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Goianos no Brasileirão: Goiás Goianos no Brasileirão: Goiás 
evolui, Atlético e Vila Nova ainda patinamevolui, Atlético e Vila Nova ainda patinam

Na semana passada, o aproveitamento dos goianos nas quatro divisões do Brasileirão era de apenas 38,7%. Nesta rodada do Campeonato 
Brasileiro, a situação se mostrou um pouco melhor. Entre os representantes, Goiás, Anápolis e Iporá venceram, Vila e Grêmio Anápolis 

empataram. Apenas o Atlético e a Aparecidense perderam.  p10
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Um levantamento fei-
to pela Secretaria de 
Estado do Meio Am-

biente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD), aponta 
um aumento de quase 50% 
no número de queimadas em 
Goiás em 2022. O índice é re-
sultado do comparativo dos 
primeiros cinco meses do ano 
passado e desse. O aumento 
representa um alerta já que o 
período mais seco do ano, em 
que ocorrem mais queimadas, 
começa apenas em junho.

“Os satélites identificam 
um ponto de queimadas, en-
tão, têm satélites que iden-
tificam queimadas maiores, 
com mais de 30 metros qua-
drados e outros com menor 
intensidade. A situação de 
quantos hectares ou tama-
nho de área é preciso fazer 
um trabalho muito detalha-
do, então nós não temos es-
ses dados”, explicou o geren-
te da SEMAD, André Amorim.

Ainda segundo a Semad, 
entre janeiro e maio de 2021 
foram registrados 255 focos, 
contra 415 no mesmo perío-
do de 2022. O que representa 

quase 50% de aumento nos 
focos de queimada. A pasta 
associa os números à chegada 
antecipada da seca no estado.

“Nós tivemos uma seca 
mais prematura este ano. 
Nos meses de março e abril, 
foram chuvas muito abaixo 
da média e isso auxiliou que 
tivéssemos ou tenhamos 
uma vegetação mais seca”, 
explicou André.

Além disso, segundo o 

gerente da Semad, a maioria 
dos incêndios ocorridos até 
o momento foram causadas 
pela população. Em alguns 
casos, as pessoas tentam 
limpar lotes e terrenos bal-
dios com o auxílio do fogo, 
porém, pode sair do contro-
le e atingir áreas maiores.

“Esses desavisados vão 
lá, colocam o fogo e acham 
que estão limpando, acham 
que aquilo é bom e não 

funciona desta maneira. As 
queimadas prejudicam e 
muito”, ressalta André.

O cenário é pior quando 
calculados os pequenos fo-
cos de queimadas monitora-
dos por outro satélite. Dessa 
forma, o estado teria então 
quase de 2 mil de queima-
das apenas este ano.

“Nós temos a detecção 
aqui de um outro satélite que 
se somados nós teríamos um 

número bem maior. São mais 
de 1.500 queimadas, em um 
satélite que detecta queima-
das menores. São queimadas 
de quatro metros quadra-
dos. Então realmente tem 
queimado muito porque as 
pessoas insistem numa cul-
tura muito errada”, relatou o 
gerente da Semad.

OCORRÊNCIAS
O aumento nos casos de 

incêndios também foi senti-
do pelo Corpo de Bombeiros. 
De acordo com a corporação, 
o número de acionamentos 
para esses casos subiu 10%, 
se comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Até o 
momento foram 1.773 contra 
1.600 no ano passado. Assim 
como a Semad, os bombei-
ros também apontam que os 
principais casos ocorrem por 
interferência humana.

“As pessoas tendem a rea-
lizar a limpeza de seus terre-
nos, de seus lotes com o uso 
de fogo. Tendo em vista esta 
situação, a gente acredita que 
o carro chefe seja esse. Tanto é 
que a maioria das ocorrências 
que a gente recebe são de lo-
tes baldios, em áreas urbanas. 

Nesta quinta-feira, 9, a 
Prefeitura de Goiânia vai 
inaugurar o Viaduto Iris 
Rezende Machado, locali-
zado no cruzamento das 
avenidas Goiás com Peri-
metral Norte. A celebração 
está prevista para aconte-
cer às 16h. A estimativa é 
de que cerca de 150 mil 
veículos passem pelo lo-
cal ao longo do mês. Além 
disso, os ônibus do BRT, 
vão trafegar no local em 
duas faixas exclusivas.

A estrutura começou a ser 
construída em setembro de 
2020, durante a gestão de Iris 
Rezende. Ela integra o trecho 
II do BRT Norte-Sul, que faz a 

ligação entre os terminais Isi-
dória e Recanto do Bosque.

Além disso, o viaduto 
conta com seis faixas em 
ambos os sentidos de trân-
sito: duas para ônibus do 
BRT e quatro para veículos 
em geral. A obra foi feita 
pelo Consórcio BRT Goiânia, 
sob gestão da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), ao 
custo de R$ 9,5 milhões.

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS
A construção tem 326 

metros de comprimento, 
dos quais 125 metros apenas 
do viaduto. É formada por 27 
vigas de 33 metros, que pe-
sam 195 toneladas cada, e 
nove vigas de 22,5 metros, 

com peso de 100 toneladas 
cada. Durante a obra, cerca 
de 100 funcionários traba-
lharam no local, que rece-
beu 947,27 m³ de concreto e 
118 mil kg de aço.

A edificação tem altura 
máxima de 10,4 metros, lar-
gura de 20,8 metros, peso 
de 1,8 mil toneladas e conta, 
em seu complexo, com 25 
bocas de lobo, 29 postes de 
energia, com 50 luminárias 
LED (mais claras e econô-
micas) e 920 metros de rede 
elétrica subterrânea.

Na parte inferior do via-
duto, no nível da Avenida 
Perimetral, há calçadas aces-
síveis em todo o seu contor-
no, para auxiliar na passa-
gem de pedestres.

