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Brasil confirma primeiro caso Brasil confirma primeiro caso 
de varíola dos macacos, em São Paulode varíola dos macacos, em São Paulo

O Brasil confirmou, nesta quarta-feira (8), o primeiro caso de varíola dos macacos. O homem, de 41 anos, que viajou à Espanha, foi colocado em 
isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na Zona Oeste da capital. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde disse que “as amostras do 

caso ainda estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz” e que o paciente “teve início dos sintomas, como febre e dor muscular”.  p3
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Assistir a um vídeo 
sem interrupção, 
fazer uma videocha-

mada, abrir um site em fra-
ção de segundos e acessar 
um aplicativo de banco pelo 
celular é uma realidade dis-
tante para pouco mais de 
meio milhão de goianos. 
Eles moram em 11 municí-
pios do estado que não tem 
acesso ao 4G, a tecnologia 
e conexão à Internet móvel 
que, a partir de setembro, se 
tornará ultrapassada com a 
chegada do 5G. 

De acordo com a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), a população 
de Americano do Brasil, San-
ta Fé de Goiás, Cachoeira de 
Goiás, Campos Verdes, Gua-
rinos, Mundo Novo, Edea-
lina, Moiporá, Novo Brasil, 
Nova América e Matrinchã 
nunca experimentou o car-
regamento e envio de dados 
de forma rápida pelo smar-
tphone. Em todo o País, so-
mente pessoas de 89 muni-
cípios passam pela situação. 

Valparaíso de Goiás é a 
única em Goiás com 100%  
de cobertura. Goiânia e 
Aparecida de Goiânia ficam 
empatadas, mas logo atrás, 

com índice de 99,98%. O 
serviço está presente em 
91,25% da população do es-
tado, percentual considera-
do o quarto melhor do Bra-
sil. Em primeiro lugar está 
Distrito Federal, seguido de 
São Paulo e depois Rio de 
Janeiro.

O impacto da restrição 
ao acesso a uma internet ve-
loz afeta diversos aspectos 
da vida cotidiana. O serviço 
limitado ganhou destaque, 
principalmente, com o en-
sino remoto implementado 

nas redes de ensino público 
e privado brasileiras devido 
à pandemia. A educação de 
crianças, jovens e adultos 
deixou de avançar. 

No caso de trabalhado-
res, a perda dos empregos 
e isolamento social intensifi-
caram a pobreza que pode-
ria ter sido remediada com a 
chance de empreender onli-
ne com vendas dentro e fora 
das comunidades. O fecha-
mento de algumas agências 
bancárias e solicitação de 
produtos em e-commerces 

também fica inviabilizada 
sem a internet de qualidade 
fazendo com que consultar 
o saldo na conta digital se 
torne impossível.

Com forte presença no 
estado, o agronegócio tam-
bém exige cada vez mais co-
nexão adequada. As transa-
ções comerciais de compra 
e venda de insumos, da co-
lheita e de gado e o próprio 
controle do planejamento 
ao processo de plantação ou 
cuidado com os animais de-
mandam troca de dados da 

internet. Estimativas do se-
tor apontam que o aumento 
da conectividade no campo 
pode alavancar a arrecada-
ção do segmento.

5G TRAVADA 
EM GOIÂNIA
A capital ainda engatinha 

a passos lentos para aprovar 
um projeto de lei que regula-
menta a chamada lei das an-
tenas, que estabelece instru-
ções para utilização da atual 
estrutura e implantação de 
novas que consigam repercu-
tir o sinal de 5G. O Executivo 
municipal promete  o envio 
do documento à Câmara até 
julho, o que daria o prazo de 
dois meses para apreciação e 
votação pelos vereadores. 

A Anatel definiu que o 5G 
deverá estar disponível em 
todas as capitais brasileiras 
até setembro de 2022. A 
ideia é incluir mais pesso-
as na chamada revolução 
digital e disponibilizar me-
lhor resposta de conexão, 
mais segurança, amplia-
ção do número de apare-
lhos conectados dentro do 
País para favorecer a evolu-
ção e maior acesso a opções 
como  telemedicina, cirur-
gias a distância e chegada 
de carros autônomos.

Pesquisadores da Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) descobriram 
que a Covid prolongada pode 
ser tratada com leite materno. 
Pelo menos foi isso o verifica-
do ao testarem o tratamento 
alternativo em uma paciente 
com a doença e também com 
um problema genético raro 
que impede o organismo de 
produzir anticorpos contra 
qualquer vírus.

A mulher, de 28 anos, 
teve a terapia inovadora re-
gistrada em um artigo cien-
tífico publicado na revista 

científica Viruses. O grupo 
que acompanha a mulher 
decidiu pelo procedimento 
devido à persistência da in-

fecção. Liderados pela pes-
quisadora que acompanha 
a paciente desde a infância, 
Maria Marluce Vilela, da 

Unicamp, eles chegaram a 
testar transfusão de plasma 
sanguíneo como tratamen-
to, mas não obtiveram res-
postas satisfatórias.

Os cientistas orientaram 
a paciente a beber 30 mi-
lilitros de leite materno 
de uma doadora vacinada 
contra Covid a cada três 
horas durante uma sema-
na. Um teste PCT foi rea-
lizado em seguida e o re-
sultado foi negativo para 
o coronavírus. O mesmo 
exame havia sido realizado 
durante os últimos quatro 
meses e constatado a pre-
sença do microorganismo. 

“As características de vi-
rulência dos agentes infe-
ciosos podem levar a dois 
desfechos nesses casos: 
infecção crônica ou morte”, 
afirmou Vilela à Agência Fa-
pesp. Segundo ela, a mulher 
continua recebendo acom-
panhamento e é testada fre-
quentemente. 

A iniciativa foi baseada 
em uma outra pesquisa na 
qual mulheres vacinadas 
com a Pfizer produziam leite 
com um componente con-
siderado o principal neu-
tralizante da ação do coro-
navírus e de outros agentes 
causadores de doenças.

Reprodução

Está confirmado show de 
Caetano Veloso, dia 20 de 
agosto, em Goiânia. A apre-
sentação faz parte da turnê 
“Meu Coco”, que marca os 
80 anos de idade do artista, 
e será no Centro de Conven-
ções da PUC Goiás. Os ingres-
sos ainda não estão à venda.

