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Entidade torna definitiva as cinco Entidade torna definitiva as cinco 
substituições em partidas de futebolsubstituições em partidas de futebol
A Ifab órgão que regula as regras do futebol, decidiu tornar definitiva a liberação para cinco substituições nas partidas de futebol. 

A mudança havia sido colocada em prática por causa da pandemia da Covid-19, em 2020. A avaliação da entidade é que a medida foi bem 
aceita por treinadores, dirigentes e jogadores. As três janelas para as substituições serem feitas (além do intervalo) serão mantidas.  p10
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A polêmica envolvendo 
a Guarda Civil Metro-
politana de Goiânia 

(GCM) ganhou novos capítu-
los. Desta vez, o Projeto de Lei 
que ampliava os poderes da 
corporação que poderia atu-
ar até mesmo como auditores 
fiscais foi vetado pelo Prefei-
to de Goiânia, Rogério Cruz 
(Republicanos). A decisão do 
chefe do executivo munici-
pal, aconteceu uma semana 
depois do Ministério Público 
de Goiás (MP) recomendar o 
veto do projeto, sob o argu-
mento que as mudanças fe-
rem a Lei Orgânica Municipal, 
a Constituição Estadual e a 
Constituição Federal.

O justificativa apresen-
tada pelo Paço Municipal é 
de que as mudanças foram 
estabelecidas em Projeto de 
Lei aprovado pela Câmara 
Municipal no dia 18 de maio 
– cuja proposta principal era 
de plano de cargos e salá-
rios da Guarda Civil. Porém, 
tanto a Secretaria Municipal 
de Administração (Semad), 
quanto a Procuradoria-Geral 
do Município (PGM), se ma-

nifestaram pelo veto parcial.
“Inexiste impedimento 

para que o Poder Legislativo 
realize modificações ao pro-
jeto de lei complementar de 
autoria do Chefe do Poder 
Executivo desde que as emen-
das parlamentares guardem 
pertinência temática com a 
proposta original e não incor-
ra em aumento de despesas”, 

diz trecho do documento pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município no dia 10 de maio.

O projeto original enviado 
pela Prefeitura previa altera-
ções no plano de carreira de 
servidores municipais, porém 
uma emenda apresentada 
pelo presidente da Câmara, o 
vereador Romário Policarpo 
(Patriota), mudou também 

as atribuições dos guardas. O 
problema é que o serviço de 
fiscalização é exclusivo para 
servidores que ocupem cargos 
específicos para isto, alguns 
com formação especializada.

Desde que a polêmica 
se tornou pública, por meio 
de nota do Sindicato dos 
Funcionários da Fiscalização 
Municipal de Goiânia (Sindi-

ffisc), o prefeito não se mani-
festou publicamente sobre 
o assunto. Ele se reuniu com 
representantes do Fórum 
das Entidades Empresariais 
do Estado de Goiá (FEE) 
para tratar do tema, mas à 
imprensa disse apenas, por 
nota, que esperaria um pa-
recer da PGM para tomar um 
posicionamento.

Os motoristas por apli-
cativo da Uber, em Goiânia, 
começaram a contar com 
uma nova opção de cor-
rida nesta terça-feira (31), 
a Uber Prioridade. A nova 
modalidade da plataforma 
priorizada o embarque do 
usuário, aumentando as 
chances de um tempo de 
espera menor. As viagens 
com o prioridade custarão 
um pouco mais do que as 
do UberX e, por enquanto,  
serão limitadas a momen-
tos de maior demanda para 
viagens com até 10 quilô-
metros de distância.

Para solicitar uma via-

gem com prioridade, basta 
acessar o aplicativo da Uber, 
digitar os locais de início e 
destino da viagem e esco-
lher a opção “Prioridade”. 
A nova funcionalidade ofe-
rece a mesma qualidade e 
padrão de segurança de 
todas as modalidades de 
viagens da Uber. Para usar 
o Uber Prioridade não é 
necessário baixar um novo 
app, basta abrir o aplicati-
vo da Uber já instalado no 
celular e conferir a lista de 
opções. O horário de fun-
cionamento não é fixo, ele 
acompanha a dinâmica de 
movimentação da cidade.

Além de Goiânia, o Uber 
Prioridade está desembar-

cando também em outros 
seis municípios como João 
Pessoa (PB), Vitória (ES) e 
Campo Grande (MS). A no-
vidade chegou ao Brasil 
em outubro de 2021 pelas 
cidades de Campinas (SP) 
e Belém (PA).

Com a nova modalidade 
que oferece mais ganhos 
para os parceiros e prioriza 
o embarque do usuário, a 
expectativa é de que mais 
motoristas atendam mais 
rapidamente aos pedidos 
de viagens. A escolha de 
usar o Uber Prioridade é 
opcional, ou seja, os par-
ceiros têm liberdade para 
decidir se querem ou não 
aceitar as viagens.

Reprodução

A fonte de renda de 
muitos brasileiros passou a 
ser própria, especialmente 
após a pandemia de coro-
navírus. Com o ramo da be-
leza em ascensão, empre-
ender nessa área se tornou 
alternativa para mulheres. 
O segmento é rentável, 
mas exige qualificação. Em 
Goiânia, as interessadas em 
investir em conhecimen-
to profissional podem se 
inscrever gratuitamente a 
partir desta terça (14) em 
cursos de modelagem de 
sobrancelhas com hena e 
técnicas de depilação.

A participação pode ser 
garantida por meio de ins-
crição no site da Prefeitura 
de Goiânia clicando no ícone 
Rede Mulher ou pelo aplica-
tivo Prefeitura 24h. É neces-
sário ser do sexo feminino, 
ser maior de 18 anos, morar 
na capital e estar em situação 
de vulnerabilidade social. As  
aulas serão no Senac Elias 
Bufáiçal, no setor Aeroporto. 
Ao todo, são 96 vagas em 
aberto sendo 32 vagas para 
modelagem de sobrancelhas 
com hena e 64 vagas para 
técnicas de depilação.

A secretária municipal 
de Políticas para as Mulhe-
res, Tatiana Lemos, acredita 
que a autonomia financeira 
contribui para resgatar mu-
lheres que, possivelmente, 
vivem em situação de vio-
lência. “Por isso, o cronogra-
ma de cursos nos permite 
a oferta de novas capacita-
ções a cada semana, até o 
final do ano”, afirma.