Reprodução

Entra ano, sai ano e o 
mesmo cenário se repete 
no Dia dos Namorados: res-
taurantes lotados, reservas 
de hotéis esgotadas e filas. 
Pensando em oferecer uma 
alternativa aos casais neste 
12 de junho, empresas ven-
dem surpresas românticas 
e personalizadas a partir 
de R$ 60, que podem ser 
vivenciadas em casa.

Luísa Silvestre tem um 
negócio do tipo desde 
2017. Ela organiza pedidos 
de casamento e surpresas 
no Dia dos Namorados, por 
exemplo. Tudo focado em 
casais. “Eu atendo o Brasil 
todo em, por semana, são 
em média três ou quatro 
pedidos de casamento. Até 
se a pessoas quiser entre-
gar a aliança voando em 
um helicóptero podemos 
organizar. Já fiz pedidos de 
casamento que custaram 
até R$ 15 mil”, conta a pro-
prietária da empresa Con-
quistando o Sim.

Para o Dia dos Namo-
rados, a empresa oferece 
duas possibilidades. As Cai-
xas são enviadas ao cliente 
para que ele mesmo monte 
em casa, com balões, luzes 
e frases românticas, por 
exemplo. Elas podem ser 
compradas a partir de R$ 
60. Outra opção são os kits, 
em que os próprios funcio-
nários da empresa vão até o 
local para organizar.

Apesar da proposta 
intimista, as vendas das 
caixas caíram em 2022, 
enquanto a dos kits que 
são montados em restau-
rantes ou hotéis vêm au-
mentando. “Neste ano, as 
pessoas estão querendo 
sair mais, por conta destes 
últimos tempos de pande-
mia”, explica Silvestre.

No início da estiagem, No início da estiagem, 
queimadas já subiram quase 50% queimadas já subiram quase 50% 

Viaduto Iris Resende é inaugurado nesta quinta-feira, 9Viaduto Iris Resende é inaugurado nesta quinta-feira, 9

Dia dos Na-Dia dos Na-
morados morados 
romântico, romântico, 
sem fila e sem fila e 
lotação, a lotação, a 
partir de partir de 
R$ 60; con-R$ 60; con-
fira dicasfira dicas
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O uso de máscaras em 
locais fechados pode 
ser novamente obri-

gatório em Goiás. A informa-
ção foi repassada com exclusi-
vidade para a reportagem do 
Diário do Estado pela Secreta-
ria Estadual de Saúde. Questio-
nada sobre o assunto, a pasta 
não descartou a possibilidade.

“A SES avalia o cenário 
epidemiológico e o monitora 
sistematicamente para a to-
mada de decisões. O período 
mais frio e ainda, pessoas não-
-vacinadas ou com esquema 
vacinais incompletos  resul-
taram no aumento de casos  
de Covid e Influenza, além de 
Síndromes Respiratórias Agu-
das Graves por outros agentes 
etiológicos”, respondeu a as-
sessoria de imprensa.

O item de proteção indivi-
dual se tornou facultativo em 
março. Em nota técnica publi-
cada à época, a proteção facial 
continuou sendo recomendada 

para grávidas, idosos acima dos 
60 anos, pessoas com comorbi-
dades, sintomáticos respirató-
rios, além do uso em serviços 
de saúde e ambientes abertos 
ou fechados com aglomeração 
de pessoas com destaque para 
transporte coletivo e escolas.

Desde setembro do ano 
passado, vigora em Goiás um 
decreto de situação de emer-
gência na saúde pública. Em-
bora não inclua retorno de 
máscara e apresentação de 
passaporte vacinal, a medida 
permite a diminuição de buro-
cracias em processos como a 
aquisição de medicamentos e 
insumos médicos sem licitação 
e a contratação de profissio-
nais da saúde, por exemplo.

O aumento de casos de co-
vid em todo o País está fazen-
do alguns estados tornarem a 
máscara novamente obriga-
tória em espaços coletivos fe-
chados. Nas últimas semanas, 
São Paulo, Distrito Federal e 
Rio de Janeiro anunciaram o 
fim parcial da flexibilização. 

Divulgação
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Os leitos de UTI Covid-19 
dos hospitais administrados 
pelo Estado de Goiás estão 
com 88% de ocupação, nesta 
segunda-feira, 6. Já as enfer-
marias, têm lotação de 80%, 
sendo que, no fim de sema-
na, chegaram a ficar 100% 
ocupadas. Ainda segundo 
números disponibilizados 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), dos 50 leitos de 
UTI adulto disponibilizados 
para Covid-19, apenas seis 
estão disponíveis. Na enfer-
maria, são cinco vagas ainda 
não ocupadas.

Neste domingo, 5, os 
leitos de enfermaria de 
Covid-19 chegaram a ficar 
100% ocupados, com uma 
lista de espera de 28 pesso-
as. Questionada sobre o por-
quê de a ocupação das en-
fermarias ter caído em 20%, 
no prazo de 24 horas, a SES 
explicou que, em alguns ca-
sos, o paciente é internado 
com suspeita de Covid, mas 
depois o resultado do teste 
para a doença é negativo. 

Estes casos saem da esta-
tística de UTI e enfermaria 
específicas de Covid-19. 
“Conclui-se que, mais de 
60% das solicitações não 
chegaram à internação, afir-
ma a pasta em nota.

Sobre a possível necessi-
dade de aumentar a oferta 
de vagas para pacientes com 
Covid-19, a SES informou que 
o “Centro de Operações de 
Emergências (COE) em Saúde 
Pública de Goiás para Enfren-
tamento ao Coronavírus, não 
recomendou até o momento 
o aumento de leitos para pa-
cientes vítimas da doença”.

COVID-19 EM GOIÁS
Até o momento, Goiás 

tem 1,3 milhão de casos con-
firmados da doença e 26,6 
mil óbitos. São investigados 
787,3 mil casos e 285 mortes.