O álbum Meu Coco, que 
dá nome à turnê, é o primei-
ro que Caetano Veloso lança 
com músicas inéditas, desde 
2012, quando divulgou o 
álbum Abraçaço. Meu Coco 
foi lançado em 2021 e tem 
12 faixas. A turnê nacional 
começou em outubro do 
ano passado, em Belo Ho-
rizonte. Na época, Caetano 
Veloso havia voltado aos 
palcos brasileiros após uma 
série de shows pela Europa.

Segundo Caetano, o 
show refere-se ao costume 
de divulgar um álbum novo 
com apresentações. “Um 
hábito, do tempo dos dis-
cos físicos”, comenta. “Mas 
não é a mesma coisa. No 
show, procuro juntar peças 
marcantes do álbum com 
obras que registrem mo-
mentos históricos do meu 
trabalho”, adianta o cantor.

Caetano Veloso comple-
ta 80 anos dia 7 de agosto, 
poucas semanas antes do 
show em Goiânia. No palco, 
será acompanhado de Lu-
cas Nunes, que produziu o 
álbum “Meu Coco”, além de 
Kainã do Jeje, Pretinho da 
Serrinha, Rodrigo Tavares, 
Alberto Continentino e Tia-
guinho da Serrinha. O cená-
rio do show foi esboçado por 
Hélio Eichbauer, pouco antes 
de morrer repentinamente. 

O Centro de Convenções 
da PUC Goiás fica no cam-
pus II, na avenidaEngler, 
507 , no Jardim Mariliza. A 
venda dos ingressos para 
o show de Caetano Veloso 
ainda não foi anunciada.

Às vésperas da chegada do 5G, meio milhão Às vésperas da chegada do 5G, meio milhão 
de goianos não têm acesso à Internet 4Gde goianos não têm acesso à Internet 4G

Leite materno de doadora vacinada cura mulher com Covid-19 Leite materno de doadora vacinada cura mulher com Covid-19 

Goiânia re-Goiânia re-
cebe show cebe show 
de Caetano de Caetano 
Veloso, em Veloso, em 
turnê que turnê que 
comemora comemora 
os 80 anos os 80 anos 
do cantordo cantor
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O procedimento de au-
tenticar a assinatura 
em documentos ago-

ra pode ser feito de forma di-
gital. A novidade chegou nesta 
semana nos cartórios goianos 
e deve evitar filas, desloca-
mentos desnecessários e agili-
zar o processo. A modalidade 
começou a ser implementada 
há pouco mais de dois anos, 
impulsionada pela restrição de 
atendimento presencial devi-
do à pandemia de covid. 

Embora pareça burocrá-
tico, o reconhecimento de 
firma online é simples. O inte-
ressado precisa apenas emitir 
gratuitamente um certificado 
digital notarizado por meio 
do site www.e-notariado.org.
br. Em seguida, o documento 
a ter a assinatura autenticada 
pode ser enviado pela plata-
forma www.enotassina.com.
br, indicar quais são as pes-
soas que precisam assiná-lo, 
realizar a assinatura de forma 
eletrônica e remeter o docu-

mento ao destinatário final.
O papel do tabelião conti-

nua sendo o mesmo de identifi-
car o cidadão e o vincular à assi-
natura por meio do certificado 
digital ao confirmar a autentici-
dade ou semelhança da assina-
tura de determinada pessoa em 
um documento. A validade é de 
três anos, diferente do determi-
nado por lei anteriormente. 

Até então,  a chamada firma 
deveria ser atualizada quando 
a assinatura era modificada. 
O valor deve ser o mesmo co-
brado no balcão dos cartórios 
variando entre R$ 8,51 e R$ 
44, de acordo com o Regimen-
to de Custas e Emolumentos 
do Estado de Goiás.

A regulamentação do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
que autoriza o reconhecimen-
to de firma eletronicamente 
permite a prática de 100% 
dos atos notariais via online, 
como as escrituras públicas de 
compra e venda de imóveis, 
doação, partilha, inventário, 
união estável, procurações, 
testamentos, apostilamentos e 
autenticações de documentos. 

Divulgação

Reconhecimento de firma Reconhecimento de firma 
passa a ser digital nos cartórios de Goiáspassa a ser digital nos cartórios de Goiás
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Um caso inusitado cha-
mou a atenção dos mora-
dores da pacata cidade de 
Caçu, munícipio do interior 
de Goiás, que conta com 
pouco mais de 15 mil ha-
bitantes. Acontece que no 
último domingo (5), um ho-
mem, de 38 anos, foi encon-
trado morto preso ao portão 
da casa da ex-esposa, com 
quem havia terminado a re-
lação há cerca de um mês. 
A vítima foi encontrada por 
volta das 6h30, quando um 
vizinho saía de casa para tra-
balhar e viu o homem preso. 
A suspeita é que o acidente 
tenha ocorrido por volta de 
3 horas da manhã.

A Polícia Civil (PC) trabalha 
com a hipótese de que ele ten-
tou invadir a casa da mulher 
pelo muro, mas acabou fican-
do preso no portão, fazendo 
com que ele quebrasse o pes-
coço. Outra hipótese investi-
gada é a de que ele tentou 
chamar a mulher de madruga-
da e acabou ficando preso.

“O que temos agora são 
hipóteses. Vamos descobrir 
o que realmente aconteceu 
após a conclusão da perícia 
e do laudo cadavérico. Além 
disso, também precisamos 
ouvir a ex-mulher da vítima 
que deve comparecer a de-
legacia esta semana. Ainda 
não sabemos se a relação 
do casal era conturbada e se 
ele costumava segui-la por 
conta de ciúmes”, explicou o 
delegado Nicolas Alvarenga.

A vítima tinha processos 

envolvendo violência do-
méstica. Entretanto, não foi 
possível confirmar se essas 
ocorrências são relacionadas 
à ex-esposa em questão, con-
forme o investigador. Além 
da mulher, outras pessoas 
próximas do ex-casal devem 
ser ouvidas nos próximos 
dias para que seja possível 
identificar o que o homem foi 
fazer na casa durante a ma-
drugada. Moradores que di-
videm a casa com a mulher 
também devem ser ouvidos.

Depois do escândalo 
envolvendo o assessor da 
primeira-dama de Senador 
Canedo, Luiz Antônio Mo-
rais Couto, a prefeitura deci-
diu exonerar o funcionário, 
que foi flagrado entrando 
em um motel com o com-
panheiro, usando o carro de 
serviço do município.

Luiz também ocupava 
o cargo de Coordenador 
Executivo de Proteção So-
cial Básica da Secretaria de 
Assistência Social e Cidada-
nia (Semasc), pasta que é 
comandada pela primeira-
-dama, Simone Assis.