A oportunidade de-
pende de confirmação por 
meio de presença no pri-
meiro dia do curso. Caso 
contrário, a matrícula será 
cancelada. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo direct do Instagram 
da Secretaria da Mulher: @
secretaria_mulher.

Rogério Cruz veta “novos poderes”Rogério Cruz veta “novos poderes”
aos guardas municipais de Goiâniaaos guardas municipais de Goiânia
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Após diversas manobras 
da defesa do ex-vice-
-presidente do Atlético, 

Maurício Sampaio, finalmente 
começou o julgamento do as-
sassinato do jornalista esporti-
vo Valério Luiz. Nesta segunda 
(13), foi o primeiro dia dos cer-
ca de três previstos para análi-
se do caso e duas testemunhas 
foram ouvidas: delegado que 
conduziu o caso, Hellyton Car-
valho, e o publicitário Alípio 
Ferreira Nogueira.

A sessão começou por vol-
ta das 10 horas da manhã no 
Tribunal de Justiça de Goiás. 
O crime ocorreu há dez anos 
supostamente após uma das 
últimas críticas do cronista 
terem irritado o empresário, 
acusado de ser o mandante. 
Outras quatro pessoas res-
pondem pelo homicídio.

Hellyton foi ouvido por 
aproximadamente três ho-
ras. O advogado Silva Neto, 
defensor de Sampaio, fez per-
guntas e pontuou que a perí-
cia encontrou mudanças na 
cena do crime, no corpo e no 
carro de Valério Luiz na épo-
ca.  Ao promotor de Justiça, 

o publicitário Alípio Ferreira 
Nogueira disse que chegou 
ao local do crime um minuto 
e meio depois dos disparos. 
Ele afirmou que encontrou 
duas pessoas no local: Urbano, 
acusado de contratar policial 
que teria matado o jornalista, 
e um dono de um estaciona-
mento. Até o fechamento des-
ta edição, o julgamento ocor-

ria sem previsão de término.
Prestes a completar dez 

anos, o assassinato do cronis-
ta esportivo Valério Luiz pode 
finalmente chegar a um des-
fecho com o júri popular. Para 
o filho do jornalista, Valério 
Luiz Filho, a expectativa é de 
que os culpados sejam final-
mente punidos. “Acredito que 
agora não tem escapatória, 

acredita ele, que é assistente 
de acusação. Além de Mau-
rício e Urbano, são acusadas 
de envolvimento no crime: 
Ademá Figueiredo, cabo da 
PM acusado de executar o cro-
nista, Marcus Vinícius Pereira 
Xavier, açougueiro, que teria 
participado do planejamento 
do crime e Djalma da Silva, po-
licial militar denunciado por 

atrapalhar as investigações.

ADIAMENTOS
A sessão já foi adiada qua-

tro vezes, sendo a última no 
dia 2 de maio, quando os 
advogados de defesa dos 
réus deixaram o plenário. Em 
2019, o julgamento foi adia-
do sob alegação de falta de 
estrutura para um caso que 

exigiria grande acomoda-
ção. Segundo o advogado de 
acusação e filho da vítima, 
Valério Luiz Filho, um dos 
auditórios do TJ-GO chegou 
a ser reformado na época, o 
que levou alguns meses.

O juiz Lourival Machado, 
da 4ª Vara de Crimes Danosos 
Contra à Vida, marcou uma 
nova data, que também foi 
adiada devido à pandemia. 
No dia 14 de março, o julga-
mento foi remarcado pela 
terceira vez porque o advo-
gado de Sampaio abandonou 
o caso. Em maio deste ano, 
houve o quarto adiamento, 
quando os advogados de de-
fesa abandonaram o plenário.

RELEMBRE O CASO
O jornalista Valério Luiz foi 

morto a tiros, aos 49 anos, no 
dia 12 de julho de 2012, quando 
saía da Rádio Bandeirantes 820 
AM, onde trabalhava, no Setor 
Serrinha. Segundo o inquérito 
policial, foram encontrados 
elementos suficientes para 
colocar os suspeitos de matar 
o jornalista na posição de in-
diciados. Na mesma linha, o Mi-
nistério Público entrou com de-
núncia, em fevereiro de 2013, 
iniciando a ação penal.

Divulgação

Caso Valério Luiz: no primeiro dia de Caso Valério Luiz: no primeiro dia de 
julgamento, duas testemunhas são ouvidasjulgamento, duas testemunhas são ouvidas

BRASIL, 14 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

CHRIS SANTOS

A Agência Estadual de 
Turismo (Goiás Turismo) lan-
çou edital de licitação para 
que seja construído um mi-
rante com vistas para o Jar-
dim de Maytrea, na Chapada 
dos Veadeiros. O local fica às 
margens da GO-239, em Alto 
Paraíso de Goiás e é conhe-
cido pela bela vista, além de 
ser considerado sagrado por 
alguns de seus visitantes.. A 
previsão é de que a obra es-
teja pronta em novembro. A 
licitação será na modalidade 
tomada de preço e as empre-
sas interessadas têm prazo de 
15 dias para enviar propostas.

“Existem várias modalida-
des diferentes de licitação e 
a regra geral é o pregão, para 
que se encontre o menor 
preço. Apesar de ser mais rá-
pido, não fizemos o pregão 
porque existem especifica-
ções técnicas das quais não 
podemos abrir mão. O mo-
delo de tomada de preço é o 
meio termo, em que se anali-

sa o preço e também a qua-
lidade técnica das ofertas”, 
afirma o presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral.

A Agência argumenta que 
o projeto pensado para a 
Chapada é sustentável e foi 
aprovado pelo Conselho Mu-
nicipal de Turismo da prefei-
tura de Alto Paraíso de Goiás.

CUSTOS E PRAZOS
A obra deve custar mais de 

R$ 262 mil. A verba foi adqui-
rida por meio de emenda par-
lamentar do deputado federal 
Zacharias Calil (UB), segundo 
Amaral. “Paralelamente à obra 
do mirante, será feito um esta-
cionamento para cerca de 20 
carros ao lado. Esta segunda 
obra quem fará é a própria Goin-
fra [Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes], então 
não precisa de licitação”, afirma 
o presidente da Goiás Turismo.

A Agência estadual estima 
que, depois do processo de lici-
tação ser concluído, a obra es-
tará completa em 120 dias, ou 
seja, no mês de novembro. Já 

o estacionamento, deve levar 
mais tempo, segundo Amaral.

