 
lei. Caso tenha alterações dos 
senadores, é preciso retornar 
o projeto para nova avaliação 
na Câmara Federal.

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL), prevê um cenário de 
piora na crise econômica do 
Brasil caso o preço do com-
bustível continue subindo.

O chefe de Estado sabe 
que a situação é ruim para 
seu projeto de reeleição. 
Nesta quinta-feira (2), Bolso-
naro afirmou que o governo 
está tentando “abrir a Petro-
bras”, mas não deu detalhes 
sobre a tratativa.

O que ganhou repercus-
são nesta quinta-feira foi a 
ideia do presidente de pedir, 
também ao Congresso, apro-
var o decreto que institui o 
estado de calamidade públi-
ca, criando mecanismos para 
derrubar o preço dos com-
bustíveis e também da ener-
gia por meio de subsídios.

A calamidade permiti-
ria gastos irrestritos pelo 
governo, sem obedecer ao 
chamado teto de gastos 
nos seus setores, mas a 

medida precisa ser votada 
pelo Congresso Nacional.

Acontece que, caso siga 
nesse caminho, o presidente 
vai esbarrar em outro proble-
ma, a promessa de reajustar 
o salário dos servidores públi-
cos. De acordo com a lei, em 
uma situação de calamidade 
pública, o governo fica proi-
bido de reajustar os salários 

e benefícios dos funcionários.
Para conseguir efetivas 

as duas propostas, primeiro 
deveria ser feito o reajuste 
salarial, para depois apre-
sentar o decreto de calami-
dade pública. Resta saber 
se as saídas estudadas pela 
equipe do presidente terá 
apoio suficiente para ser 
colocado em prática.

Lideranças do Movimen-
to Brasil Livre (MBL), elabo-
raram um projeto de lei que 
proíbe a manifestação polí-
tica de artistas durante apre-
sentações custeadas com 
verbas públicas municipais.

Polêmico, o texto tem 
dupla autoria – o vereador 
de São Paulo Rubinho Nu-
nes (União) e o pré-candi-
dato a deputado estadual, 
também por São Paulo, 

Guto Zacarias.
A proposta já foi protoco-

lada na Câmara Municipal de 
São Paulo e tem previsão de 
ser entregue ainda no Poder 
Legislativo das cidades de São 
Bernardo do Campo, Valinhos, 
Sorocaba e Santo André.

Além da suspensão do 
cachê, se aprovado, o pro-
jeto determina cobrança de 
multa de até 50% sobre o 
valor do contratado e cabe 
ainda o impedimento de 
licitar com o poder público 

por, no mínimo um ano.
Tem sido  cada vez mais 

comum que artistas façam 
manifestações políticas du-
rante seus shows, principal-
mente demonstrando apoio 
a Lula (PT) e ao atual presi-
dente, Jair Bolsonaro (PL).

Os dois são os candidatos 
que polarizam as pesquisas 
de intenção de votos na cor-
rida eleitoral pela disputa 
da presidência da república 
com o petista aparecendo à 
frende de Bolsonaro.

Em seu plano de cam-
panha o ex-presidente 
Lula (PT), já deixou claro 
que é contrário a privati-
zação da Eletrobras e que, 
caso aconteça, pode rever-
ter a situação em um pos-
sível novo governo.

E o petista está traba-
lhando para evitar a venda 

da estatal. Na próxima ter-
ça-feira (7) Lula confirmou 
que vai participar do ato 
contra a privatização da 
Eletrobras que acontecerá 
sede do Sindicato dos Ele-
tricitários de São Paulo.

A privatização da Eletro-
bras, da Petrobras e do Pré-
-Sal são pautas discutidas 
no governo Bolsonaro (PL) 
e colocadas como priori-

dades prioridades s pelo 
novo ministro de Energia, 
Adolfo Sachsida.

Na Eletrobras, o governo 
busca um esquema de ca-
pitalização, no qual a União 
oferecerá ações que detém 
da empresa na Bolsa de Va-
lores, deixando de ser acio-
nista majoritário e entregan-
do a energia brasileira para 
os acionistas privados.