As imagens do carro en-
trando no estabelecimento, 
localizado no Jardim Novo 
Mundo, na capital, circulam 
nas redes sociais e causa-
ram grande repercussão. O 
caso teria ocorrido na última 
quarta-feira, 1º, no aniversá-
rio de 33 anos do município. 
O veículo usado para a visita 
ao motel, é um VW Gol de cor 
branca. A plotagem do carro 
aponta que ele é destinado 

ao uso pela diretoria de co-
municação do município.

Em nota, a prefeitura de 
Senador Canedo informou 
que após tomar conheci-
mento dos fatos, o prefeito 
Fernando Pellozo decretou 
o desligamento imediato do 
servidor, alegando que usar 
o carro oficial para fins pes-
soais é contra as normas mu-
nicipais estabelecidas por lei. 

NOTA
A prefeitura de Senador 

Canedo informa que, após 
investigação do uso irre-
gular de um veículo oficial 
da prefeitura, identificou 

o condutor do veículo. O 
mesmo era um funcionário 
comissionado da adminis-
tração pública. Ao tomar 
conhecimento dos fatos, o 
prefeito Fernando Pellozo 
decretou o desligamento 
imediato do servidor.

A prefeitura destaca que, 
usar o carro oficial para fins 
pessoais é contra as normas 
municipais estabelecidas por 
lei. Todos os servidores efeti-
vos e comissionados devem 
sempre honrar seu compro-
misso firmado com a popu-
lação, prestando serviços de 
qualidade e respeitando os 
cidadãos da nossa cidade.

PC investiga morte misteriosa de ho-PC investiga morte misteriosa de ho-
mem que ficou preso em um portãomem que ficou preso em um portão

Carro da Prefeitura de Senador Cane-Carro da Prefeitura de Senador Cane-
do no motel, vira escândalo em Goiásdo no motel, vira escândalo em Goiás
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Nova pesquisa Genial/Qua-
est, divulgada pela CNN 
nesta quarta-feira, 8, traz 
o ex-presidente Lula (PT) 
com 46% das intenções 
de votos e Jair Bolsonaro 
(PL) com 30%. Ciro Gomes 
(PDT) vem em terceiro, 
mas bem distante, com 
7%. No cenário apenas 
dos votos válidos, onde 
são desconsiderados 
brancos, nulos e indecisos, 
o petista alcança 52,87% do 
total, o que lhe daria a vitó-
ria ainda no primeiro turno.
André Janones (Avante) 
apareceu com 2% e Simone 
Tebet (MDB) e Pablo Marçal 
(PROS) tem 1% cada. Ou-
tros postulantes ao cargo 
não pontuaram no cenário 
estimulado para o 1º turno 
no levantamento Genial/
Quaest. A margem de erro 

é de 2 pontos para mais 
ou para menos. Foram ou-
vidas 2 mil pessoas entre 
os dias 2 e 5 de junho, em 
todas as regiões do Brasil. 
O levantamento foi regis-
trado no Tribunal Superior 
Eleitoral, sob o protocolo 
BR-03552/2022.
Apesar de realizada pelo 
Genial/Quaest, a pesquisa 
divulgada nesta quarta-
-feira não pode ser com-
parada com a anterior do 
mesmo instituto, já que 
testou cenários distintos e 
com candidatos diferentes.

A exatos 4 meses do pri-
meiro turno das Elei-
ções 2022, pré-candi-

datos a cargos eletivos ainda 
não têm conhecimento de 
como vai funcionar a vaqui-
nha eleitoral ou preferem não 
utilizá-la alegando problemas 
com a futura prestação de 
contas à Justiça Eleitoral.

A arrecadação por cro-
wdfunding, ou vaquinha vir-
tual, já foi utilizada em outras 
duas campanhas, de 2018 e 
2020, mas vem sendo vista por 
partidos como forma de anga-
riar mais fundos e inflar as cam-
panhas eleitorais deste ano.

De acordo com as regras 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), para utilizar a vaquinha, 
as siglas partidárias devem 
contratar empresas ou enti-
dades com cadastro aprova-
do no TSE para fazer este tipo 
de trabalho, seguindo as nor-
mais gerais de financiamento 
de campanha e declarando 
todos os valores arrecada-
dos na prestação de contas 
à Justiça Eleitoral. A lista das 
empresas credenciadas pode 
ser encontrada no site do TSE.

Dentro do processo para ter 
acesso ao dinheiro arrecadado, 
cada candidato deve reque-
rer o registro da candidatura, 
ter inscrição no CNPJ e abrir 
conta bancária para acompa-
nhamento da movimentação 
financeira da campanha. Com 
tudo pronto, as empresas que 
fazem as vaquinhas virtuais 
podem repassar os recursos 
angariados aos candidatos.

Pré-candidato a reeleição, 
o deputado estadual Hum-
berto Teófilo (Patriota) disse 
que não conhece direito como 
funciona a vaquinha virtual e 
não tem ideia de como fazer 
uma. O mesmo aconteceu 

com o também pré-candi-
dato a reeleição, deputado 
estadual Henrique Arantes 
(MDB), que afirmou não ter 
conhecimento do assunto. 
“Tenho de conhecer o que é e 
pensar sobre o assunto”.

A deputada estadual Lêda 
Borges (PSDB), pré-candidata 
ao mesmo cargo, disse que 
não vai usar vaquinha virtu-
al porque acha muito difícil 
prestar contas depois à Jus-
tiça Eleitoral. “As campanhas 
são curtas e difíceis. Não que-
ro mais um instrumento que 
posso dificultar na hora da 
prestação de contas”, afirma.

A mesma ideia tem o de-
putado estadual Antônio 
Gomide (PT), que já teve pro-
blemas com a prestação de 
contas na campanha passada. 
“A parte digital dificulta na 
identificação dos colaborado-
res, então preferi não utilizar 
a vaquinha virtual”. Para ele, 
esse tipo de financiamento 
representa um avanço, mas 
precisa ser aprimorado para 
que a prestação de contas seja 

facilitada. “Nesta eleição vou 
contar com recursos próprios 
e com o Fundo Partidário”.

O deputado federal e pré-
-candidato à reeleição, Elias 
Vaz (PSB) ainda avalia se vai 
utilizar ou não a vaquinha vir-
tual. De acordo com a asses-
soria de imprensa, ele ainda 
está analisando essa questão.