LAUDO GEOLÓGICO
No Brasil, não é obrigató-

rio que áreas turísticas que re-
cebem turistas, como a Cha-
pada dos Veadeiros, tenham 
laudo geológico, tampouco 
é costume que eles sejam fei-
tos. O assunto ganhou força 
quando, em janeiro, a queda 
de uma rocha matou dez pes-
soas em Capitólio (MG).

Em março deste ano, o 
presidente da Goiás Turismo 
disse ao Diário do Estado 
que havia planos de que um 
projeto piloto nacional fosse 
feito na Chapada. No entanto, 
segundo Amaral, em junho, 
ainda não há nada concreto.

“Estamos trabalhando em 
nível nacional, mas a CPRM 
[Serviço Geológico do Brasil] 
não tem braço para cuidar 
do Brasil todo, nem a Fede-
ral [Universidade Federal de 
Goiás]. Falta mão de obra es-
pecializada, mas isto está no 
nosso radar”, comenta.

Governo faz licitação para construir mirante na Chapada dos VeadeirosGoverno faz licitação para construir mirante na Chapada dos Veadeiros
LETÍCIA BRITO



O 3º Encontro Regio-
nal do União Brasil e 
Partidos Aliados, rea-

lizado neste sábado (11), em 
Trindade, foi marcado por dis-
cursos em defesa das conquis-
tas da gestão do governador 
Ronaldo Caiado (União Brasil). 
Anfitrião do evento, o prefeito 
Marden Júnior (Patriota) disse 
que o gestor não investe só na 
cidade, mas em todos municí-
pios goianos. Ele elogiou o go-
vernador por sua “gestão que 
respeita as pessoas”.

Quatro pré-candidatos ao 
Senado pela base governista 
estavam presentes. O presiden-
te da Assembleia Legislativa, 
Lissauer Vieira (PSD), disse que 
“Caiado arregaçou as mangas” 
para recuperar o Estado. Já 
Alexandre Baldy, presidente 
do Progressistas, defendeu 
que este é o “momento de se 
unir pelo bem de Goiás, para o 
bem dos goianos”.

O deputado federal Za-
charias Calil (União Brasil) ci-
tou como vitória a criação do 
Hospital Estadual da Criança 
e do Adolescente (Hecad), 
enquanto o deputado fede-

ral Delegado Waldir (União 
Brasil) falou em segurança 
pública. “Ou o bandido muda 
de Goiás ou muda de profis-
são. Já são 3 anos sem o novo 
cangaço aqui, o bandido está 
até hoje correndo de Goiás”.

Caiado, que estava acom-
panhado da primeira-dama 
Gracinha Caiado e do presiden-

te do MDB Goiás, Daniel Vilela, 
afirmou que ainda pode fazer 
muito mais por Goiás. Segun-
do ele, o Estado tem “potencial 
ímpar de melhorar a vida das 
pessoas e dar dignidade”.

Gracinha, por sua vez, de-
fendeu que o atual governa-
dor “é o homem certo para 
conduzir o Estado” e que é 

“apaixonado por Goiás”. Já 
Daniel afirmou que aceitou 
ser vice de Caiado para de-
fender o futuro do Estado. 
“Vamos mostrar que Goiás é 
uma referência não só para 
o Brasil, mas uma referência 
mundial, com políticas públi-
cas efetivas e compromisso 
com as pessoas.”

O pré-candidato ao gover-
no de Goiás, Gustavo Men-
danha (Patriota), prefere não 
comentar sobre membros do 
Republicanos que declaram 
apoio à reeleição do gover-
nador Ronaldo Caiado (União 
Brasil) ou outros postulantes 
ao Palácio das Esmeraldas por 
se tratar de questão interna 
do partido. Ele, contudo, diz 
que está aberto ao diálogo 
com os dissidentes.

Vale citar, o partido oficia-

liza nesta segunda-feira (13), às 
16h em hotel de Goiânia, apoio 
à pré-candidatura do ex-pre-
feito de Aparecida. Na ocasião, 
participam pré-candidatos a 
deputado estadual e federal, 
além do presidente estadual 
João Campos e do presidente 
nacional, Marcos Pereira, e o 
próprio Gustavo Mendanha.

Há pouco, o deputado esta-
dual e pré-candidato à Câmara 
Federal, Rafael Gouveia (Re-
publicanos), afirmou ao Mais 

Goiás que a “ampla maioria” 
do partido já declarou apoio à 
reeleição do governador Ro-
naldo Caiado (União Brasil). 
Segundo ele, a questão está 
apaziguada internamente.

Rafael também declarou 
que, apesar do apoio à reelei-
ção do governador Caiado, fará 
palanque para o pré-candidato 
ao Senado João Campos, seu 
correligionário. “Apoiarei Caia-
do e João Campos. Não teria 
nenhum sentido não apoiá-lo.”

Além de Gouveia, nomes 
do partido como o do prefei-
to de Goiânia, Rogério Cruz, e 
do deputado estadual Jefer-
son Rodrigues já anunciaram 
preferência por Ronaldo Caia-
do. Inclusive, em relação aos 
apoios divergentes da aliança 
formal do Republicanos, a as-
sessoria do presidente estadu-
al da sigla, João Campos, in-
formou que os filiados podem 
caminhar com quem quiser 
– em relação ao governo.

Reprodução

Aliados defendem gestão Caiado durante Aliados defendem gestão Caiado durante 
encontro de partidos em apoio à reeleiçãoencontro de partidos em apoio à reeleição

O Partido dos Trabalha-
dores adiou novamente o 
encontro que estava mar-
cado para o próximo sába-
do, 11 de junho. A decisão 
foi uma orientação do di-
retório nacional da sigla.
A primeira data divulgada 
para realização da agen-
da era o dia 28 de maio. 
Agora, o compromisso da 
legenda segue sem divul-
gação de nova data.
De acordo com dirigentes 
partidários, a ideia é con-
seguir tempo para traçar  

qual melhor caminho que 
o PT deve seguir para que o 
palanque de Lula no Estado 
seja fortalecido através de 
táticas eleitorais e definição 
de candidaturas.
Por enquanto, o pré-candi-
dato ao Governo de Goiás 
pelo Partido dos Trabalha-
dores continua sendo o 
professor Wolmir Amado, 
mas não estão descartadas 
outras possibilidades como 
convencer José Eliton 
(PSB) a retornar com pro-
jeto de pré-candidatura.

