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 Diesel reajustado; Bolsonaro diz que  Diesel reajustado; Bolsonaro diz que 
Petrobras pode “mergulhar Brasil num caos”Petrobras pode “mergulhar Brasil num caos”
O Conselho de Administração da Petrobras autorizou novo reajuste no preço do diesel, que deve superar os 10%. A decisão foi tomada durante 

reunião realizada no feriado de Corpis Christi, nesta quinta-feira, 16, e foi motivada por pressão de investidores. De acordo com dados da 
Associação Brasileira de Importadores de Combustível (Abicom) há defasagem de preço do produto que chega a 18%.  p5
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Com o preço do litro 
de gasolina na casa 
dos R$ 8 nas bombas, 

o goianiense tem buscado 
novas formas de econo-
mizar. “Perdi o emprego e 
devia mais de R$ 5 mil no 
cartão de crédito. O jeito 
foi trocar o carro por moto 
para eu poder trabalhar em 
aplicativo de entrega”, con-
ta o ex-funcionário de uma 
transportadora em Goiânia, 
Daniel Carvalho Mendes, 
36 anos. Recentemente ele 
trocou um Nissan Livina, 
2011/2012 por uma moto-
cicleta Titan 160 ano 2018. 
“Moto gasta menos e dá para 
usar trabalhando”, avalia.

O mesmo recurso foi usa-
do por Gabriel Fonseca, que 
trocou um Gol Geração 3 por 
uma moto também de 160 
cilindradas. “A crise está feia. 
Troquei o carro pela moto 
para economizar. Não dava 
mais para trabalhar de car-
ro”. Os dois anunciaram os 
veículos em um aplicativo de 
vendas na Internet e fizeram 
negócio rapidamente. E não 

para por aí. O vendedor de 
carros Nazaré, do Vera Cruz 
1, em Aparecida de Goiânia, 
disse que, cada dia mais, 
clientes o procuram para que 
ele venda seus veículos ou 
que os troquem por motos 
de valor inferior. “Está cada 
dia mais comum esse tipo de 
pedido dos meus clientes”.

Com os constantes au-
mentos nos preços dos 
combustíveis, a motocicleta, 
mais econômica, tornou-se 

um veiculo mais utilizado. 
Somente nos quatro últi-
mos anos, os combustíveis 
subiram 171%. Em Goiânia, 
o número de motocicletas 
cresceu nos últimos anos. 
Segundo dados do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), Goiânia teria 
mais de 292 mil motocicle-
tas, sendo a quarta cidade 
com mais motos no país. 
Em 2020, para cada carro, 
haviam duas motos no trân-

sito de Goiânia. Agora há 22 
motos para cada carro, um 
número 11 vezes maior que 
o constatado há dois anos.

Ana Clara, de 28 anos, 
trocou a moto pelo trans-
porte coletivo quando foi 
transferida de posto no tra-
balho. Ela atuava próximo 
ao Estádio Serra Dourada 
e agora trabalha perto da 
Praça Cívica, na mesma em-
presa. “Achei mais vantajoso 
deixar a moto em casa e ir de 

ônibus. O ponto é perto de 
onde moro e desço pratica-
mente na porta do trabalho. 
É mais barato e mais seguro. 
A economia que faço com-
pensa para fazer outras coi-
sas ao longo do mês”, con-
tou. Apesar da passagem 
cara e do serviço “não muito 
bom”, o transporte coletivo 
acabou se tornando opção 
para ela, já que a empresa 
paga o vale-transporte para 
os funcionários.

O frentista José Macedo, 
que trabalha há 4 anos em 
um posto de combustíveis 
no Loteamento Celina Park, 
disse que os fregueses estão 
tentando completar o tanque 
dos carros e motos enquanto 
o preço do litro de gasolina 
ainda está em R$ 7,17. A par-
tir de amanhã, quando novo 
carregamento do combustí-
vel chega ao posto, o preço 
deve chegar a R$ 7,52, um au-
mento esperado de 5%. “Até 
aqui na bomba já notamos 
um aumento no número de 
trabalhadores usando mo-
tocicletas para se deslocar 
de casa para o emprego. Eu 
mesmo uso só moto”, revela.