DECIDIDOS
Acostumado a fazer almo-

ços e jantares para arreca-
dação de fundos para cam-
panhas políticas, o vereador 
Mauro Rubem (PT) vê como 
um avanço tecnológico a 
vaquinha virtual, já permiti-
da pelo calendário eleitoral 
a funcionar desde o último 
dia 15. “Ainda não está fun-
cionando, mas nossa meta é 
conseguir até R$ 150 mil”.

Para o vereador, que é pré-
-candidato a deputado estadu-
al pelo PT, a vaquinha virtual 
dá uma credibilidade e densi-
dade à campanha, porque ela 
é financiada por quem acre-
dita nos ideais do candidato. 

“Os apoiadores que financiam 
dá consistência à candidatura”, 
afirma. A vaquinha de Mauro 
Rubem ainda não foi ativada, 
mas as doações serão com va-
lores a partir de R$ 30.

O pré-candidato a gover-
nador Gustavo Mendanha 
(Patriota) também vai utilizar a 
vaquinha virtual. A ferramenta, 
que está sendo finalizada pela 
equipe dele, deve ser ativada 
em breve. A meta ainda não 
foi estabelecida, mas as contri-
buições vão ser a partir de R$ 
10. Ele lembra que a ideia da 
vaquinha partiu de um apoia-
dor em um dos encontros que 
Mendanha tem participado.

“As pessoas sempre me per-
guntam como podem ajudar 
com a nossa pré-campanha, 
eu sinto que esse é um projeto 
coletivo. E, assim como lancei 
uma seção colaborativa para 
que as pessoas possam deixar 
sugestões de propostas, agora 
vamos incluir o financiamento 
coletivo para atender o pedi-
do daqueles que querem nos 
ajudar”, afirmou.

Reprodução

Vaquinha virtual; veja o que pensam Vaquinha virtual; veja o que pensam 
alguns políticos sobre arrecadaçãoalguns políticos sobre arrecadação

O presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro (PL), vai se en-
contrar com o presidente 
dos Estados Unidos Joe Bi-
den na próxima quinta-feira 
(09). A agenda acontecerá 
na cidade de Los Angeles, 
na Califórnia. Será a primeira 
vez que os chefes de Estado 
se reunirão um ano e meio 
após a eleição de Joe Biden.
Amazônia, escassez de 
alimentos, minérios, a in-
flação de combustíveis 
decorrentes da guerra na 
Ucrânia e questões rela-
cionadas a democracia 
serão pautas do encontro.

Bolsonaro chegou a con-
dicionar sua ida à Cúpula 
das Américas, a um pri-
meiro encontro com Joe 
Baden. A promessa é que 
a conversa entre os líderes 
seja amistosa.
Vale ressaltar que Bol-
sonaro era apoiador do 
ex-presidente Donald 
Trump, derrotado nas ur-
nas em janeiro de 2021 
por Joe Biden. À época o 
presidente do Brasil ecoou 
que as eleições nos EUA 
foram fraudadas e que Bi-
den seria um presidente 
ilegítimo.

FERNANDA
MORAIS

COM 52,87% DOS VOTOS VÁLI-COM 52,87% DOS VOTOS VÁLI-
DOS, LULA VENCERIA NO 1° TUR-DOS, LULA VENCERIA NO 1° TUR-
NO, INDICA PESQUISA QUAESTNO, INDICA PESQUISA QUAEST

VEJA O QUE SERÁ TRATADO VEJA O QUE SERÁ TRATADO 
NO PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE NO PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE 
BOLSONARO E JOE BIDENBOLSONARO E JOE BIDEN
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Uma proposta que visa 
reduzir os impostos es-
taduais sobre os com-

bustíveis em troca do ressarci-
mento da perda de receita com 
recursos federais foi anunciada 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
A proposta de emenda consti-
tucional (PEC) deve autorizar 
os estados a zerarem o Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) que 
incidem sobre o óleo diesel e o 
gás de cozinha (GLP).

De acordo com o presiden-
te, desta forma, os estados con-
tariam com uma compensação 
financeira equivalente à receita 
que, em tese, deixaria de ser ar-
recadada. “Nós zeramos o PIS/
Cofins [imposto federal] desde 
o ano passado e desde que os 
senhores governadores en-
tendam que possam também 
zerar o ICMS, nós, o governo 
federal, os ressarciremos aos 
senhores governadores o que 
deixarão de arrecadar”.

Para se tornar viável, a pro-
posta do governo precisaria 
garantir a aprovação do proje-
to que limitaria a aplicação da 
alíquota do ICMS sobre bens e 
serviços relacionados a com-
bustíveis, gás natural, ener-
gia elétrica, comunicações e 
transporte público. O Projeto 
de Lei Complementar (PLP), 
aprovado na Câmara de Co-
mércio e em análise no Sena-
do, fixa a alíquota para esses 
setores em no máximo 17% e 
prevê mecanismo de compen-
sação para os estados.

Em relação a gasolina e 
o etanol, Bolsonaro afirmou 
que o governo federal tam-
bém vai zerar os tributos fede-
rais (PIS/Cofins e Cide), como 
forma de tentar abaixar o va-
lor na bomba. Para o diesel e 
gás de cozinha esses impostos 
já estão zerados.

UNIÃO E MUNICÍPIOS
Também presente no 

anúncio feito por Bolsona-

ro, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que 
a situação pede a colabo-
ração da União, estados e 
municípios. “Todos têm de 
colaborar. Estados e muni-
cípios estão numa situação 
que nunca estiveram antes. 
Todos no equilíbrio, em 
azul, pagando os fornece-
dores. Estão com as contas 
em dia, estão dando até au-
mento de salários.”.

Conforme explicou o mi-
nistro, a ideia do projeto, 
que teria validade até 31 de 
dezembro deste ano, é que 
o governo compense os es-
tados que ficarem abaixo 
do teto de 17%. “A ideia é 
que uma parte venha por 
esse teto de 17%, ou seja a 
colaboração dos estados e 
dos municípios. E o gover-
no federal, por outro lado, 
transferindo recursos para 
qualquer redução de im-
postos que vá além disso”, 
explicou o ministro.

Divulgação

Combustível e GLP: proposta presidencial Combustível e GLP: proposta presidencial 
visa ressarcir estados em troca de ICMS zerovisa ressarcir estados em troca de ICMS zero

Ao que parece, os servido-
res públicos federais não se-
rão contemplados nem com 
o 5% de reajuste salarial que 
foi prometido pelo governo 
federal este ano. A Reposição 
ficaria apenas para 2023.

Em entrevista ao SBT 
nesta terça-feira (07), o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
declarou que “pelo que tudo 

indica”, não haverá o aumen-
to para categoria.