Rachado. Essa é o atual sta-
tus do Republicanos em Goi-
ás. O partido, aliás, parte dos 
integrantes da sigla, entre 
eles o deputado federal João 
Campos, que preside o parti-
do em Goiás, participam de 
um encontro que acontece 
em Goiânia às 16 horas desta 
segunda-feira, 13.
Com a presença do presi-
dente nacional da legen-
da, Marcos Pereira, está 
previsto que o evento sir-
va para oficializar o apoio 

dessa ala do Republicanos 
ao projeto político de Gus-
tavo Medanha.
A reunião acontecerá no 
Hotel Confort Suítes Flam-
boyant, mas atenção! Depu-
tados, vereadores e prefei-
tos do partido que apoiam 
o projeto de reeleição não 
devem participar desse 
encontro. Entre eles está o 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz. O político, bem antes, 
já anunciou que é apoiador 
do grupo caiadista.

Mendanha diz que está aberto ao diálogo com dissidentesMendanha diz que está aberto ao diálogo com dissidentes
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Durante evento evan-
gélico em Copacaba-
na, no Rio de Janeiro, 

o presidente Jair Bolsonaro 
disse que o Brasil vive um pro-
blema espiritual. “É a luta do 
bem contra o mal”, afirmou no 
final da tarde de sábado (11), 
no Esperança Rio, que reuniu 
milhares de pessoas e nomes 
célebres da música gospel, 
como a cantora Aline Barros e 
o rapper americano KB.

Por volta das 18h, o presi-
dente Jair Bolsonaro apare-
ceu em telões e fez um rápido 
pronunciamento à distância. 
Após citar a questão econô-
mica, disse: “Temos um outro 
problema, este espiritual que 
o Brasil não está ausente, que 
é a luta do bem contra o mal”.

Também afirmou, sob for-
te aplauso do público: “Nós 
bem sabemos o que quere-
mos e o que defendemos. 
Somos contra o aborto, a 
ideologia de gênero e con-
tra a liberação das drogas”. E 

concluiu: “Defendo a família e 
a liberdade como bem maior, 
a incluir a liberdade religiosa.”

Segundo o Datafolha, a 
parcela da população brasi-
leira que quer proibir o abor-
to em qualquer circunstância 

caiu no período de quase 
quatro anos. De dezembro 
de 2018 até hoje, o índice da-
queles que dizem concordar 
com a total restrição da inter-
rupção da gravidez no país 
recuou de 41% para 32%.

Na plateia, muitos fiéis 
usavam faixas na cabeça com 
dizeres religiosos e camisas 
com imagens da cruz. Uma 
dessas pessoas era a dona de 
casa Rosângela de Oliveira, 
47. Moradora de Bangu, a 49 

quilômetros de Copacabana, 
ela diz que a expectativa era 
grande para o evento. “Jesus 
vai fazer uma grande obra, 
um grande mover aqui. O ob-
jetivo aqui é salvar vidas.”

Evangélica há quatro anos, 
a dona de casa diz que deve a 
própria vida à ação divina. Em 
2018, ela sofreu uma depressão 
profunda. “Cheguei e falei com 
Deus. Perguntei: ‘Se você é esse 
Deus mesmo que todo mundo 
fala, muda a minha vida.”

Para ela, eventos como 
esse são uma forma de unir 
pessoas que querem exaltar o 
nome de Deus, independen-
temente da religião. “Deus 
não escolhe entre evangélico, 
católico ou espírita. Pode vir 
católico ou candomblecista. 
Deus só olha para o cora-
ção.” A católica Elizabeth 
Nunes, 63, diz que decidiu 
comparecer ao evento por 
entender que a religião não 
é uma fronteira para quem 
quer celebrar Deus.

“Nós somos filhos de Deus. 
Isso independe de religião. 
Você é meu irmão, também 
é filho do criador. Deus é um 
só. Jesus é um só”, diz ela, que 
não escondia o entusiasmo.

No calçadão, ela pulava 
e cantava toda vez que uma 
câmera passava filmando o 
público. “Essa iniciativa é ma-
ravilhosa por trazer a energia 
de Jesus Cristo. É ele que traz 
a direção aos jovens e espe-
rança aos idosos.”

O evento que reuniu os 
fiéis foi organizado pela As-
sociação Evangelística Billy 
Graham. A entidade foi fun-
dada nos Estados Unidos 
pelo pastor Billy Graham, 
considerado uma das maio-
res lideranças evangélicas do 
mundo. Tido como uma es-
pécie de papa do movimen-
to evangélico, ele pregou 
para mais de 200 milhões de 
pessoas em 185 países, inclu-
sive no Brasil, e morreu em 
2018, aos cem anos.

Divulgação

Presidente Jair Bolsonaro diz Presidente Jair Bolsonaro diz 
que Brasil enfrenta problema espiritualque Brasil enfrenta problema espiritual

Agora não tem mais Jeito. O 
deputado federal bolsonarista 
Valdevan Noventa (PL-SE) não 
conseguiu retomar seu man-
dato parlamentar por decisão 
da Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Valdevan Noventa foi 
acusado de abuso de poder 
econômico e compra de 
votos nas eleições de 2018. 
Mesmo assim conseguiu 
uma liminar, assinada pelo 
ministro Nunes Marques 
para retomar seu mandato. 
E foi essa decisão que agora 
foi derrubada pela Segunda 
Turma do TSE por 3 votos 
(Gilmar Mendes, Edson Fa-
chin e Ricardo Lewando-
wski) a 2 (Nunes Marques e 
André Mendonça).

A investigação contra o 
deputado começou após 
denúncias de que a cam-
panha de Valdevan tinha 
recebido doações de pesso-
as físicas com origem não 
identificada, totalizando R$ 
86 mil, e de fontes vedadas, 
comprometendo a igualda-
de entre candidatos.

A Mesa Diretora da Câ-

mara dos Deputados decla-
rou em 29 de abril a perda 
do mandato do deputado 
Valdevan Noventa (PL-SE). 
Na época, Valdevan Noventa 
afirmou em nota que havia 
sido o único eleito por Sergi-
pe em 2018 que não contou 
com verbas dos fundos par-

tidário e eleitoral.
“Com isso, as doações 

realizadas após as eleições 
foram para cobrir as dívidas 
da campanha, sem qualquer 
intenção de ferir as regras 
eleitorais”. A vaga na banca-
da de Sergipe foi destinada a 
Márcio Macêdo (PT).