Quem nunca teve uma 
coleção na vida? Qualquer 
coisa pode entrar nesse ín-
dice, desde tampinhas de 
refrigerante até camisas de 
time de futebol. Como expli-
car essa paixão? O Diário do 
Estado entrou em contato 
com dois colecionadores de 
Goiânia, que se propuseram 
a destrinchar as suas pró-
prias motivações.

Rogério Soares, de 24 
anos, começou a colecionar 
itens há três anos, após rece-
ber seus primeiros salários 
como estagiário de Design 
Gráfico.

“Eu sempre via e ad-
mirava, em diversas redes 
sociais, quartos decorados 

com quadros, action figu-
res, pôsteres e vários outros 
itens de diversos universos e 
histórias que me brilham os 
olhos desde criança. Então, 
assim que pude reservar um 

pouco do meu dinheiro para 
isso, comecei a fazer minha 
própria coleção”, conta.

Desde então, a sua cole-
ção começou a ganhar cada 
vez mais peças. Latinhas de 

edições limitadas, emba-
lagens de Guaraná Jesus, 
qualquer embalagem que 
se destaque pela temática, 
contexto ou estética, motiva 
Rogério a aumentar a sua 
coleção.

A sua maior paixão, no 
entanto, está na cultura 
nerd. “Entre minhas favo-
ritas, fico muito dividido 
entre a coleção do universo 
Marvel e a de The Last of Us. 
Mas dado o conjunto em 
composição, apesar de ter 
menos itens, pela raridade 
e pelo carinho com as coi-
sas, acredito que a minha 
coleção principal seja a de 
TLOU”, declara.

Rogério ainda possui o 
sonho de continuar esten-
dendo o número de arte-

fatos. O principal objetivo 
é adquirir “um daqueles 
action figures bem caros”, 
como o próprio jovem des-
creve.

“Acho que (minha moti-
vação) é sentir o gostinho da 
conquista. Conseguir com-
prar, trocar ou encontrar 
algum item com certa rari-
dade ou valor especial, que 
vá compor um cenário ou 
ficar em algum cantinho da 
minha casa e me fazer sentir 
mais confortável, mais imer-
so nas histórias e universos 
que me cativam”, finaliza.

Coleção de filmes e séries
filmes João Batista
Uma parte da coleção de 

João (Foto: Arquivo pessoal)
Aos 60 anos, João Batista 

Reprodução

A liberação da 4ª dose 
da vacina contra a Co-
vid-19 para pessoas a par-
tir de 18 anos ainda para 
2022 está em análise pelo 
Ministério da Saúde (MS). 
Atualmente a população 
acima de 50 anos já pode 
receber o segundo reforço 
do imunizante contra a do-
ença. A pasta ainda avalia 
uma 3ª dose para crianças 
de 5 a 11 anos. No momen-
to, essa faixa etária recebe 
apenas duas doses da vaci-
na aumentando a imuniza-
ção desse público.

Ainda sobre a 4ª dose, 
está em avaliação se todos 
os adultos serão contempla-
dos pelo SUS, ou se parte do 
grupo precisa recorrer a clíni-
cas particulares. No geral, as 
decisões serão tomadas por 
conta do comportamento 
do vírus. Está previsto ainda 
para a próxima semana se-
mana baixar a aplicação da 
4ª dose de 50 para 40 anos.

Outro ponto de observa-
ção dos técnicos da saúde é 
que a procura por doses de 
reforço no Brasil está estag-
nada, principalmente em 
crianças de 5 a 11 anos. As 
doses de reforço também 
não estão alcançando a co-
bertura necessária para di-
minuir a circulação do vírus.

MÉDIA MÓVEL
O Brasil registrou neste 

sábado, 18, 94 mortes por 
Covid-19 nas últimas 24 ho-
ras. Com isso, a média móvel 
de ó itos nos últimos 7 dias 
chega a 133. Na compara-
ção com a média de 14 dias 
atrás, a variação é de 66%, o 
que indica tendência de alta 
pelo nono dia seguido.