Na última segunda-feira 
(6), foi anunciado que o go-
verno federal desistiu de fazer 
a reserva de R$ 1,74 bilhão 
para pagar parte do reajuste 
dos servidores. Com isso, re-
duziu-se o bloqueio no orça-
mento dos ministérios de R$ 
8,2 bi para R$ 6,92 bi.

Esse é um dos assuntos 
considerados delicados para 

equipe de gestão da Econo-
mia e também para equipe 
que está cuidando da pré-
-campanha de reeleição de 
Bolsonaro. E o presidente 
conseguiu piorar a insatisfa-
ção dos servidores da União 
quando declarou que a prio-
ridade do reajuste seria os 
policiais. Agora, todo o fun-
cionalismo público federal 
corre o risco de não ter nem 
os 5% de correção.

Em entrevista a uma 
emissora de Rádio de Minas 
Gerais nesta quarta-feira 
(08), Lula (PT), pré-candida-
to à presidência da Repúbli-
ca, disse que a proposta de 
baixar o ICMS dos combustí-
veis de Bolsonaro não deve 
funcionar para conter a alta 
nos preços do produto.

O petista declarou ainda  
que seria muito mais simples 
o presidente ter “coragem” de 

chamar a Petrobras e dizer que 
é preciso “parar”. “Vocês vão 
ver que toda essa briga da re-
dução do ICMS não vai resultar 
na bomba nem no botijão de 
gás nem no diesel, aquilo que 
ele [Bolsonaro] está criando de 
expectativa’, disse.

Lembrando que a justi-
ficativa da empresa é que, 
por lei, a estatal é obrigada 
a repassar as oscilações de 
preços dos combustíveis no 
mercado internacional.

Ainda de acordo com 

Lula, o ICMS permite que os 
Estados e Municípios arreca-
dem recursos que são utili-
zados para saúde, educação 
e infraestrutura, assim, redu-
zir o imposto, significa “tirar 
dinheiro dos brasileiros”.

Questionado sobre o que 
poderia ser feito para resolver 
os impactos com as cons-
tantes altas nos preços dos 
combustíveis, Lula disse que 
“o caminho é reduzir o lucro 
da Petrobras para baratear os 
combustíveis”, defendeu.

“Pelo que tudo indica não”, diz Bolso-“Pelo que tudo indica não”, diz Bolso-
naro sobre reajuste salarial à servidoresnaro sobre reajuste salarial à servidores

Lula afirma que Bolsonaro tinha que ter Lula afirma que Bolsonaro tinha que ter 
“coragem” e dizer “pare” à Petrobras“coragem” e dizer “pare” à Petrobras
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O Brasil confirmou, nesta 
quarta-feira (8), o primeiro 
caso de varíola dos macacos 
na cidade de São Paulo. O 
homem, de 41 anos, que via-
jou à Espanha, foi colocado 
em isolamento no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, 
na Zona Oeste da capital. Em 
nota, a Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) de São Paulo dis-
se que “as amostras do caso 
ainda estão em análise pelo 
Instituto Adolfo Lutz” e que 
o paciente “teve início dos 
sintomas, como febre e dor 
muscular, no dia 28 de maio”.

Além deste caso, a Prefei-
tura de São Paulo informou 
que monitora o estado de 
saúde de uma mulher de 26 
anos hospitalizada com sus-
peita de ter contraído a do-
ença. Familiares e pessoas 
próximas à paciente também 
estão sendo acompanhados 
pela gestão municipal. Em 
nota divulgada nesta quarta 
(8), o Ministério da Saúde (MS) 
informou que oito casos estão 

em investigação em todo o 
país. Segundo a pasta, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Rio Gran-
de do Sul e São Paulo têm um 
caso suspeito cada um, e há 
ainda dois casos em monitora-
mento em Rondônia e outros 
dois em Santa Catarina.

Neste domingo (5), a Or-
ganização Mundial da Saúde 

(OMS) informou ter confir-
mado 780 casos de varíola de 
macacos em todo o mundo. 
Os dados correspondem ao in-
tervalo entre 13 de maio e 2 de 
junho e leva em conta apenas 
pacientes identificados em lo-
cais em que a doença não é en-
dêmica. Segundo a entidade, 
não houve mortes relatadas.

TRANSMISSÃO
Identificada pela primeira 

vez em macacos, a doença 
viral geralmente se espalha 
por contato próximo e ocorre 
principalmente na África Oci-
dental e Central. Raramente 
se espalhou para outros lu-
gares, então essa nova onda 

de casos fora do continente 
causa preocupação.

Existem duas cepas prin-
cipais: a cepa do Congo, que 
é mais grave, com até 10% 
de mortalidade, e a cepa da 
África Ocidental, que tem 
uma taxa de mortalidade de 
cerca de 1%. O vírus pode 
ser transmitido por meio do 
contato com lesões na pele 
e gotículas de uma pessoa 
contaminada, bem como 
através de objetos compar-
tilhados, como roupas de 
cama e toalhas. O período 
de incubação da varíola dos 
macacos é geralmente de 
seis a 13 dias, mas pode va-
riar de cinco a 21 dias.

SINTOMAS
Os sintomas se asseme-

lham, em menor grau, aos 
observados no passado em 
indivíduos com varíola: fe-
bre, dor de cabeça, dores 
musculares e nas costas 
durante os primeiros cinco 
dias. Erupções cutâneas (na 
face, palmas das mãos, solas 

dos pés), lesões, pústulas e, 
ao final, crostas. Segundo a 
OMS, os sintomas da doen-
ça duram de 14 a 21 dias.

PREVENÇÃO
Segundo o Instituto Bu-

tantan, entre as medidas 
de proteção, autoridades 
orientam que viajantes e 
residentes de países en-
dêmicos evitem o contato 
com animais doentes (vi-
vos ou mortos) que pos-
sam abrigar o vírus da varí-
ola dos macacos (roedores, 
marsupiais e primatas) e de-
vem se abster de comer ou 
manusear caça selvagem.

Higienizar as mãos com 
água e sabão ou álcool gel 
são importantes ferramen-
tas para evitar a exposição 
ao vírus, além do contato 
com pessoas infectadas. A 
OMS afirma trabalhar em 
estreita colaboração com 
países onde foram relata-
dos casos da doença viral. 
(Agência Estado)

A ausência de infor-
mações sobre o desa-
parecimento do jor-

nalista britânico Dom Phillips 
e do indigenista brasileiro 
Bruno Pereira, no Vale do Ja-
vari, movimentou a imprensa 
internacional após mais de 72 
horas do ocorrido. O jornal 
britânico The Guardian, do 
qual Phillips é colaborador, 
afirmou ser crescente o medo 
em relação à segurança dos 
dois homens que desapare-
ceram na floresta dias após 
terem recebido ameaças. 
Phillips é especializado em 
cobertura de meio ambiente 
e viajava pela região durante 
pesquisa para seu novo livro.