De acordo com a SES, até 
agora,  5,7 milhões de pesso-
as receberam a primeira dose 
da vacina contra Covid-19 
em Goiás. Em relação á se-
gunda dose ou dose única, 
foram vacinadas 5,1 milhões 
de pessoas e 2,2 milhões re-
ceberam a dose de reforço. 
Entre as crianças de 5 a 11 
anos de idade, 49,05% rece-
beram uma dose da vacina.

Homem de 45 anos foi 
preso nesta segunda-feira (6), 
por abusar sexualmente de 
uma criança, em Itumbiara, 
região Sul de Goiás. A menina 
denunciou o abuso por meio 
de um desenho entregue para 
uma professora após um even-
to sobre o combate ao abuso 
infantil. A menina desenhou o 
abusador saindo do quarto da 
esposa e indo até o dela.

Para proteger a vítima, a 
polícia não divulgou a idade 
dela, nem o grau de paren-
tesco com o agressor.

Ainda conforme o dele-
gado, após um evento sobre 
o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 
Sexual Infantil, a professora 
pediu para que os alunos 
desenhassem o que haviam 
entendido sobre o assunto. 
Com isso, uma das estudan-
tes fez um desenho que fez 
com que a magistrada en-
tendesse que ela estaria so-
frendo algum tipo de abuso.

Diante disso, a professo-
ra comunicou a direção do 
colégio e procurou o Conse-
lho Tutelar do município. Os 
conselheiros levaram o caso 

ao conhecimento da Polícia 
Civil (PC), na última quinta-
-feira (26). A menina também 
foi submetida a um exame 
de corpo de delito, que não 
comprovou conjunção carnal, 
no entanto, os investigadores 
não descartam o abuso.

Conforme o delegado, 
após o registro dos fatos e a 
colheita de provas iniciais foi 
pedido a prisão preventiva do 
agressor. Mas o homem só foi 
detido, após identificação do 
paradeiro dele. Ele se encon-
tra no presídio de Itumbiara, 
onde permanecerá à disposi-
ção da Justiça.

Goiás começa semana com 88% dos Goiás começa semana com 88% dos 
leitos de UTI para Covid-19 ocupados leitos de UTI para Covid-19 ocupados 

em hospitais estaduaisem hospitais estaduais

Homem é preso após criança Homem é preso após criança 
denunciá-lo de abuso por meio de denunciá-lo de abuso por meio de 

desenho, em Itumbiaradesenho, em Itumbiara
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O presidente do Progressis-
tas em Goiás, ex-ministro 
das Cidades e ex-deputado 
federal, Alexandre Baldy, fez 
sua estreia na propaganda 
gratuita eleitoral para Rádio 
e TV. Baldy é pré-candidato 
ao Senado seja em uma 
composição partidária ou 
com projeto isolado em 
2022. Ele aproveitou o espa-
ço para ter uma espécie de 
‘conversa’ com o eleitor.
O político destacou quais 
serão suas bandeiras de 
campanha – a retomada 
definitiva da economia 
goiana pós-pandemia, 
além da questão do em-
prego e geração de renda 
para população goiana. O 
presidente do Progressistas 
usou frases como “Goiás 
está voltando a crescer” e 
“emprego e oportunidade, 
é disso que o trabalhador 
precisa” e citou ainda que 

o PP está na base do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).
Até o dia 29 de junho o PP 
terá 40 inserções com 30 
segundos cada de propa-
ganda eleitoral gratuita, 
no rádio e na TV. O espa-
ço será utilizado também 
para apresentar os pré-
-candidatos a deputados 
estaduais e federais.

O governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
nesta terça-feira (7), 

um acordo com empresas 
para a reposição e substitui-
ção de ônibus articulados nas 
linhas que percorrem o Eixo 
Anhanguera. Além de Goiânia, 
outros municípios que com-
põem a Região Metropolitana 
também serão beneficiados.

O investimento busca su-
prir o déficit de veículos e 
responder à suspensão do 
pregão da Metrobus para lici-
tação de 114 ônibus elétricos, 
medida que foi determinada 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO), no 
último dia 30 de maio.

“Nós vamos fazer um acor-
do com as empresas para 
termos ônibus articulados 
e repormos na faixa do Eixo 
Anhanguera, além de onde 
mais a Metrobus servir. Va-
mos repor e substituir aqueles 
ônibus que estão em situação 
mais danificada. É uma melho-
ria na condição do transporte 
público para os passageiros 
até a autorização para implan-
tarmos os ônibus elétricos. 
Aí, sem dúvida nenhuma, se-

remos referência mundial no 
transporte de pessoas e no 
respeito ao meio ambiente”, 
declarou o governador.

Caiado disse ainda que até 
o fim de 2022, o Governo de 
Goiás deverá implementar a 
Meia Tarifa, onde passageiros 

que percorrerem trajetos me-
nores do que cinco quilôme-
tros pagarão metade do valor 
do bilhete, fixado em R$ 4,30. 
O político também ressaltou 
a parceria com a capital.

“Há quanto tempo não 
temos um aumento na pas-

sagem? Só esse ano, vamos 
bancar R$ 80 milhões. São 
17 prefeituras que não po-
dem subsidiar e nós vamos 
pagar. Goiânia arca com ou-
tra parte. Hoje, nós temos a 
CMTC e a CDTC trabalhando 
uniformemente”, explicou.

O senador licenciado, 
Vanderlan Cardoso (PSD), 
criticou nesta terça-feira (07), 
os políticos que querem ser 
candidatos ao Senado, mas 
condicionam o projeto a uma 
composição partidária.

De acordo com Vanderlan, 
agora que estão autorizadas 
as campanhas independen-

tes para o cargo, o político 
que quer disputar a única 
vaga para o Senado em 2022, 
vai participar do pleito inde-
pendente de aliança.