No começo deste mês, 
a Saúde já havia ampliado 
a aplicação da dose em 
adultos com mais de 50 
anos e trabalhadores da 
saúde de todas as idades. 

Alimentada por aumento no preço da Alimentada por aumento no preço da 
gasolina, troca de carro por moto crescegasolina, troca de carro por moto cresce

O que há por trás de uma coleção? Goianos explicam motivaçõesO que há por trás de uma coleção? Goianos explicam motivações
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Todas as entidades liga-
das ao transporte de 
cargas devem tomar 

uma decisão já nos próximos 
dias para tentar conter o au-
mento do óleo diesel. O presi-
dente do Sindicato dos Trans-
portadores Autônomos de 
Carga de Goiás (Sinditac), Van-
tuir Rodrigues, disse que nesta 
segunda-feira, 20, vai contatar 
todos os representantes na-
cionais das entidades ligadas 
ao setor para saber que provi-
dências a categoria irá tomar 
diante de mais um reajuste no 
preço do combustível.

Neste sábado, 18, o preço 
do litro do diesel comerciali-
zado nas refinarias sofreu au-
mento de 14,26%, saindo de 
R$ 4,91 para R$ 5,61. O preço 
final do diesel, cobrado do 
consumidor, inclui impostos, 
margens das distribuidoras 
e postos de combustíveis e 
a adição obrigatória de bio-
diesel. Segundo a Petrobras, 
este valor passará de R$ 4,42 
para R$ 5,05 o litro vendido 

na bomba. O último aumento 
aconteceu no dia 10 de maio.

Os caminhoneiros, que já 
não estavam satisfeitos com 
a mudança de 10% para 5% 
na elaboração da tabela de 
preço do piso mínimo do fre-

te rodoviário de carga, amar-
gam os constantes aumen-
tos no preço do óleo diesel. 
Quando foi editada a Medida 
Provisória a respeito do frete 
rodoviário, o presidente do 
Sinditac revelou que apenas 

no sindicato mais de 500 ca-
minhoneiros desistiram de 
pegar fretes, inclusive ele.

“O frete não paga o diesel. 
Não paga outras despesas 
com manutenção e o susten-
to do caminhoneiro mais”, 

contou em maio, quando a 
MP entou em vigor.

Com os dois fatores, há a 
possibilidade da categoria 
anunciar uma greve geral. O 
alerta foi dado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, em sua con-

ta pessoal no Twitter, onde 
disse que a Petrobras pode 
“mergulhar o Brasil num caos”, 
citando como exemplos a alta 
dos preços e o desabasteci-
mento ocorrido em 2018 com 
a greve da categoria. O que 
ele não disse é que os todos 
os conselheiros indicados por 
ele na Petrobras votaram a fa-
vor deste aumento no preço 
do diesel e da gasolina.

O presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira (PP), 
disse que a Petrobras atua 
como um país independente. 
O do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD), defende a criação de 
uma conta de estabilização 
de preços para controlar o au-
mento dos combustíveis. Se-
gundo ele, “se a situação dos 
preços dos combustíveis está 
saindo do controle, o Governo 
deve aceitar dividir os enor-
mes lucros da Petrobras com 
a população. Já que o governo 
é contra discutir a política de 
preços da empresa e interferir 
na sua governança, a conta de 
estabilização é uma alternati-
va a ser considerada”, justifica.

Divulgação

Caminhoneiros discutem Caminhoneiros discutem 
estratégias para conter aumento do dieselestratégias para conter aumento do diesel
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Todos os dias, Maria das 
Graças Soares, de 53 anos, 
aguarda a chegada do filho 
Murilo Soares Rodrigues. A 
rotina é a mesma há 17 anos. 
O menino tinha 12 anos em 
22 de abril de 2005, quando 
saiu com Paulo Sérgio Rodri-
gues, de 21, no carro do pai 
para buscar uma bateria de 
caminhão para colocar no 
som automotivo do veículo. 
No caminho para a Vila Bra-
sília, os dois foram parados 
por equipes da Ronda Os-
tensiva Tática Metropolitana 
(Rotam). Foi a última vez que 
foram vistos vivos. O carro foi 
encontrado no dia seguinte, 
carbonizado, no Setor Alto do 
Vale, em Goiânia.