Um porta-voz do veículo 
disse que o jornal está muito 
preocupado e busca urgen-
temente por maiores infor-
mações sobre o paradeiro e 
as condições de Philips. O 
apelo da esposa do jornalis-
ta, Alessandra Sampaio, por 
mais celeridade nas ope-
rações também foi divulga-
do pelo jornal.

Na terça-feira, 7, ela e a 
esposa de Bruno Pereira pe-
diram que todos os recursos 
possíveis fossem emprega-
dos nas buscas. „Cada minu-

to conta, cada trecho de rio 
e de mata ainda não percor-
rido pode ser aquele em que 
eles aguardam por resgate“, 
afirma a nota assinada pela 
esposa de Pereira, Beatriz 
Matos. A BBC News também 
noticiou os apelos das famí-

lias dos desaparecidos, além 
do vídeo feito por Alessan-
dra. Já francês

LE MONDE
denunciou a demora da 

Polícia Federal e da Marinha 
em iniciar as buscas no extre-

mo-oeste do Amazonas, in-
formando que as instituições 
só agiram após intervenção 
de urgência da Defensoria 
Pública da União. O Washing-
ton Post, dos Estados Unidos, 
também relatou a demora do 
Exército Brasileiro em forne-

cer um helicóptero à equipe 
de resgate, essencial para 
realizar buscas na floresta 
amazônica. A notícia do de-
saparecimento também foi 
publicada no New York Times.

Segundo o jornal, os da-
dos de comunicação por 

satélite mostraram que a du-
pla enviou sinal pela última 
vez enquanto estava no Rio 
Itaquaí. Na terça-feira, 7, um 
homem foi preso em Atalaia 
do Norte pela Polícia Militar 
do Amazonas, mas sua re-
lação com o desaparecimen-
to da dupla ainda está sendo 
apurada pelas autoridades, 
afirma a Polícia Civil do es-
tado. Segundo advogado da 
União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja), 
há uma vasta quantidade de 
provas contra o detido.

ENTENDA O CASO
O jornalista Dom Phillips 

e o indigenista Bruno Araújo 
Pereira desapareceram na 
manhã do último domingo, 
5, enquanto faziam o trajeto 
entre a comunidade Ribeirin-
ha São Rafael até o município 
de Atalaia do Norte, no Ama-
zonas. Pereira sofria ameaças 
constantes de invasores e 
garimpeiros que atuavam em 
terras indígenas. O indigeni-
sta é um exímio conhecedor 
da região e a falta de contatos 
após um dos deslocamentos 
é vista com bastante preo-
cupação. Até o momento, 
ninguém foi encontrado.

Divulgação

Imprensa internacional denuncia Imprensa internacional denuncia 
desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereiradesaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira
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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 
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
-------------------------------
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

RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs auF: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 
reF:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

Veículos
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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 Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

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

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

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

aguardado com ansiedade 
por Max Verstappen, que 
tem “assuntos inacabados” 
para resolver no Circuito 
Urbano de Baku, segundo 
suas próprias palavras. Ao 
dizer isso, o piloto se refere à 
imensa frustração vivida por 
ele na temporada passada, 
durante a disputa da etapa 
azerbaijana da Fórmula 1.

Na ocasião, o holandês da 
Red Bull caminhava para uma 
vitória tranquila, mas teve um 
problema no pneu e acabou 
se chocando com as barreiras, 
a cinco voltas do fim. O aci-
dente o forçou a abandonar a 
prova. O único lado bom da-
quele dia foi a vitória de seu 
companheiro de equipe.

“Estou ansioso para vol-
tar a Baku, temos alguns 
assuntos inacabados por 
lá depois do que houve no 
ano passado”, afirmou o atu-
al campeão da Fórmula 1. “É 
uma pista complicada, com 
grandes zonas de frenagem 
e de uma saída apertada. 
Encontrar a melhor afinação 
para o carro será difícil em 
termos de garantir o nível 
correto da asa”, completou.

Além do desafio pessoal 

de compensar a frustração 
do ano passado, Verstappen 
espera melhorar o desem-
penho nos treinos classifica-
tórios nesta temporada. Por 
enquanto, após sete corridas, 
ele foi pole position apenas 
uma vez, no GP da Emilia-
-Romana. “Também será in-
teressante ver se podemos 

melhorar nosso desempe-
nho em uma volta para a 
qualificação, já que estamos 
devendo um pouco”, avaliou.

De qualquer forma, Vers-
tappen está liderando o 
Mundial de Pilotos, com 125 
pontos contra 116 do ferra-
rista Charles Leclerc Pérez, 
vencedor do GP de Mônaco, 

há duas semanas, é o tercei-
ro, com 110, e pode brigar 
com o companheiro da Red 
Bull pelo título se mantiver o 
bom desempenho.

“Acho que estou no me-
lhor momento da carreira e 
pilotando para uma equipe 
que busca sempre a perfei-
ção, que é a combinação 

perfeita para mim e para 
qualquer piloto”, disse Pérez. 
“A luta pelo campeonato é 
muito apertada, então preci-
samos estar totalmente foca-
dos. Foi muito especial vencer 
minha primeira corrida com a 
equipe, em Baku, na última 
temporada, me trouxe mui-
ta alegria”, completou.

A tão prometida liga de 
clubes, que pelos discursos 
dos cartolas há três meses 
parecia que finalmente sai-
ria do papel, voltou a ficar 
distante. Nesta quarta-fei-
ra, dirigentes de 25 clubes 
que se opõem à proposta 
apresentada pela Liga do 
Futebol Brasileiro (Libra) 
decidiram criar um novo 
grupo, o que torna ainda 
mais evidente o racha exis-
tente entre eles.

O grupo dos 25 se reuniu 
na sede da CBF pela manhã, 
em encontro que se esten-
deu até o início da tarde. “Não 
houve boa vontade do lado 
de lá (Libra). Na verdade, 
hoje com a Lei do Mandan-
te, ninguém é mais do que 
ninguém. Se o Flamengo é 
o que é, o grande clube que 
é, o maior do Brasil, mas não 
joga sozinho”, disse Adson Ba-
tista, presidente do Atlético-
-GO, na saída do encontro.