“Olha o Alexandre Baldy, o 
delegado Waldir, João Cam-
pos. Todos eles já deixaram 
bem claro que são candida-
tos porque são candidatos, 
podem até apoiar A ou B ao 
governo, mas disputarão as 

eleições para o Senado inde-
pendentemente”, frisou.

A declaração de Vander-
lan é uma crítica à postura 
do deputado estadual Lis-
sauer Vieira (PSD), presiden-
te da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) que, depois 
de desistir de participar das 
eleições deste ano, agora é 
pré-candidato ao Senado, 
desde que tenha apoio do 

seu partido e que seja na 
chapa do governador Ronal-
do Caiado (União).

Na mesma entrevista Van-
derlan Cardoso negou que 
articula sua candidatura para 
o Governo de Goiás, que está 
na base de Bolsonaro no Esta-
do e que foi um dos incentiva-
dores da viabilização do nome 
de Vitor Hugo para disputa do 
Palácio das Esmeraldas.

Reprodução

Governo de Goiás anuncia investimento no Governo de Goiás anuncia investimento no 
transporte coletivo da Região Metropolitanatransporte coletivo da Região Metropolitana

Marconi Perillo (PSDB) ain-
da não divulgou para qual 
cargo vai disputar as elei-
ções 2022, mas apoiadores 
garantem que o tucano 
entra no pleito como candi-
dato ao Governo de Goiás.
Fato é que o político tem 
trabalhado para viabilizar 
seu projeto político eleitoral 
e tem rodado o Estado com 
os encontros denominados 
Movimento ‘Desperta Goiás’.
No próximo sábado (11), ao 
evento acontecerá às 9h30 

da manhã no Clube Beira 
Rio, em Anápolis – cidade 
considerada como um dos 
currais eleitorais de Perillo.
Marconi foi diagnosticado 
com Covid-19 no último fi-
nal de semana, mas está oti-
mista que será liberado do 
isolamento a tempo de par-
ticipar do novo encontro.
No último sábado (04), 
por conta da Covid, Perillo 
participou, virtualmente, 
do evento que aconteceu 
em Morrinhos.

Vanderlan critica candidatura de Lissauer ao SenadoVanderlan critica candidatura de Lissauer ao Senado
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O prefeito Fernando 
Pelozzo, de Senador 
Canedo, mentiu para 

a população da cidade ao di-
zer que partiu dele a inicia-
tiva de não cobrar ingressos 
do público no Canedo Fest 
Show. A verdade é que ao 
saber da cobrança de ingres-
sos nos valores de R$ 30 e R$ 
50, o Diário do Estado acio-
nou o Ministério Público de 
Goiás com farta documen-
tação que comprovava que 
todos os shows do evento 
seriam pagos com dinheiro 
dos cofres públicos.

A análise dos documen-
tos foi feita pela promotora 
de Justiça Tamara Cybelle, da 
4ª Promotoria de Justiça. O 
MPGO deu 48 horas para que 
a Prefeitura de Senador Cane-
do prestasse as informações 
sobre o caso, para a adoção 
das medidas cabíveis, com 

base na denúncia feita pelo 
DE. Antes de cumprido o pra-
zo, o prefeito chamou entre-
vista coletiva e mentiu para a 
população. Com medo de ser 
“enquadrado” pelo Ministé-
rio Público, anunciou a aber-
tura dos portões.

O evento aconteceu en-
tre os dias 31 de maio e 5 
de junho, em comemora-
ção aos 33 anos da cidade. 
A Prefeitura de Senador 
Canedo gastou quase R$ 5 
milhões para a realização 
do evento, que contou com 
shows de Maiara e Maraísa, 
Israel e Rodolffo, Fernandi-
nho, Zé Felipe, Zé Pedro e 
Felipe e banda Raça Negra, 
além da narração do locutor 
de rodeios Cuiabano Lima. 
Todos os shows foram con-
tratados com autorização 
via processo administrativo 
de Ato Declaratório de Ine-
xigibilidade de Licitação, 
com cachês que variam de 

R$ 20 mil a R$ 350 mil.
O único processo licita-

tório realizado para a festa 
foi para a contratação de 
empresas responsáveis pela 
estrutura, mão de obra, equi-
pamentos e hospedagem 
dos artistas contratados. O 
resultado já foi divulgado e o 
gasto com esta parte fica em 
mais de R$ 3,5 milhões.

Segue abaixo quanto a 
Prefeitura de Senador Cane-
do gastou com cada artista 
contratado: Fernandinho R$ 
90 mil, Maiara e Maraisa R$ 
350 mil, Zé Felipe R$ 250 mil, 

Banda Saia Rodada (não 
consta documento*), Israel 
e Rodolffo R$ 250 mil, Banda 
Raça Negra 240 mil, Contrata-
ção da equipe Cuiabano Lima 
R$ 40 mil. Gastos com empre-
sas que venceram licitação 
para montagem, estrutura, 
equipamentos, mão de obra 
e hospedagem dos artistas 
R$ 3.557.960,00

Divulgação

Fernando Pelozzo mentiu Fernando Pelozzo mentiu 
para a população de Senador Canedopara a população de Senador Canedo

A entrevista de Bolsonaro 
(PL), ao canal AgroMais (Agro 
+)  continua sendo repercu-
tida. Uma das declarações 
do atual presidente foi em 
relação a sua mudança de 
ideia sobre participação em 
debates durante o 1º turno 
das eleições. Segundo o pre-
sidente, sua presença nesses 
encontros está condicionada 

a participação do seu princi-
pal adversário na disputa, o 
ex-presidente Lula (PT).

A nova informação é di-
ferente do que foi dito por 
Bolsonaro durante entre-
vista concedida ao apre-
sentador Ratinho na última 
semana. Nessa ocasião o 
presidente havia confirma-
do apenas a presença nos 
debates do segundo turno.