Os PMs foram denuncia-
dos pelo crime de duplo ho-
micídio e ocultação de cadá-
veres, mas foram absolvidos 
porque os corpos nunca fo-
ram encontrados. O processo 
acabou arquivado, mas a mãe 
de Murilo nunca desistiu de 
procurar o filho, de eternizar a 
história da criança morta nas 

mãos da polícia. “A Justiça dos 
homens não foi feita ainda, 
mas tenho certeza que a justi-
ça de Deus vai ser feita”, conta.

Na terça-feira, 15, Graça, 
como é chamada por ami-
gos, falou que estava muito 

feliz com a homenagem que 
Aparecida de Goiânia estava 
fazendo ao filho, a partir de 
um projeto de lei do vereador 
Willian Panda, aprovado pela 
Câmara Municipal da cidade 
e sancionada pelo prefeito 

que dá ao Parque da Criança 
no Setor Mansões Paraíso, o 
nome do menino Murilo Soa-
res Rodrigues, que a vida toda 
morou no Papillon Parque.

“Fico muito feliz, mas ao 
mesmo instante é doído por-

que a homenagem é porque 
meu filho não está mais aqui. 
Deus foi fiel na minha vida. É 
um sonho realizado. São 17 
anos sem ele. Aqui está gravada 
a memória dele, não vai ser só 
uma passagem na televisão ou 
página do jornal. Aqui vai ser a 
memória viva do Murilo. É uma 
história que fica marcada para 
sempre”, disse emocionada.

O vereador Willian Panda, 
que conheceu o menino quan-
do criança, foi autor do projeto 
de lei 3.581/2020 que nomeou 
o parque. “O Murilo está pre-
sente de várias maneiras e 
agora mais ainda, com a nome-
ação desde espaço arborizado. 
Essa é uma forma de eternizar 
sua memória, reconhecer a 
luta de seus familiares e de 
outras famílias que perderam 
crianças e jovens para a vio-
lência, amparando-os, e forta-
lecendo que nossa sociedade 
precisa ser mais justa e de paz”, 
salientou o parlamentar.

O conselheiro Eduardo 
Mota, do Conselho Nacio-
nal dos Direitos Humanos 
(CNDH), destacou a impor-
tância da homenagem e do 

combate a violação de direi-
to. “É uma história que dói 
todo dia que a gente lembra. 
Mas aqui neste parque esta-
mos preservando o direito 
de crianças e adolescentes e 
de famílias que moram nesse 
município. E por isso é preciso 
lembrar do Murilo para que a 
violência não se perpetue. É 
preciso manter a memória 
viva não só na lembrança e 
na saudade, mas na luta coti-
diana pelos direitos de outras 
crianças e famílias”.

PARQUE DA CRIANÇA
O Parque da Criança foi 

inaugurado em 12 de outubro 
de 2014 pelo então prefeito 
Maguito Vilela. O projeto do 
parque foi idealizado pela Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMMA) e conta com área to-
tal de 126 mil m², o espaço con-
ta com um prédio que abriga 
um Centro Integrado de Apoio, 
onde trabalham equipes das 
secretarias de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano, De-
fesa Social e Guarda Civil, além 
da administração do parque.

Menino sumido após abordagem dá nome a parque de Aparecida de GoiâniaMenino sumido após abordagem dá nome a parque de Aparecida de Goiânia
ROSANA MELO



A decisão de quem vai 
ocupar a vaga ao Se-
nado na chapa do 

governador Ronaldo Caiado 
(União), ainda não foi toma-
da. O governador tem pelo 
menos 12 partidos na base 
aliada para o projeto de re-
eleição e, pelo menos, cinco 
postulantes à única vaga dis-
ponível para o Senado.