“Nós queremos ser um 
bloco que pensa no futebol 
brasileiro de maneira ra-
cional, e não radical, pen-
sando principalmente num 
bom produto, numa gran-
de liga futura”, sustentou 

o dirigente, que foi um dos 
primeiros a sair. “Precisa ter 
flexibilidade de todos os la-
dos. Se for radical, vai ficar 
do mesmo jeito. Nosso gru-
po quer ter poder de discus-
são, poder de negociação.”

O novo grupo ainda não 
tem nome definido, mas, 
assim como a Libra, será for-
malizado e também terá seu 
próprio estatuto. Há uma 
série de pontos divergentes 
entre os dois grupos, mas 

o principal deles envolve a 
razão de sempre: divisão de 
receitas. Enquanto a Libra 
propõe uma divisão em que 
40% seja feita de forma igua-
litária, 30% por desempenho 
e outros 30% por audiência e 
engajamento – sem critérios 
muito claros quanto a isso -, 
o grupo contrário exige va-
lores diferentes, com uma 
divisão de 45%, 25% e 30%, 
respectivamente.

Até o momento, 13 
clubes aderiram à Libra: 
Botafogo, Corinthians, Fla-
mengo, Palmeiras, Red Bull 
Bragantino, Santos e São 
Paulo, da Série A; e Cruzeiro, 
Ponte Preta, Novorizontino, 
Guarani, Ituano e Vasco, 
da Série B. Entre os outros 
27 que compõem as duas 
principais divisões do Bra-
sileiro, Bahia e Grêmio são 
os únicos que não se posi-
cionaram favoravelmente a 
nenhum dos lados.

Reprodução

Esse sorteio das oitavas 
de final da Copa do Brasil foi 
qualquer coisa que deixou 
quem gosta de futebol para 
lá de Marrakesh, para citar o 
sempre pertinente Caetano 
Veloso. Quatro clássicos es-
taduais de sair faísca soma-
do à maior rivalidade que 
cruza fronteiras estaduais 
do Brasil deixaram a com-
petição em evidência.

Flamengo e Atlético 
Mineiro se enfrentam para 
rememorar os duelos his-
tóricos dos anos 1980. Os 
paulistas se cruzam em 
jogos do peso de Corin-
thians x Santos e São Paulo 
x Palmeiras. A terra de Padre 
Cícero vai parar para assistir 
Fortaleza e Ceará. E aqui em 
nosso estado também te-
mos o clássico das equipes 
que protagonizam o fute-
bol dessas plagas para não 
nos deixar pensar em nada 
além da Copa do Brasil. Sim, 
teremos um Goiás e Atlético 
Goianiense para lembrarmos 
por anos e anos adiante.

O momento do Goiás 
no Brasileirão é melhor. A 
tabela do campeonato pro-
va isso. A última partida no 
Antônio Accioly foi de vitó-
ria verde, para desespero da 
torcida do Dragão. Por ou-
tro lado, a memória da fi-
nal do Campeonato Goia-
no ainda está viva para 
atormentar o sono esme-
raldino. O Goiás tomou um 
sacode nas duas partidas 
que decidiram o estadual 
e que ainda deixam seu 
torcedor ressabiado.

Serão dois confrontos. 
O primeiro no dia 22 de ju-
nho na casa rubro-negra. 
A volta na Serrinha está 
marcada para 13 de julho. 
Até lá, resta segurar a an-
siedade das duas torcidas. 
Um mata-mata que tem 
tudo para parar Goiânia. 
Se comecei em Caetano, 
termino com José Augusto: 
agora aguenta coração!

Verstappen se diz ansioso para resolver Verstappen se diz ansioso para resolver 
“assuntos inacabados” no GP do Azerbaijão“assuntos inacabados” no GP do Azerbaijão

Clubes descontentes com Libra e acordo por liga fica mais longeClubes descontentes com Libra e acordo por liga fica mais longe

Um Goiás Um Goiás 
e Atlético e Atlético 
para entrar para entrar 
nos livros nos livros 
de históriade história
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Era domingo, e estavam 
todos juntos à portas 
fechadas, por medo dos 

judeus. O Senhor entrou, e dis-
se: “A paz esteja convosco“. “De 
repente veio do céu um es-
trondo, e encheu toda a casa 
onde estavam assentados. 
Apareceram então línguas de 
fogo, que repousaram sobre 
cada um deles, e ficaram to-
dos cheios do Espírito Santo“.

Dois mil e poucos anos 
depois, estavam novamen-
te reunidos no domingo. À 
portas fechadas, por medo 
dos muçulmanos. Alguns ho-
mens entraram, tirando-lhes 
a paz. De repente, veio dali 
um estrondo, que encheu a 
pequena igreja onde estavam 
assentados. Apareceram en-
tão armas e bombas, e o fogo 
pousou sobre cada um deles.

Foi assim, semelhante às 
leituras bíblicas acerca do dia 
sagrado de Pentecostes, que, 
no último 5 de junho, de ma-
nhã cedo no estado de Ondo, 
por volta de 50 católicos nige-
rianos foram brutalmente as-
sassinados enquanto celebra-
vam a mesma solenidade, que 
era, para eles, a vinda do es-
pírito de Deus sobre os após-
tolos e a Virgem Maria, como 

consta nos textos sagrados.
Que era, não: que é. Na 

Igreja Católica há apenas um 
modo do fiel ir direto para o 
céu, ainda que não seja um 
batizado: se morrer em nome 
da fé. No último domingo, 
certamente, as 50 vítimas 
que não terminaram a missa 
de Pentecostes, completaram 
suas festividades no céu: uni-
das, enfim, de maneira mais 
perfeita que os que sobrevi-
veram, ao Espírito Santo.

Agora, um silêncio profun-
do e sepulcral preenche a ca-

pela. Como se ainda velassem 
alguém, ali mesmo, numa at-
mosfera que nem é de Pente-
costes: está mais para Finados. 
Neste estado de nada dizer, 
nesta aversão às palavras e 
na negação da mera possibili-
dade de que elas possam ex-
pressar o tamanho da dor… 
ora, são nestes momentos 
que as coisas realmente po-
dem ser ouvidas.

Eu mesmo –a jornalista, a 
menina e a irmã de fé– ouvi 
muitas coisas que bateram 
em minha alma e ficaram res-

soando, em eco. A primeira 
delas, neste ataque a meus 
irmãos nigerianos, foi a voz 
de Tertuliano, um autor do sé-
culo II, nascido, curiosamen-
te, no norte da África: “O san-
gue dos mártires é semente 
de novos cristãos“, escreveu, 
numa época de grande per-
seguição religiosa, ao notar 
que quanto mais os cristãos 
eram assassinados, mais cres-
ciam em número e convicção.