Lula e Bolsonaro polari-

zam as pesquisas de inten-
ção de votos para presidente 
da República. O último levan-
tamento do Datafolha trouxe 
Lula liderando com 48% con-
tra 27% do atual presidente.

Até o momento, pelo 
menos dez veículos de co-
municação já anunciaram 
realização de debates antes 
do 1º turno. Outros sete en-
contros já estão agendados 
caso haja 2º turno.

O TRE-SP (Tribunal Regio-
nal Eleitoral) de São Paulo 
decidiu nesta terça-feira (7) 
rejeitar a mudança de domi-
cílio eleitoral do ex-juiz Ser-
gio Moro do Paraná para São 
Paulo. Ainda caberá recurso 
ao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral). Moro ainda não 
comentou a decisão.

O ex-juiz da Operação 
Lava Jato havia decidido al-
terar sua documentação de 
eleitor em março, quando 
trocou também de partido, 
saindo do Podemos e indo 
para a União Brasil.

Em abril, a Folha de 
S.Paulo mostrou que Moro 
iria apresentar à Justiça Elei-
toral como provas de vínculo 
com São Paulo comprovantes 
de moradia em um hotel e 
em um flat da capital paulis-
ta. A defesa, à época, afirmou 
que o estado era seu hub em 
viagens. O questionamento 
contra a troca na Justiça Elei-
toral tinha sido apresentado 
pelo deputado federal petista 
Alexandre Padilha e pelo PT.

A legislação eleitoral 
exige para transferência do 
título de eleitor a residência 
mínima de três meses no 
novo domicílio. Paranaense 
de Maringá, Moro vive em 

Curitiba, onde foi juiz federal 
até 2018. O relator do caso 
no TRE, Mauricio Fiorito, afir-
mou que as notas fiscais do 
Hotel Intercontinental puse-
ram em dúvida a argumen-
tação de que Moro passava 
mais tempo em São Paulo do 
que em Curitiba meses antes 
de transferir o título.

“Foram no total três noi-
tes em dezembro, seis em 
janeiro, seis em fevereiro e 
seis em março”, disse o juiz.

O magistrado disse que 
não presumia má-fé, mas 
que os comprovantes eram 
insuficientes para atestar as 
declarações do ex-juiz, como 
a de que ocorreram reuniões 

de trabalho no hotel.
Fiorito também lembrou 

que Moro tinha cargo no 
diretório do Podemos do 
Paraná até março, o que 
contraria o alegado vínculo 
político com São Paulo.

O magistrado do TRE 
disse reconhecer que, na 
Justiça Eleitoral, o conceito 
de domicílio é “muito mais 
amplo e flexível” do que no 
direito civil”, não se exigindo 
uma transferência efetiva.

“O que não se pode defe-
rir, ao menos na visão desse 
magistrado, é a concessão 
de um benefício sem que se 
prove minimamente a exis-
tência desses vínculos.”

Presidente Jair Bolsonaro condiciona Presidente Jair Bolsonaro condiciona 
ida a debates se tiver presença de Lulaida a debates se tiver presença de Lula

TRE barra mudança de domicílio de TRE barra mudança de domicílio de 
Sérgio Moro e candidatura se complicaSérgio Moro e candidatura se complica
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Devido à repercussão do 
Caso Genivaldo, o Ministério 
Público Federal (MPF) abriu 
procedimento em Sergipe. 
A ideia é instaurar a utiliza-
ção obrigatória de câmeras 
de vídeo por parte da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em 
abordagens.

O PROCEDIMENTO 
Por conta das contradições 

em depoimentos no Caso Ge-
nivaldo, o MPF passou a avaliar 
a necessidade de que policiais 
rodoviários filmem as suas pró-

prias abordagens. No despacho 
da abertura do procedimento, 
o procurador Flávio Matias for-
neceu a sua justificativa.

“Um segundo caso de pos-
sível agressão em abordagem 
da polícia rodoviária federal 
em Umbaúba mostra a ne-
cessidade de analisar o uso 
das câmeras. Ainda mais se 
levarmos em conta o teor da 
primeira nota divulgada pela 
PRF após a morte de Geni-
valdo, que teve informações 
contrariadas pelas imagens”.

Após realizar o procedi-
mento, o procurador forne-
ceu o prazo de 15 dias para 

que as secretarias públicas 
de todos os estados do Brasil, 
além do Distrito Federal, en-
viem informações acerca do 
uso de câmeras.

“É evidente que a mera ado-
ção de câmeras de vídeo corpo-
rais, sem a revisão dos protoco-
los de abordagem e, sobretudo, 
sem o treinamento do efetivo 
policial acerca de tais protoco-
los de abordagem, é de pouca 
valia. Porém, parece ser reco-
mendável que tais aspectos 
sejam tratados separadamente, 
possibilitando um foco mais di-
recionado por parte do MPF em 
face da PRF”, concluiu Flávio.

RELEMBRE O 
CASO GENIVALDO
Em 26 de maio, na BR-101, 

em Umbaúba-SE, policiais co-
locaram Genivaldo de Jesus 
dentro de uma espécie de “câ-
mara de gás”, no porta-malas 
da viatura. De acordo com a 
PRF, a vítima resistiu à abor-
dagem e foi agressiva.

No entanto, um vídeo 
que circulou nas redes so-
ciais mostra o homem sen-
do revistado, com as mãos 
para cima, e, em seguida, 
sendo imobilizado no chão. 
A investigação a respeito do 
caso segue em aberto.

A parceria da Defesa Civil 
Nacional com o Google 
na emissão de alertas 

públicos ocorre desde 2015, 
especificamente para avisos 
sobre alagamentos e inun-
dações. Agora, foram disponi-
bilizados sete novos tipos de 
alerta: enxurrada, deslizamento 
de solo, incêndio florestal, ven-
daval, granizo, chuva intensa e 
rompimento de barragem.