Caiado atua nos bastido-
res para que a decisão não 
provoque nenhum racha em 
seu grupo político. A expec-
tativa do governador, segun-
do aliados, é que o processo 
se defina naturalmente antes 
da chegada das convenções 
que se iniciam a partir de 20 
de julho até 5 de agosto. O 
deputado estadual Lissauer 
Vieira (PSD), presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás, não deixa de fazer cer-
ta pressão quando diz que 
aceita ser candidato desde 
que seja na chapa caiadista e 
com apoio de aliados.

O ex-deputado federal e 
ex-ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy (PP) já garantiu 
que é candidato ao Senado, de 
preferência na chapa do gover-
nador, mas, se não conseguir a 

vaga, está mantida a sua  can-
didatura independente.

Luiz do Carmo (PSC), ocu-
pa a vaga do Senado que será 
liberada no final desse ano. 
Ele também está no grupo 
político do governador, e se 
não fechar a composição para 
majoritária, pretende seguir 
também com projeto de can-
didatura independente.

O governador tem ain-
da como opções dentro do 

União Brasil os deputados 
federais Delegado Waldir e 
Zacharias Calil. Waldir tam-
bém já se definiu que, inde-
pendente de composição, 
seu projeto é buscar a eleição 
como candidato a senador.

Fato é que Caiado tem op-
ções de pré-candidatos que 
atuam em vários segmentos 
– evangélico, militar, médico, 
produtor rural e ainda entre 
empresários. Enquanto alguns 

postulantes consideram as can-
didaturas independentes inte-
ressantes para o eleitor, outros 
dizem que os votos da base po-
dem se dispersar favorecendo 
as chapas concorrentes.

Os postulantes tem um 
mês para convencer o go-
vernador  qual nome será 
melhor e mais competitivo 
para o seu projeto de reelei-
ção e ainda para representar 
os goianos em Brasília.

O governador Ronal-
do Caiado (União Brasil), 
enalteceu o trabalho que é 
realizado pelo Batalhão da 
Patrulha Maria da Penha 
em Goiás. Segundo Caia-
do, a corporação é pionei-
ra no Brasil e referência no 

atendimento das mulheres 
vítimas de violência do-
méstica no País.

O governador destacou 
ainda que o reconhecimen-
to foi dado pela própria mi-
nistra da Mulher, Família e 
dos Direitos Humanos, Cris-
tiane Britto. “Quem atestou 
isso foi a ministra Cristiane 

Britto que defendeu a ex-
pansão da iniciativa para 
todo Brasil”, postou Caiado 
em suas redes sociais.

O governador contou 
que desde 2020, quando o 
Batalhão Maria da Penha foi 
criado, nenhuma mulher as-
sistida pela especializada foi 
assassinada. “Aqui não fecha-

mos os olhos para a violência 
doméstica e nem jogamos 
para debaixo do tapete”, pon-
tuou o chefe de Estado.

O governador disse ainda 
que para estender o trabalho 
do Batalhão foram entregues 
24 novas viaturas através de 
um convênio de R$ 1,15 mi-
lhão com Governo Federal.

Reprodução

Corrida ao Senado na chapa de Corrida ao Senado na chapa de 
Caiado tem cinco pré-candidatosCaiado tem cinco pré-candidatos

O cenário pré-campanha 
presidencial segue po-
larizado entre Lula (PT) 
e Bolsonaro (PL), com o 
petista aparecendo na 
liderança da maioria das 
pesquisas de intenções 
de votos de diferentes 
institutos e localidades.
A terceira via não deco-
lou e não apresentou um 
nome que tire o protago-
nismo de Lula e Bolsona-
ro. Enquanto isso vemos 
organizações e ativistas 
preocupados com a ga-
rantia da democracia e 
respeito ao sistema eleito-
ral brasileiro.
Enquanto o atual presi-
dente segue dando decla-
rações de que o modelo 
de votação e apuração 
de votos não é confiável, 
questionando o processo 
das urnas eletrônicas que 
funcionam no Brasil desde 
1996, Lula defende que 

os postulantes ao cargo 
de presidente precisam 
aprender a perder, se refe-
rindo às ameaças golpis-
tas do atual mandatário.
Fato é que, no momento, 
centenas de entidades 
da sociedade civil, mo-
vimentos sociais e po-
líticos, profissionais do 
direito e militantes aca-
dêmicos, atuam em pú-
blicos e nos bastidores, 
para traçarem o roteiro 
de uma resposta imedia-
ta a ataques efetivos con-
tra a ordem eleitoral.
Aliados a esses segmen-
tos, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), tem a mis-
são de garantir a legitimi-
dade do processo eleitoral 
e respeito a escolha dos 
eleitores. O primeiro turno 
das eleições e 2022 acon-
tece no dia 2 de outubro e 
o segundo turno no dia 30 
do mesmo mês.