Principalmente depois 
de domingo, entendo com-
pletamente essa frase: ah, 

como entendo! Você, lei-
tor, sente o mesmo? Vendo 
meus irmãos –entre eles 
crianças– não podendo mais 
existir neste mundo, nem 
sorrir, ou olhar para o céu e 
serem tomados de um entu-
siasmo apenas por estarem 
vivos para contemplar tudo 
aquilo… Ah, meus amigos… 
eles foram mortos porque 
faziam o que eu também fa-
zia, no mesmo dia, do outro 
lado do oceano: ir à missa.

Poderia ser eu, ou você, 
mas não fomos nós. E esse 

pensamento, como o fogo das 
bombas ou do próprio Espíri-
to Santo, toma-me o coração 
como num assalto repentino, 
e me faz querer ser mais… 
mais católica ainda do que 
sou. Professar, em alta voz, 
mesmo que seja num texto 
–num texto barulhento– que 
eu terei sim a minha fé, a con-
tragosto de qualquer patife.

Pode ter certeza: o sangue 
dos 50 mártires da Nigéria, o 
mesmo que vemos nas fotos 
espalhado pelo chão da cape-
la de São Francisco Xavier, já 
fecundou a alma de milhões 
de cristãos ao redor do mundo 
no dia de Pentecostes: e agora 
estamos mais fortes, mais im-
batíveis, mais destemidos…

Talvez seja por isso que 
tenho a coragem de denun-
ciar, hoje, as outras coisas que 
ficaram escancaradas para 
mim, depois do massacre. A 
primeira é o silêncio sepul-
cral da mídia: só relataram 
o assunto, aqui e ali, para 
não passar batido. Nada que 
chegasse aos pés das notí-
cias fúteis sobre confusões 
entre blogueirinhas desinte-
ressantes, erros imperdoáveis 
nos sacrossantos pronomes 
de gênero ou que raios come 
de leite condensado o presi-
dente da República.

Reprodução

Vidas negras importam: Vidas negras importam: 
a menos que sejam de católicos na Nigériaa menos que sejam de católicos na Nigéria

SARA ANDRADE
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Depois de toda polêmica 
envolvendo o nome de Anitta 
e de Zé Neto, a cantora Rober-
ta Miranda saiu em defesa da 
poderosa. “Vou estar sempre 
de mãos dadas com ela. Por 
que criticar a Anitta? O corpo 
é dela, a vida é dela, ela faz ta-
tuagem onde ela quiser”.

Na sequência, a Rainha 
do Sertanejo elogiou Anitta 
e criticou os sertanejos. “A in-
veja é que hoje ela é uma ex-
celente marqueteira. Alguns 
machistas de merda querem 
que ela seja enterrada num 
buraco, mas ela sempre se 
recupera. Uma mulher de su-
cesso incomoda os homens, 

eles ficam acuados”.
Com quase 40 anos de 

carreira, Roberta relembrou 
o preconceito que sofreu 
dos homens quando come-
çou a trabalhar. “Me chama-
vam de ‘paraíba’ ou ‘jacu’, eu 
me provava pelo talento”, 
recordou ela, após refletir 
sobre suas atitudes.

“Não abaixava a cabeça. 
Até hoje, ouço grandes ar-
tistas femininas dizendo que 
se a gente não se impor, os 
homens vão querer nos pas-
sar para trás”, afirma. “Eu sou 
feminista. Se ser feminista é 
não deixar que a mulher apa-
nha ou permitir que ela se so-
bressaia em qualquer área, eu 
sou. Sou a favor da mulher”.

A Amazon Prime Video 
lançou três novos 
episódios de The 

Boys, uma das séries mais 
comentadas da atualidade. 
Os capítulos deram início à 
terceira temporada, e logo 
chamaram a atenção dos fãs 
que acompanham esta sub-
versão de super-heróis. Já 
é possível dizer que se trata 
de uma sequência explosiva, 
em todos os sentidos.

O RETORNO
The Boys logo se desta-

cou por motivos diferentes. 
Em primeiro lugar, a sua 
subversão do heroísmo. 
Dentro de uma geração com 
tamanho domínio de Marvel 
e DC, The Boys tenta abordar 
uma pegada mais realista de 
como seriam os super-heróis 
no mundo real. Isto é, con-
siderando as maiores falhas 
humanas, como egoísmo e 
atração constante pelo poder.

Em segundo, o exagero 
na violência. The Boys jamais 
escondeu a sua paixão pelo 
gore. A série não atenua o 
choque visual, com cabeças 
explodindo, membros sendo 
destroçados e acontecimen-

tos para lá de esquisitos. Logo 
nos primeiros 15 minutos da 
terceira temporada, um des-
ses acontecimentos toma for-
ma e causa uma reação multi-
facetada de horror, espanto e 
um certo divertimento.

A verdade é que, essen-
cialmente, The Boys é uma 
paródia. Uma paródia de 
super-heróis, da ultravio-
lência na ficção e da ma-
neira como a mídia reage a 
essas questões. Além disso, 
a série não se segura nas 

críticas políticas. Para falar 
a verdade, é uma das gran-
des bases da história.

Para quem acha que The 
Boys começou a se trair e 
passou a cumprir alguma 
agenda ideológica, não esta-
va prestando muita atenção. 
A série sempre fez questão 
de criticar comportamentos 
das autoridades. A única di-
ferença é que isso ocorria de 
modo mais implícito. Agora, 
a trama não poderia ser mais 
clara quanto aos seus alvos.

CARACTERÍSTICAS
A terceira temporada 

começa com um pequeno 
problema. Quando uma 
obra passa a se destacar por 
algum motivo específico, 
nasce o perigo de que o ro-
teiro passe a abusar desses 
recursos. É isso que acontece 
nos primeiros 15 minutos do 
episódio inicial. Porém, após 
o abuso do choque aparen-
temente gratuito, a série re-
aliza sua contextualização e 
deixa a história andar.

Nova temporada de The Boys começa Nova temporada de The Boys começa 
explosiva, literalmente falandoexplosiva, literalmente falando

Roberta Miranda defende Anitta Roberta Miranda defende Anitta 
e critica sertanejos: “Mulher de e critica sertanejos: “Mulher de 
sucesso incomoda os homens”sucesso incomoda os homens”
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FAUSI HUMBERTO
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