Os alertas do Google são 
acionados quando o parceiro, 
no caso o Cenad ou outro ór-
gão público - como o Institu-
to Nacional de Meteorologia 
(Inmet) -, envia um novo aviso 
de possível desastre natural 
de grau moderado ou severo. 
Com isso, a informação fica 
disponível no topo da busca 
que o usuário faz sobre o as-
sunto na plataforma. O alerta 
também é disponibilizado no 

aplicativo Google Mapas e, se 
quiser, o usuário pode acionar 
notificações pelo celular para 
receber os avisos. Se acessar 
o Google Mapas em uma área 
de risco, o usuário também 
será alertado da ocorrência. 

„A gente espera que, com 
essa expansão da parceria, 
possamos contribuir ainda 
para os esforços da Defesa 
Civil na distribuição de in-
formação qualificada para a 
população e ajudar que mais 
pessoas sejam assistidas e que 
possamos salvar mais vidas“, 
afirmou Luísa Phebo, gerente 
de parcerias do buscador do 
Google na América Latina.

O secretário nacional de 
Proteção e Defesa Civil, co-
ronel Alexandre Lucas, ex-
plicou que o maior desafio 
atualmente não é gerar in-
formação sobre alertas, mas 

fazer com que as pessoas 
tenham percepção dos riscos 
e adotem uma mudança de 
comportamento que possi-
bilite a autoproteção e a pro-
teção comunitária. 

„Um parceiro como o Goo-
gle informando em tempo 
real, em todas as suas ferra-
mentas possíveis, essas si-
tuações [desastres naturais] 
faz com que essa percepção 
do risco, esse raciocínio de 
autoproteção e proteção co-
munitária, seja continuamen-
te estimulado“.   

Os alertas são disponibili-
zados por meio de um cadast-
ro na Interface de Divulgação 
de Alertas Públicos (Idap), em 
que as defesas civis estaduais 
e municipais podem enviar 
diversos avisos por meio de 
SMS, Telegram, TV por assina-
tura e pelo Google.

Divulgação

Governo amplia parceria Governo amplia parceria 
com Google para alertas sobre desastrescom Google para alertas sobre desastres
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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
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 auto-
mático seminovo pneus 
novos-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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
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

Veículos

BRASIL, 8 DE JUNHO DE 2022    ANO 16, n° 2989



BRASIL, 8 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
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. 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 
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
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
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Na semana passada, o 
aproveitamento dos 
goianos nas quatro 

divisões do Brasileirão era 
de apenas 38,7%. Nesta ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro, a situação se mostrou 
um pouco melhor. Entre os 
representantes, Goiás, Aná-
polis e Iporá venceram, Vila 
e Grêmio Anápolis empata-
ram. Apenas o Atlético e a 
Aparecidense perderam.

A ELITE
Na Série A do Brasileirão, 

Goiás e Atlético vivem mo-
mentos opostos. O Verdão 
derrotou o Botafogo por 
2×1, no Estádio Nilton San-
tos, e segue em boa fase 
na temporada. Nos últimos 
sete jogos, a equipe esme-
raldina perdeu apenas um. 
Nesse espaço de tempo, 
foram quatro vitórias, dois 
empates e uma derrota, por 
Série A e Copa do Brasil.

No Campeonato Brasilei-
ro, o Goiás subiu para 12º 
lugar na tabela de classifi-
cação, ultrapassando Flu-
minense, Avaí, Red Bull Bra-
gantino e Ceará.

Também pela elite na-
cional, o Atlético está em 

momento bem diferente. O 
Dragão perdeu para o Corin-
thians por 1×0, no Antônio 
Accioly, e continua na vice-
-lanterna do Brasileirão, den-
tro da zona de rebaixamento.

SÉRIES B, C E D
Assim como o rival Atlé-

tico na Série A, o Vila Nova 
figura dentro do Z-4 de sua 
divisão. Pela Série B, o Tigre 
empatou com o Guarani 

em 1×1, no Brinco de Ouro, 
e terminou a rodada na 18ª 
posição. Contudo, vale res-
saltar que só dois pontos 
separam o time goiano do 
oitavo colocado Sampaio 
Corrêa, para se ter uma ideia 
do equilíbrio vigente.

Na Série C, a Apareciden-
se tomou uma virada de 2×1 
em pleno Aníbal Batista de 
Toledo, perante o São José-
-RS. Desta forma, o Cama-

leão segue em momento 
desconfortável. Atualmente, 
o clube ocupa a 15ª coloca-
ção, mas pelo menos não 
está na zona da degola.

Por fim, a Série D do Bra-
sileirão conta com três goia-
nos no Grupo 5. O Anápolis 
bateu o Ceilândia por 2×1, 
no Estádio Abadião, e segue 
em 2º lugar, na cola do líder 
Brasiliense. Já o Grêmio Aná-
polis empatou em 0x0 com 

o Operário Várzea-Granden-
se, chegando a sete partidas 
sem vencer no torneio e es-
tacionando em 7º.

Por outro lado, o Iporá 
voltou a ganhar do lanterna 
Ação-MT, agora por 2×1 no 
Estádio Dito Souza, e dimi-
nuiu a distância para dois 
pontos em relação ao Cei-
lândia, primeiro membro do 
G-4. O Iporá está em 6º, atrás 
também do Operário.

Finalizada a gira europeia 
de saibro, Beatriz Haddad 
Maia estreou nesta terça-
-feira na curta temporada 
de grama do circuito, no 
Torneio de Nottingham, 
na Inglaterra. Em prepa-
ração para Wimbledon, 
no fim do mês, a tenista 
brasileira venceu, de vira-
da, a chinesa Qiang Wang, 
por 2 sets a 1, com par-
ciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 
2h21min de confronto.