Bancada goiana se diverge sobre tra-Bancada goiana se diverge sobre tra-
mitação do projeto que trata do ICMS mitação do projeto que trata do ICMS 

do combustível no Senadodo combustível no Senado

Preocupado com crise dos Preocupado com crise dos 
combustíveis Bolsonaro já admite combustíveis Bolsonaro já admite 

estado de calamidade públicaestado de calamidade pública

MBL em São Paulo quer proibir mani-MBL em São Paulo quer proibir mani-
festações políticas de artistas em festações políticas de artistas em 

shows custeados com dinheiro públicoshows custeados com dinheiro público

Lula confirma partipação em ato Lula confirma partipação em ato 
contra privatização da Eletrobrascontra privatização da Eletrobras
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A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
anunciou, nesta sexta-feira 
(3), medida cautelar para blo-
quear as ligações indesejadas 
de telemarketing feitas por 
robôs, que costumam ser en-
cerradas em até três segun-
dos. As multas podem chegar 
a R$ 50 milhões por caso de 

descumprimento.
Pelas regras, ficou determi-

nada que as prestadoras terão 
30 dias para fazer o bloqueio 
das chamadas que não utili-
zem recursos de remuneração 
(linha telefônica) atribuídas 
pela Anatel, sejam elas origi-
nadas na própria rede ou pro-
venientes de interconexão.

A ideia, segundo o conse-
lheiro da Anatel, Emmanoel 

Campelo, é combater o cha-
mado “robocall”, com milhões 
de ligações por dia a partir do 
mesmo número em um único 
dia. As regras começam a valer 
na próxima segunda-feira (6).

Além disso, os chamados 
usuários (como as empresas de 
telemarketing ou companhias 
similares) terão 15 dias para 
adotar as providências para a 
adequação de suas atividades, 

de modo que “cessem a sobre-
carga de chamadas aos con-
sumidores sem efetiva comu-
nicação”. A ideia é proibir que 
empresas realizem chamadas 
automáticas (através de robôs) 
que podem sobrecarregar o 
sistema de telecomunicações.

Após esse período de 15 
dias, as prestadoras devem 
proceder o bloqueio por 15 
dias de empresas que gera-

rem cem mil chamadas ou 
mais com duração de até três 
segundos por dia. Com isso, 
as prestadoras devem ainda a 
cada 15 dias notificar a Anatel 
sobre os usuários (empresas 
de telemarketing, por exem-
plo) que foram bloqueados 
e os respectivos recursos de 
numeração utilizados.

As teles deverão remeter 
ainda à Anatel a lista dos usu-

ários que, nos últimos 30 dias, 
geraram cem mil ou mais por 
dia com duração de até três se-
gundos. “Essas iniciativas são 
complementares ao 0303. O 
problema do robocall já tem 
sido enfrentado por outro pa-
íses e sabemos que esse tema 
pode ser judicializado.Talvez 
essa seja a cautelar mais dura 
que já foi feita pela Anatel”, 
afirmou Campelo.

A Copa de 70 é aquela 
mesma que nossos 
pais vivem enchen-

do a boca para contar lem-
branças: “Eu era criança, e não 
tínhamos televisão, então 
íamos todos para a casa de 
uma vizinha, acompanhar os 
jogos. O Pelé era um absurdo: 
toda vez que pegava na bola, 
ia fazendo zigue-zague e já 
podia saber que era gol na 
certa!”, minha mãe ainda rela-
ta, de vez em quando.

Esta é a graça do futebol: 
a memória de momentos em 
que as pessoas se unem em 
torno de um objetivo nob-
re, que é vencer. Mas vencer 
quem? Outras nações, consi-
derando-as inimigas dentro de 
campo? Muito mais que isso! 
Vencer, em qualquer esporte, 
e também no futebol, é, acima 
de tudo sobre vencer a si mes-
mo, desafiar os próprios limites 
e perceber-se capaz de alca-
nças os mais altos objetivos, 
antes inimagináveis.

Por isso gritamos, chora-
mos, pulamos e nos abraça-
mos: como numa paródia ao 
sentido da vida, entramos 
numa dura batalha que exige 

de nós uma doação nada me-
nos que total. Precisamos estar 
inteiros ali, e, no caso de termi-
narmos vencedores, seremos 
então coroados campeões, 
dignos do troféu e da mais alta 
honra: sim, é a exata mesma 
coisa que te promete Deus, 
quando você vai à igreja…

Enfim, depois de 1970, 
ficamos com a moral lá em 
cima: tricampeões mundiais, 
com a façanha de três taças 
conquistadas em quatro 

competições seguidas (1958, 
1962, falhamos em 1966 e 
papamos de novo em 1970). 
O que poderia dar errado? 
Ora, meus amigos… como na 
velha história bíblica, depois 
de uma era de fartura, vieram 
os anos das vacas magras.

Perdemos as próximas cin-
co copas, incluindo a histórica 
derrota da Seleção de 1982, 
que deixou uma geração in-
teira inconformada: até hoje 
é fácil encontrar por aí um 

pobre coitado que não en-
tenda como Zico, Sócrates e 
Júnior não foram suficientes. 
Assim, depois de ocupar o 
topo, gastamos 26 anos para 
voltar para lá –francamente, 
um lugar que nos pertence 
quase por direito: Foi Romá-
rio, Bebeto, Dunga, Taffarel… 
e festa por toda e qualquer 
esquina do país, naquele do-
mingo, 17 de julho de 94.