A estratégia de atacar 
constantemente Lula (PT), 
utilizada pelo também pré-
-candidato a presidência da 
República Ciro Gomes (PDT), 
não tem dado certo. Primei-
ro porque a pré-campanha 
para o cargo segue polariza-
da entre o petista e o atual 
presidente, Jair Bolsonaro 
(PL). Segundo, porque agora 

Ciro Gomes tem se distan-
ciado da bancada pedetista 
na Câmara Federal.

De acordo com a coluna 
do jornalista Ricardo No-
blat do Metrópoles, nove 
dos 19 deputados federais 
da legenda “já não estão 
dispostos a pedir voto para 
o presidenciável”.

A avaliação dos parla-
mentares é que Ciro tem 
exagerado na dose dos ata-

ques em um cenário que 
o político não apresenta 
melhora nas pesquisas de 
intenção de votos.

Pelo contrário, levanta-
mentos recentes mostram 
que Lula tem chances de 
ser eleito ainda no primeiro 
turno. Errados os deputados 
não estão já que a maioria 
da bancada pretende buscar 
a reeleição em 2022 e o ideal 
é evitar um racha com o PT.

TSE mantém cassação TSE mantém cassação 
do deputado Valdevan Noventado deputado Valdevan Noventa

Para evitar racha com PT, bancada do Para evitar racha com PT, bancada do 
PDT se afasta de Ciro GomesPDT se afasta de Ciro Gomes
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A chegada do inverno (21 
de junho) é motivo de aten-
ção para as doenças respi-
ratórias, incluindo as que 
podem ter causas alérgicas. 
O  Hospital Estadual da Mu-
lher (Hemu) alerta sobre os 
cuidados que as pessoas de-
vem ter na estação.

No período mais frio do 
ano é comum o aumento de 
casos de rinite alérgica, asma, 
sinusite, pneumonias, entre 
outras. Os sintomas mais cos-
tumeiros são coriza, coceira 
na região dos olhos e nariz, 
espirros e tosse.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), até 
o fim do século metade da 
população sofrerá algum tipo 
de alergia. Cerca de 30% da 
população mundial possuem, 
por exemplo, algum tipo de 
intolerância ao pó, mofo, pó-
len de plantas, dentre outros.

A alergista e imunologista 
do Hemu, Lorena Diniz, ex-
plica que, devido ao tempo 
seco e a baixa umidade do ar, 
há menor dissipação dos po-
luentes. Os alérgenos  como 

ácaros, fungos e pólens, fi-
cam em maior concentração 
no ar, e consequente contato 
com nosso sistema respirató-
rio como nariz, boca e olhos 
levando a sintomas de rinite, 
conjuntivite e asma alérgica.

A alergista ressalta que 
algumas doenças podem 

ser evitadas com a vacina, 
portanto, é importante estar 
com a carteira de vacinação 
em dia, além de lavar bem as 
mãos, prevenindo a  circula-
ção de vírus.

Neste momento de tantas 
possibilidades, a especialista 
explica como diferenciar uma 

doença da outra. “Alergia res-
piratória se caracteriza por 
coriza, espirros, obstrução 
nasal, coceira no nariz e nor-
malmente ela vem sem febre. 
O estado gripal é um pouco 
diferente. A pessoa tem febre, 
queda do estado geral, dores 
no corpo, dores de garganta”.

Outra diferença impor-
tante apontada por Lorena, é 
que estes sintomas de alergia 
podem ser persistentes ou 
recorrentes, enquanto que as 
gripes tem duração limitada e 
geralmente ocorrem em epi-
sódios esporádicos. “Ninguém 
fica gripado o ano todo ou por 
mais de duas semanas, se por 
acaso o paciente relata que a 
‘gripe não sara’, isto pode ser 
uma rinite alérgica persistente 
e deve e pode ser tratada para 
controle total dos seus sinto-
mas”, afirma a médica.

DICAS CONTRA 
ÁCAROS E FUNGOS
Evitar tapetes, carpetes, 

cortinas e almofadas; dar 
preferência a pisos laváveis 
(cerâmica, vinil e madeira) e 
cortinas do tipo persianas ou 
de material que possa ser lim-
po com pano úmido; passar 
pano úmido diariamente na 
casa ou usar aspiradores de 
pó com filtros especiais. 

Afastar o paciente alérgico 
do ambiente enquanto se faz 
a limpeza; o quarto de dormir 
deve ser bem ventilado; usar 
travesseiros e colchões de es-

puma, fibra ou látex, se possí-
vel envoltos em capas imper-
meáveis aos ácaros; trocar a 
roupa de cama duas vezes na 
semana; limpar o estrado da 
cama duas vezes por mês; ca-
mas e berços não devem ser 
justapostos à parede. 

Caso não seja possível, 
colocar junto à parede sem 
marcas de umidade, na par-
te mais ensolarada; evitar 
bichos de pelúcia, estantes 
de livros, revistas, caixas de 
papelão onde possam ser for-
madas colônias de ácaros no 
quarto de dormir. Substitua-
-os por brinquedos  que pos-
sam ser lavados com frequên-
cia; dar preferência às pastas 
e sabões em pó para limpeza 
de banheiro e cozinha. 

Evitar talcos, perfumes, 
desodorantes, principal-
mente na forma de sprays; 
não fumar e nem deixar que 
fumem dentro da casa e do 
automóvel; evitar banhos ex-
tremamente quentes e osci-
lação brusca de temperatura; 
aumentar a ingestão de líqui-
dos; lavar as mãos frequente-
mente e as narinas pelo me-
nos três vezes ao dia.

O d e s a p a re c i m e nto 
envolvendo o jor-
nalista britânico 

Dom Phillips, de 57 anos, e 
o indigenista Bruno Araújo 
Pereira, de 47 anos, ainda 
segue rodeado de mistérios 
e afirmações não comprova-
das, que seguem causando 
comoção e manifestações.

Destas vez, foi a vez da 
União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja) se 
pronunciar sobre o assunto, 
dizendo que a informação de 
que os corpos foram encon-
trados não procede. Na man-
hã desta segunda-feira (13), a 
Polícia Federal (PF) também 
informou que a notícia dada 
pelos familiares do jornalista 
não era verdade.