Número 1 do Brasil e 48ª 
do mundo, Bia avançou às 
oitavas de final após su-
perar a 146ª do ranking. 
Sua próxima adversária na 
competição, de nível WTA 
250, será a britânica Yuriko 
Lily Miyazaki, 225ª do mun-
do, que eliminou na estreia 
a polonesa Magdalena Fre-
ch por 6/4, 1/6 e 6/1.

Bia também vai competir 

nas duplas no torneio britâ-
nico. Ela vai formar parceria 
com a chinesa Shuai Zhang. 
O Torneio de Nottingham 
serve de preparação para 

Wimbledon, o terceiro 
Grand Slam da temporada, 
marcado para começar no 
dia 27 deste mês.

A rodada de abertura da 

competição inglesa contou 
com vitória de quase to-
das as favoritas. A começar 
pelo triunfo da grega Maria 
Sakkari, cabeça de chave 

número 1, sobre a colom-
biana Maria Camila Osorio 
Serrano por 6/2 e 6/3. Nas oi-
tavas, a favorita vai encarar a 
canadense Rebecca Marino, 
que eliminou a local Eden 
Silva por duplo 6/4.

Já a local Emma Raduca-
nu segue com dificuldades 
para emplacar boas sequ-
ências de vitórias desde que 
venceu o US Open do ano 
passado. Em casa, ela aban-
donou no primeiro set con-
tra a suíça Viktorija Golubic, 
que vencia por 4/3.

As demais cabeças de 
chave confirmaram o fa-
voritismo. A italiana Cami-
la Giorgi (3ª) bateu a local 
Sonay Kartal por 6/4 e 6/3, 
enquanto a chinesa Shuai 
Zhang (4ª) superou a es-
panhola Cristina Bucsa por 
7/6 (7/4) e 6/3. E a polonesa 
Magda Linette (8ª) despa-
chou a compatriota Katarzy-
na Kawa por 7/6 (7/4) e 6/2.

Reprodução

Ronaldo Fenômeno deu 
início na manhã de domin-
go ao seu périplo de bici-
cleta elétrica na cidade de 
Valladolid até Santiago de 
Compostela, na Espanha, 
para cumprir a promessa que 
havia feito se o clube do qual 
é dono retornasse à primeira 
divisão do futebol espanhol, 
o que aconteceu no dia 29. O 
ex-jogador não deu detalhes 
de sua condição física atual 
nem avisou se fizera uma 
preparação voltada para 
cumprir essa penosa aventu-
ra pela Espanha.

O Estadão ouviu médicos 
e especialistas para entender 
o que Ronaldo pode ter fei-
to para evitar lesões, reduzir 
a fadiga e concluir o trajeto 
de 522 km sem sobressal-
tos. O gestor do Cruzeiro se 
comprometeu a terminar 
em quatro dias a aventura, 
dividida em seis etapas, com 
níveis de dificuldade que vão 
de moderado a difícil.

Ronaldo aparenta estar 
acima do peso, mas carrega 
como trunfo o fato de ter sido 
um atleta de alto nível por 
quase duas décadas. Por isso, 
segundo os especialistas, ele 
tem a vantagem de possuir 
uma “memória muscular” 
que o ajuda em atividades 
físicas “Ele está parado, apa-
rentemente acima do peso, 
mas tem uma musculatura 
que responde bem a estímu-
los”, diz o médico Páblius Sta-
duto Braga, especialista em 
esporte e ex-vice-presidente 
da Sociedade Paulista de 
Medicina do Exercício e do 
Esporte (SPAMDE).

“Ele certamente fez uma 
boa avaliação antes para 
diminuir os riscos. Um teste 
de estresse importante para 
ver o quanto suporta. O es-
forço não é muito intenso, 
porque não vai ter tiros, 
disparos, mas a fadiga, sim, 
depois de dias pedalando. 
Há situações em que você 
pedala um pedaço e depois 
deixa solto. O percurso aca-
ba sendo menos cansativo 
do que quem faz o percur-
so a pé”, explica Braga, que 
atende pessoas que já fize-
ram o trajeto andando até 
a cidade conhecida como 
destino religioso e turístico.

Goianos no Brasileirão: Goiás evolui, Goianos no Brasileirão: Goiás evolui, 
Atlético e Vila ainda patinamAtlético e Vila ainda patinam

Bia Haddad vence de virada em estreia na temporada de gramaBia Haddad vence de virada em estreia na temporada de grama

Ronaldo Ronaldo 
usa bicicle-usa bicicle-
ta elétrica ta elétrica 
e ajuda de e ajuda de 
‘memória ‘memória 
muscular’ muscular’ 
para pagar para pagar 
promessapromessa
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Três países estão na lista 
dos desafetos dos Esta-
dos Unidos e não foram 

convidados a participar da 
Cúpula das Américas nesta se-
mana, em Los Angeles, na Ca-
lifórnia. Para o governo norte-
-americano, Venezuela, Cuba e 
Nicarágua são ditaduras e têm 
histórico de abuso dos direitos 
humanos. Por isso não devem 
participar de um encontro 
que pretende reafirmar princí-
pios democráticos.

A Casa Branca espera rece-
ber 23 líderes na Cúpula, mas 
reforçou nesta semana que 
o presidente Joe Biden não 
convida ditadores.

O regime de partido único 
de Cuba escolheu, em 2018, 
seu primeiro presidente de 
fora da família Castro, depois 
de 60 anos sob o regime de 
Fidel e Raúl. Com um gover-
no que oferece pouco espaço 
para a oposição, a pobreza e 
o desrespeito aos diretos hu-
manos estão na lista dos prin-
cipais problemas do país.

Em 2020, a renda per ca-
pita era de menos de 10 mil 
dólares por ano. E as mani-
festações nas ruas de Havana 
se tornaram mais frequentes. 
Os cubanos pedem melhores 

condições de vida e acesso à 
internet, que ainda é precário.