Começou assim a segun-
da época das vacas gordas: 

em três copas, foram três fi-
nais e dois títulos. O último 
deles (penta), e da história do 
manto canarinho, veio com Ro-
naldinho-cabelo-de-cascão: o 
fenômeno percorrendo o cam-
po com um sorriso de orelha a 
orelha, enquanto Oliver Kahn 
encolhia-se como o Chaplin 
Colorado, é a primeira lem-
brança que guardo, de relance, 
da história das Copas – e como 
dá orgulho ser parte viva disso!

Depois, em 2006, tudo 
indicava mais um capítulo 
brilhante de nosso futebol: 
tinha o Fenômeno, Ronaldin-
ho Gaúcho e Kaká no auge, 
mais Adriano e Roberto Carlos 
de lambuja. Como a galera de 
82, eu ainda não sei como não 
ganhamos, mas tive o primei-
ro dissabor na vida torcedora: 
chorei, no colo do meu pai, 
que me explicou que as coisas 
eram mesmo assim –de novo, 
em paródia perfeita à vida.

No momento, vivemos 
aquela agonia da primeira 
seca boçal: há quatro tor-
neios, ficamos apenas pelo 
caminho. França, Holanda, 
Alemanha (7×1) e Bélgica 
nos superaram, nessa ordem. 
Ainda estamos melhores que 
antes de 94, mas bem piores 

do que gostaríamos de estar.
No entanto, há esperança: 

principalmente, no olhar dos 
comentaristas gringos. Para 
eles, norte-americanos, europe-
us ou sul-americanos, quando 
não somos os primeiríssimos 
candidatos ao título mundial 
de 2022, certamente ficamos 
num triângulo indeciso forma-
do com França e Inglaterra (re-
spectivamente, a atual campeã 
e a pioneira do esporte).

As razões de tamanho oti-
mismo? Além do peso da ca-
misa, e da interminável admi-
ração pelo futebol brasileiro, 
a equipe de Tite tem acumu-
lado elogios entre experts da 
bola pela qualidade apresen-
tada em todos os setores: na 
zaga, podemos escolher ent-
re Marquinhos, Éder Militão, 
Thiago Silva e Guilherme Ara-
na… para citar poucos.

No meio, mais um leque 
de possibilidades: Casemiro, 
Paquetá, Phillippe Coutinho, 
Bruno Guimarães… Final-
mente, por causa do ataque, 
os estrangeiros até suspiram 
de paixão: Vinícius Júnior, 
Rodrygo, Antony, Firmino, 
Gabriel Jesus, Raphinha e o 
menino Ney, visto como a 
cereja do bolo.

Divulgação
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
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 
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
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 
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 
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
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

RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 ex-
preswhatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
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

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
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 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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

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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
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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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
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 
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, 
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

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 
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

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, 
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. BANDEIRANTES 
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
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
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Embora uma das gran-
des expectativas desta 
edição da Cúpula das 

Américas seja o primeiro en-
contro presencial entre os 
presidentes Jair Bolsonaro 
(PL) e Joe Biden, a avaliação 
do especialista CNN Rubens 
Barbosa é de que a reunião 
não deve resultar em ne-
nhum acordo decisivo.

“Para mim será uma sur-
presa se houver alguma coisa 
concreta que não sejam de-
clarações de intenção quan-
to ao aumento do comércio 
bilateral, talvez alguma coisa 
sobre cadeias produtivas. 
Fora disso, acho muito difícil 
que haja alguma decisão no 
âmbito bilateral”, analisou.

Apesar disso, Barbosa 
ressalta que o encontro en-
tre os presidentes é impor-
tante em termos simbólicos. 
“Clima é de desconfiança”, 
diz especialista sobre reu-
nião entre Bolsonaro e Biden

Edições da Cúpula das 
Américas são marcadas por 

fatos históricos; relembre
Edições da Cúpula das 

Américas são marcadas por 
fatos históricos; relembre

Indo para a sua nona edi-
ção, a cúpula ocorre entre 
esta segunda-feira (6) e a pró-

xima sexta-feira (10), em Los 
Angeles, nos Estados Unidos.

O evento regional é reali-
zado periodicamente e marca 
o encontro de líderes políti-
cos do continente. O objetivo 
é discutir e definir ações para 

enfrentar problemas compar-
tilhados pela região e avançar 
na integração.

Para Barbosa, a edição 
deste ano não deve trazer 
“nenhuma proposta impor-
tante”. Segundo ele, “os pa-

péis apresentados pelo gover-
no americano aos governos 
de todos os países, inclusive 
aqui no Brasil, são papéis mui-
to genéricos”. O especialista 
explica que a análise final da 
relevância do evento depen-

derá das declarações que se-
rão dadas pelos líderes.