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) também comentou, 
nesta segunda-feira, que vê 
indícios de que Dom Philips e 
Bruno Pereira que desapare-
ceram há mais de uma sema-
na na Amazônia foram sub-
metidos “a alguma maldade”.

“Os indícios levam a crer 
que fizeram alguma maldade 
com eles, porque já foram en-
contrados boiando no rio vís-
ceras humanas que já estão 
em Brasília para fazer DNA. 
Pelo prazo, pelo tempo já te-
mos hoje 8 dias, indo para o 
nono dia, que isso aconteceu. 
Vai ser muito difícil encont-
rá-los com vida. Peço a Deus 
que isso aconteça”, disse.

MANIFESTAÇÃO
O presidente, inclusive, 

foi criticado pela Univaja du-
rante uma manifestação re-
alizada nesta segunda-feira, 
13. Centenas de indígenas do 
Vale do Javari estão em mar-
cha pelo município de Atalaia 
do Norte, no oeste do Amazo-
nas, para exigir justiça ao in-
digenista e o jornalista inglês.

Segurando faixas e car-
tazes, e entoando cantos, 
os povos originários cob-
ram proteção do Estado à 
Terra Indígena ameaçada 
por invasores, e pedem um 
basta ao derramamento de 
sangue de defensores ambi-

entais. A manifestação tam-
bém fez oposição ao gover-
no de Bolsonaro, criticado 
por afrouxar a fiscalização, a 
favor do invasores.

ESCLARECIMENTOS
A esposa de Bruno Perei-

ra, Beatriz Matos, também se 
pronunciou nas redes sociais 
nesta segunda-feira – cobran-
do novos esclarecimentos 
sobre o paradeiro do indige-
nista após confirmar que foi 
informada pela PF que seu 
marido e o jornalista ainda 
não foram localizados. A in-
formação citada por Beatriz 
corresponde à nota oficial 
divulgada pela corporação 
nesta manhã.

“A Polícia Federal tem o 
compromisso de passar as 
informações para a família 
primeiro e para a superin-
tendência de Manaus, eles 
confirmaram para gente que 
nenhum corpo foi encontra-
do, conforme nota oficial. É 
necessário que se apure de 
onde o embaixador tirou essa 
informação”, afirmou.

Divulgação

Desaparecimento de jornalista e indigenista Desaparecimento de jornalista e indigenista 
na Amazônia é marcado por contradiçõesna Amazônia é marcado por contradições
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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 
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 
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 
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 diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848

Veículos
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HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
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
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RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
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, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil 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 ame-
ri(62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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 
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

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
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

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
-------------------------------
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
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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A Ifab (International 
Football Association 
Board), órgão que 

regula as regras do futebol, 
decidiu tornar definitiva a 
liberação para cinco subs-
tituições nas partidas de 
futebol. A mudança havia 
sido colocada em prática 
por causa da pandemia da 
Covid-19, em 2020. Antes 
disso, eram permitidas pe-
nas três mudanças.

A avaliação da entida-
de é que a medida foi bem 
aceita por treinadores, diri-
gentes e jogadores. As três 
janelas para as substitui-
ções serem feitas (além do 
intervalo) serão mantidas.

A Ifab também autorizou 
o aumento do número de 
atletas disponíveis no ban-
co de reservas. Passou de 
12 para 15, outra alteração 
apoiada por pessoas ouvi-
das pelo comitê técnico do 
órgão. Isso abre a porta para 
o aumento do número de 
inscritos para as seleções na 
Copa do Mundo: de 23 para 
26. A decisão quanto a isso 
será tomada pela Fifa, orga-
nizadora do torneio.

A assembleia geral da 
Ifab, realizada nesta segun-
da-feira (13) em Doha, no 
Qatar, foi comandada por 
Gianni Infantino, presidente 
da Fifa, mas ele não se ma-

nifestou sobre o assunto. O 
treinador da seleção brasilei-
ra, Tite, é favorável à inscrição 
de 26 jogadores. A reunião 
discutiu outras possíveis mu-
danças futuras, mas sem de-
cisões definitivas.

Uma delas foi quanto a 
inovações tecnológicas no 
uso do VAR para o impedi-
mento, assim as marcações 
seriam mais rápidas e pre-
cisas. Os integrantes do ór-
gão também falaram sobre 
possíveis testes para que os 

árbitros expliquem decisões 
tomadas em campo durante 
as partidas, como calcular de 
maneira mais justa o tempo 
de jogo (levando-se em conta 
as paralisações) e a cobrança 
de laterais com os pés. Mas, 
segundo a Ifab, esses assun-
tos só voltarão a ser deba-
tidos no futuro e qualquer 
período de testes terá de ser 
aprovado pela entidade e 
chancelado pela Fifa.

Os membros da entidade 
também falaram sobre ma-

neiras de combater a falta 
de respeito aos árbitros e au-
mentar sua segurança. Para a 
entidade, este é um proble-
ma global. Uma das possibili-
dades de mudança é o juízes 
usarem câmeras acopladas 
nos uniformes, inicialmente 
em jogos amadores.

O QUE É A IFAB
A Ifab foi criada em 1886 

como entidade responsável 
por uniformizar as regras do 
futebol, em prática no Reino 

Unido desde 1863 mas com 
diferentes hábitos a depen-
der do local da partida.

Desde a sua fundação, 
ela é composta pelas quatro 
associações nacionais bri-
tânicas (Inglaterra, Escócia, 
País de Gales e Irlanda do 
Norte). A Fifa se associou a 
ela apenas em 1913. Cada 
um tem um voto nas deci-
sões e o da Fifa representa 
as outras 207 confedera-
ções filiadas a ela.

Isso já fez com que a Ifab 
fosse criticada por ser um 
órgão restritivo e apegado 
ao passado do futebol. Ou-
tra reclamação era quanto 
ao conservadorismo para re-
alizar mudanças nas regras, 
algo que tem mudado nos 
últimos tempos. Principal-
mente quando chancelou 
a introdução do árbitro de 
vídeo em 2018, uma ideia 
antiga e que encontrava 
grande resistência.

Para promover debate e 
sugerir mudanças, a entida-
de criou painéis de consul-
toria técnica e de futebol, 
que inclui “membros expe-
rientes do mundo” da bola, 
diz o órgão. Na prática, é 
quem produz relatórios e 
aconselha o Ifab em toma-
das de decisões quanto a 
alterações, estudos ou tes-
tes a serem feitos.