Com o fim da União Sovié-
tica, Cuba perdeu uma gran-
de base de apoio econômico. 
E com a manutenção do em-
bargo imposto pelo governo 
norte-americano, a situação 
econômica se agravou.

Na opinião de Roberto Neto, 
professor de História da Améri-
ca na Universidade Federal Flu-

minense (UFF), o bloqueio eco-
nômico a Cuba significa menos 
empregos e desabastecimento, 
porque a ilha caribenha não 
tem capacidade autônoma de 
produzir o que a população 
precisa para sobreviver.

Com seus 11 milhões de 
habitantes, Cuba se tornou 
a inimiga número 1 da Casa 
Branca nas Américas desde 
a crise dos mísseis, quando 

a União Soviética instalou 
mísseis na ilha, em 1962, em 
resposta aos mísseis norte-
-americanos na Turquia. E, até 
hoje, a relação entre Estados 
Unidos e Cuba é frágil.

No fim de maio deste ano, 
Miguel Díaz-Canel, o presi-
dente cubano, disse que não 
compareceria à Cúpula das 
Américas mesmo se tivesse 
sido convidado.

Em um pronunciamento 
na segunda-feira (7), os países 
do bloco da Alternativa Boliva-
riana para as Américas (Alba), 
do qual Cuba, Venezuela e Ni-
carágua são parte, emitiram 
uma declaração dizendo que 
a decisão dos Estados Unidos é 
discriminatória e inaceitável e 
que governo norte-americano 
subestimou o apoio que esses 
países receberam da região.

NICARÁGUA
Desrespeito à democracia, 

pobreza e narcotráfico também 
fazem parte da realidade da 
Nicarágua. Daniel Ortega, presi-
dente do país, já está no quarto 
mandato presidencial. Revolu-
cionário dos anos 1970, hoje ele 
é acusado de abusar do poder 
para se manter no cargo.

Opositores foram pre-
sos ou fugiram para o exílio, 
não podendo participar das 
eleições, que, segundo a Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), não tiveram 
legitimidade democrática.

E líderes estudantis, indí-
genas e camponeses foram 
às ruas em protesto contra o 
governo nicaraguense, que 
hoje está mergulhado em 
uma crise política.

Estados Unidos e Nicará-
gua têm uma relação difí-
cil há mais de 100 anos. Os 
norte-americanos ocuparam 
o país no começo do sécu-
lo passado e, quando foram 
embora, deixaram para trás a 
ditadura da família Somoza, 
que durou mais de 40 anos. 
O chamado movimento san-
dinista, que lutava contra a 
ocupação americana, aca-
bou derrubando a ditadura.

Reprodução

Excluídos da Cúpula das Américas, Cuba Excluídos da Cúpula das Américas, Cuba 
e Nicarágua vivem crises política e econômicae Nicarágua vivem crises política e econômica
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A cantora Anitta se pro-
nunciou sobre a polêmica 
que teria começado com ela 
sobre a farra de cachês de ar-
tistas em shows contratados 
por prefeituras. A famosa 
afirma que negou proposta 
de dividir valor contratado 
para apresentação pago 
com dinheiro público. A de-
claração teve trecho exibido 
no Jornal Nacional deste sá-
bado (04) e será veiculada na 
íntegra no Fantástico.

“Eu já recebi propostas. 

Eu e meu irmão. Você cobra 
tanto, e eu pego um peda-
ço. Eu falei não”, confiden-
ciou nesta semana durante 
inauguração de estátua de 
cera dela no museu Mada-
me Tussauds de Nova York.

A afirmação ocorre dias 
após o Ministério Público 
do Mato Grosso (MP-MT) 
anunciar que investigará 
a prefeitura de Sorriso e 
de outros 23 municípios 
do estado que teriam con-
tratado irregularmente 
shows de cantores com 
cachês milionários.

A Marvel divulgou 
novos detalhes 
de sua série “I Am 

Groot”. Por meio da plata-
forma de streaming Dis-
ney+, a obra terá um total 
de dez episódios e estreará 
no dia 10 de agosto. A em-
presa também publicou 
o primeiro pôster oficial, 
com o protagonista rela-
xando e escutando música.

MAIS UMA 
APOSTA DA MARVEL
A série I Am Groot terá 

capítulos em formato de 
curtas, com enfoque no per-
sonagem de “Guardiões da 
Galáxia”, filme da Marvel Stu-
dios. O desenvolvimento é de 
Ryan Little, e o cineasta Ja-
mes Gunn, responsável pela 
saga que deu origem ao per-
sonagem nos cinemas, tem 
envolvimento na produção.

 “Eu Sou Groot”, será mais 

uma adição ao Universo Ci-
nematográfico da Marvel. 
Em sua Fase 4, o UCM já con-
ta com cinco filmes, incluin-
do o mais recente sucesso 
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”.

Entre as séries, a Marvel 
lançou “WandaVision”, “Falcão 
e o Soldado Invernal”, “Loki”, 
“What If…?”, “Hawkeye” e 
“Cavaleiro da Lua”. A próxima 
atração será “Ms. Marvel”, que 
chegará ao Disney+ a partir de 

8 de junho. Em seguida, será a 
vez de “I Am Groot”, o primeiro 
projeto em curta-metragem 
desta etapa do UCM.

Para quem não o conhece, 
Groot apareceu pela primeira 
vez nas telonas em “Guardi-
ões da Galáxia”, de 2014. O 
personagem se trata de uma 
árvore com habilidade de 
estender as suas raízes. Entre 
as suas capacidades comuni-
cativas, ele só consegue dizer 
três palavras: “eu sou Groot”.

Marvel divulga novidades da série Marvel divulga novidades da série 
de curtas do personagem Grootde curtas do personagem Groot

Anitta diz que já recebeu pro-Anitta diz que já recebeu pro-
posta de desvio de dinheiro posta de desvio de dinheiro 
público; “Eu falei: ‘não’ ”público; “Eu falei: ‘não’ ”
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