Por enquanto, na avalia-
ção do ex-embaixador do 
Brasil em Washington, as 
pautas estão focadas nos in-
teresses dos EUA: “a questão 
da democracia; a questão 
do comércio; a questão do 
meio ambiente; a questão 
da imigração; a questão de 
saúde. São temas genéricos 
que não vão afetar muito a 
relação entre todos os paí-
ses aqui da região”.

Para Magnotta, Biden deve 
manter o Brasil em “banho 
maria”, enquanto aguarda 
o resultado do pleito deste 
ano. “O governo americano 
tem tido bastante cuidado 
no trato com o Brasil. Essa é 
a tendência em anos de elei-
ção. Eu aposto também em 
uma relação de relativo ‘ba-
nho maria’, já que, até o fim 
do ano, o governo [Biden] 
vai esperar para saber qual é 
o futuro da relação bilateral 
após as eleições brasileiras.”

Reprodução

É improvável que encontro entre É improvável que encontro entre 
Bolsonaro e Biden resulte em alguma decisãoBolsonaro e Biden resulte em alguma decisão
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Leandro Hassum (48) 
voltou a falar sobre Marcius 
Melhem, com quem formou 
uma dupla durante anos em 
programas humorísticos da 
TV Globo. Após o ex-diretor 
se envolver em diversas po-
lêmicas, o comediante foi 
sincero em contar como está 
a atual relação entre eles.

“Eu sou padrinho das fi-
lhas do Marcius. Eles estive-
ram aqui, dois anos atrás, me 
visitando. Somos amigos, não 
tenho nada contra ele e vice-

-versa. Só não nos frequenta-
mos mais. Na nossa profissão, 
a gente forma muitas famí-
lias. Ele foi minha família em 
‘Os Caras de Pau’, hoje a mi-
nha família é a ‘Paraíso’. Ama-
nhã, formo outra. É assim que 
funciona”, disse Hassum, em 
entrevista ao jornal ‘Extra’.

Na época das acusações 
envolvendo Melhem, o come-
diante disse que estava afas-
tado do ex-diretor. “O caso 
dele está nas mãos da Justiça. 
Sempre estarei do lado da ví-
tima, nunca do culpado”, de-
clarou Hassum, em 2020.

Nos últimos dias, Stran-
ger Things vem do-
minando o mundo 

do entretenimento. Na última 
sexta-feira (27), a Netflix lan-
çou o primeiro volume da 4ª 
temporada de uma das suas 
principais séries. Os sete novos 
episódios já estão disponíveis 
para o público, e os dois capí-
tulos restantes chegarão à pla-
taforma em 1º de julho. Afinal, 
o saldo até agora é positivo?

RECAPITULAÇÃO
Como a 3ª temporada che-

gou à Netflix em 2019, muitos 
fãs precisaram de uma reca-
pitulação para relembrar os 
mais recentes acontecimen-
tos. A própria plataforma dis-
ponibiliza esse recurso, com 
um breve resumo sobre as 
principais ocorrências.

Na 4ª temporada, os perso-
nagens estão mais divididos 
do que nunca. Alguns perma-
necem em Hawkins, outros se 
mudaram para a cidade de Le-

nora Hills, enquanto Jim Ho-
pper está em uma prisão na 
União Soviética. Após sema-
nas de paz, a loucura retorna 
à vida dos personagens quan-
do adolescentes começam a 
morrer de forma misteriosa.

CRÍTICA
Stranger Things jamais 

apresentou um ano ruim, no 
sentido mais trágico da pala-

vra. Muitas séries costumam 
ter inconstâncias ao longo 
de suas trajetórias, algo 
que não ocorreu de forma 
considerável aqui. Algumas 
temporadas foram melho-
res do que as outras, e a 
subjetividade toma conta 
das avaliações. Porém, sem-
pre houve um senso de uni-
dade em todo o conjunto.

No entanto, a fórmula de 

Stranger Things estava co-
meçando a se repetir. Por 
esse motivo, os roteiristas 
mudaram drasticamente o 
ritmo e a abordagem. A sé-
rie que antes era um sci-fi 
com elementos de comédia 
e banhos de nostalgia, se 
transformou em uma his-
tória madura de drama e 
terror, abordando traumas, 
medos e mudanças.

Stranger Things demonstra solidez Stranger Things demonstra solidez 
no ínicio da úlima temporadano ínicio da úlima temporada

Leandro Hassum fala sobre Leandro Hassum fala sobre 
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LUIZ F. MENDES

FAUSI HUMBERTO
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