Após conhecer sua pri-
meira derrota na Liga das 
Nações diante dos Estados 
Unidos, o Brasil perdeu 
mais uma partida neste 
domingo, em Brasília. A se-
leção foi surpreendida pela 
China por 3 sets a 0, parciais 
de 25/23, 31/29 e 25/23. O 
surpreendente resultado 
também é inédito, já que o 
Brasil nunca havia perdido 
para a China em competi-
ções oficiais da Federação 
Internacional de Vôlei.

O time de Renan Dal Zot-
to termina a partida na oi-
tava colocação da primeira 
fase da Liga das Nações, com 
50% de aproveitamento, 
duas vitórias e duas derrotas. 
O Brasil, no entanto, poderá 
perder posições no comple-
mento da rodada e deixar 
a zona de classificação para 

a próxima fase. Com jogos 
complicados pela frente, o 
time brasileiro corre riscos de 
não avançar na competição.

A China começou o jogo 
de maneira surpreendente, 
saiu na frente e foi abrin-

do vantagem ao longo da 
disputa. A China chegou 
a abrir 20 a 14, quando o 
Brasil iniciou uma boa re-
cuperação para buscar o 
set. Com a disputa aberta, 
o bloqueio brasileiro não 

funcionou e os chineses 
fecharam o set por 25 a 23.

O segundo set foi bastan-
te equilibrado, com os times 
avançando ponto a ponto. 
Com dificuldades para con-
seguir acertar os contra-

-ataques, o Brasil ficou atrás 
da China e precisou buscar 
o resultado. Após conseguir 
uma virada, os times che-
garam empatados por 20 a 
20. Em momentos tensos, a 
disputa foi a dois e a China 
também cravou vitória no 
segundo set por 31 a 29.

O terceiro set confirmou 
o péssimo desempenho da 
seleção no dia. O time bra-
sileiro chegou a abrir 22 a 
19, mas levou a virada da 
China em uma sequência 
de quatro pontos contra. 
Os chineses confirmaram a 
vitória por 25 a 23.

‘Para tentar uma reação 
após duas derrotas conse-
cutivas, o Brasil enfrentará a 
Polônia no próximo dia 22 de 
junho. Na sequência, o time 
pegará a Sérvia na sexta ro-
dada da Liga das Nações.

Reprodução

O goleiro Redmayne 
saiu do banco de reservas 
no último minuto da pror-
rogação, dançou debaixo da 
trave durante a decisão por 
pênaltis e colocou a Austrália 
na Copa do Mundo. O joga-
dor australiano defendeu a 
última cobrança da Repes-
cagem Mundial das Elimina-
tórias, contra o Peru, nesta 
segunda-feira (13), e garan-
tiu a classificação de sua se-
leção, depois de um empate 
sem gols que persistiu até a 
prorrogação no Ahmad Bin 
Ali, em Al Rayyan, no Catar.

A estratégia de Redmay-
ne chamou a atenção. Ele 
saltitava de um lado para 
o outro, movimentando os 
braços para tentar distrair 
os adversários. Na maioria 
das vezes, não deu certo, 
mas funcionou no momento 
mais decisivo, quando defen-
deu a cobrança de Valera e 
colocou a Austrália no Grupo 
D da Copa, junto de França, 
Dinamarca e Tunísia. Do ou-
tro lado, resta uma enorme 
frustração para uma nação 
que parou. O governo até de-
cretou feriado nacional para 
todos acompanharem ao 
jogo. Não à toa, o estádio es-
tava tomado por peruanos.

Aliados às melodias inin-
terruptas executadas pela 
torcida peruana, o verme-
lho e o branco predomi-
nantes nas arquibancadas 
compuseram um clima de 
decisão à altura daquilo 
que estava em jogo no Ah-
mad bin Ali. Já o futebol 
apresentado pelas duas 
equipes ficou longe de atin-
gir a mesma beleza da festa 
protagonizada pelos torce-
dores sul-americanos. O pri-
meiro tempo começou com 
investidas ofensivas de am-
bos os lados, mas nenhuma 
grande chance foi criada.

O Peru chegou a ter al-
guns momentos de domí-
nio da posse de bola, que 
não renderam jogadas mais 
incisivas por falta de inspi-
ração do meio de campo, 
cenário repetido durante o 
segundo tempo. O ex-são-
-paulino Cueva, um dos 
principais nomes do setor, 
teve uma atuação bastante 
tímida e apareceu apenas 
em lances esporádicos. 

Entidade torna definitiva as cinco Entidade torna definitiva as cinco 
substituições em partidas de futebolsubstituições em partidas de futebol

Brasil leva 3 a 0  para China e se complica na Liga das NaçõesBrasil leva 3 a 0  para China e se complica na Liga das Nações

Austrália Austrália 
vence Peru vence Peru 
nos pênaltis nos pênaltis 
e conquista e conquista 
vaga na Copa vaga na Copa 
do Mundo do Mundo 
do Catardo Catar
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O próximo domingo 
marcará uma nova era 
para os amantes de 

fast food da Rússia, já que as 
antigas lojas do McDonald’s re-
abrirão sob nova direção, mais 
de três décadas após a chega-
da da rede ocidental ao país. O 
relançamento será no Dia da 
Rússia, feriado patriótico que 
celebra a independência do 
país, no mesmo local emble-
mático da Praça Pushkin, em 
Moscou, onde o McDonald’s 
abriu a primeira loja na Rússia, 
em janeiro de 1990.

O McDonald’s anunciou 
no mês passado a venda 
de suas lojas na Rússia para 
um dos franqueados locais, 
Alexander Govor. O acordo 
marcou uma das saídas de 
negócios da Rússia mais im-
portantes desde que o país 
iniciou a guerra contra a Ucrâ-
nia em 24 de fevereiro.

Os icônicos arcos doura-
dos do McDonald’s foram re-
tirados das lojas em Moscou 
e São Petersburgo e os locais 
receberão um novo logotipo 
composto por batatas fritas e 
hambúrguer contra um fundo 
verde. A reabertura vai ocorrer 
em 15 locais em Moscou e seu 
entorno. O nome da nova rede 

continua sendo um segredo 
bem guardado. Uma mudan-
ça no nome do aplicativo do 
McDonald’s nesta sexta-feira 
(10) para ‘My Burger’ gerou al-
gum entusiasmo online, mas 
a equipe de imprensa da rede 
disse que isso era apenas tem-
porário, informou o RBC Daily.

Govor disse que planeja ex-
pandir a nova marca para mil 
lojas em todo o país e reabrir 
todos os pontos da rede den-
tro de dois meses. “O dia da 
abertura é importante porque 
é a primeira vez que os con-
sumidores poderão realmente 
sentir, tocar e ver a marca e o 

que ela representa”, disse ele. “É 
importante qual será a reação 
e, obviamente, as pessoas irão 
compará-lo ao McDonald’s.”

O McDonald’s possuía 84% 
das quase 850 lojas da rede 
em toda a Rússia e assumiu 
um prejuízo de até US$ 1,4 
bilhão (quase R$ 7 bilhões) 

após a decisão de sair do país 
e vender os ativos para Govor, 
cuja empresa russa GiD já ad-
ministrava 25 delas.

No ano passado, o 
McDonald’s gerou cerca de 
9%, ou US$ 2 bilhões, de sua 
receita na Rússia e na Ucrânia.

A empresa tem o direito 

de recomprar as lojas na Rús-
sia dentro de 15 anos. Muitos 
termos da venda para Govor 
ainda seguem sob sigilo. A 
agência russa de notícias TASS 
disse na quarta-feira (8) que o 
McDonald’s permanecerá aber-
to como de costume nos aero-
portos e estações de trem em 
Moscou e São Petersburgo até 
2023, citando uma fonte pró-
xima ao Rosinter Restaurants, 
outro franqueado da rede.

A inauguração da Vkusno 
& Tochka aconteceu no Dia 
da Rússia, em 12 de junho, 
que comemora a indepen-
dência do país. No total, hou-
ve a reabertura de 15 lojas e 
a recontratação de 62.000 ex-
-funcionários do McDonald’s, 
que perderam seus empre-
gos após a evasão da marca 
norte-americana.

O proprietário Alexander 
Nikolaevich Govor pretende 
abrir 200 filiais até o fim deste 
mês, e outras 650 posterior-
mente. Alguns itens do cardá-
pio serão mais baratos em re-
lação à tabela do McDonald’s, 
como o cheeseburger duplo 
e o hambúrguer de peixe. 
Na reinauguração, os novos 
Vkusno & Tochka fizeram su-
cesso entre o público local.

Reprodução

Antigas lojas do McDonald’s Antigas lojas do McDonald’s 
reabrirão na Rússia sob nova marcareabrirão na Rússia sob nova marca
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A atriz Claudia Rodrigues 
posou ao lado de Adriane 
Bonato, sua ex-empresária, 
confirmando que estão na-
morando. Em entrevista à 
Quem, Adriane Bonato falou 
sobre o relacionamento com 
Claudia Rodrigues e revelou 
que engatou um namoro 
com a ex-atriz da Globo. 
“Vamos começar um relacio-
namento, vamos namorar, 
vamos ver se temos química, 
vamos ver se a gente se gos-
ta sexualmente falando e, aí, 
aceito casar com ela”, iniciou.

“De uns cinco anos para 
cá, me apaixonei pela Clau-
dia. Vivia esse amor sem fa-

lar nada para ela. Não queria 
que misturasse as coisas e 
que, de alguma forma, isso 
afetasse em seus tratamen-
tos”, afirmou Adriane, em 
conversa com a jornalista 
Beatriz Bourroul.

“Tem gente falando por 
aí que já éramos um casal 
faz tempo e que agora assu-
mimos. Não tem nada disso. 
Nosso relacionamento sem-
pre foi profissional. Nos dois 
primeiros anos que trabalhei 
com a Claudia, estava casa-
da, inclusive. Me separei por-
que não conseguiria manter 
o casamento. Fui casada por 
17 anos”, frisou Adriane, que 
comentou sobre os senti-
mentos de Claudia por ela.

O criador da série 
coreana Round 6, 
Hwang Dong-hyuk, 

oficializou de vez a segunda 
temporada. A Netflix já ha-
via confirmado que a obra 
teria uma sequência, e que 
o personagem Seong Gi-hun 
retornaria como protagonis-
ta. Nesta semana, a página 
oficial da produção divulgou 
outras novidades.

NOVIDADES
Round 6 é uma série cujo 

lançamento aconteceu em 
setembro do ano passado. 
Assim que desembarcou 
no streaming, a obra tratou 
de quebrar recordes. Em 
dezembro, ela conseguiu a 
façanha de se tornar a sé-
rie mais assistida da Netflix, 
com 1,65 bilhões de horas.

A história é sobre um jogo 
no qual 456 pessoas precisam 
participar de desafios mortí-
feros a fim de conquistar uma 
quantia milionária. No final, 
apenas um pode sobreviver e 
vencer. Com destaque para a 
violência e o ritmo frenético, 
Round 6 rapidamente cha-
mou a atenção dos consumi-

dores de cultura pop.
Em carta aberta para os 

fãs, Hwang Dong-hyuk se 
pronunciou a respeito da se-
quência. “Demorou 12 anos 
para dar a vida à primeira 
temporada de Round 6, mas 
demorou apenas 12 dias para 
que se transformasse na sé-
rie mais popular de todos os 
tempos na Netflix”, disse.

O criador da série agrade-
ceu a todos e revelou algu-
mas novidades. “Agora, Gi-
-hun retorna. O Líder retorna. 
A 2ª temporada está vindo. 
O homem de terno jogando 
ddakji pode retornar. Você 
também vai conhecer Cheol-
-su, o namorado de Young-
-hee. Junte-se a nós para uma 
nova rodada”, projetou.

Para quem não se lembra, 
Young-hee é a boneca que 
marcou visualmente a série. 
De acordo com as palavras 
de Hwang Dong-hyuk, os fãs 
podem esperar uma versão 
masculina do brinquedo. 
Apesar de todas essas revela-
ções, a nova temporada deve 
chegar somente entre o final 
de 2023 e o começo de 2024.

Round 6 oficializa segunda Round 6 oficializa segunda 
temporada e revela novos detalhestemporada e revela novos detalhes

Claudia Rodrigues Claudia Rodrigues 
e Adriane Bonato posam e Adriane Bonato posam 
juntas: “vamos namorar”juntas: “vamos namorar”
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LUIZ F. MENDES

FAUSI HUMBERTO
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