Batalhão Maria da Penha de Goiás é referência nacionalBatalhão Maria da Penha de Goiás é referência nacional
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O Conselho de Adminis-
tração da Petrobras autorizou 
novo reajuste no preço do die-
sel, que deve superar os 10%. 
A decisão foi tomada durante 
reunião realizada no feriado 
de Corpis Christi, nesta quin-
ta-feira, 16, e foi motivada por 
pressão de investidores. De 
acordo com dados da Associa-
ção Brasileira de Importadores 
de Combustível (Abicom) há 
defasagem de preço do pro-
duto que chega a 18%.

Após o diesel, também 

não está descartado o reajus-
te da gasolina, que, segundo 
o órgão, também apresenta 
defasagem, de 14%, o que 
equivale a R$ 0,67 sobre o va-
lor hoje praticado. Conforme 
a estatal, é necessário se pra-
ticar os preços internacionais, 
acompanhando petróleo e 
derivados, todos em alta.

O Governo Federal teme 
que o reajuste da Petrobras 
limite a redução dos preços 
prevista com o ICMS. Politica-
mente, o reflexo pode ser de-
sastroso, incidindo diretamen-
te sobre a popularidade de 

Jair Bolsonaro (PL), candidato à 
reeleição em outubro próximo. 
Isso em virtude de que a dispa-
rada dos preços dos combustí-
veis é considerada de reponsa-
bilidade do presidente.

BOLSONARO 
FALA EM CAOS
Com a expectativa do au-

mento de gasolina e diesel, esta 
última já autorizada, e sabendo 
do impacto sobre a sua ima-
gem, o presidente se manifes-
tou nas redes sociais dizendo 
que a Petrobras pode “mergu-
lhar o Brasil num caos”. Bolso-

naro citou como exemplos a 
alta dos preços e o desabaste-
cimento provocados pela greve 
dos caminhoneiros, em 2018.

As reações não pararam aí. 
Arthur Lira (PP), presidente da 
Câmara, chamou a companhia 
de “República Federativa da 
Petrobras” e disse que ela atua 
como um país independente. 
Já Ciro Nogueira, ministro-che-
fe da Casa Civil da Presidência 
da República, usou as redes 
sociais para protestar contra 
o aumento. “Basta! Chegou a 
hora. A Petrobras não é de seus 
diretores. É do Brasil”.

BRASIL, 21 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

“Nós sempre sonha-
mos com isso: 
uma outra socie-

dade“, admitiu Dilma Rous-
seff, ex-presidente do Brasil, 
enquanto nada em sua feição 
dava sinal da possibilidade de 
conexão verdadeira entre seu 
próprio dizer e a coisa dita: o 
que alguns gostam de cha-
mar de integridade. Sim: pa-
recia desprovida de noção do 
quanto havia entregado de si 
numa expressão tão banal – 
“outra sociedade”…

Pois entregou e muito. 
Lembrei até mesmo de mim, 
sofrendo de adolescência, 
exercendo o máximo de per-
sonalidade que a pouca idade 
me permitia, a sonhar com o 
mesmíssimo mundo de Dilma: 
um que fosse completamente 
diferente, milagroso e livre. Ou 
que pelo menos não fosse esse 
aqui, tão antiquado e empoei-
rado, que de demodê já deve-
ria ter entrado em desuso.

Mas minha sociedade utó-
pica só não se concretizava 
por culpa dos maldosos que 
eu imaginava ao meu redor: 
aqueles velhos sem coração 
que não colocavam flores no 
cano de suas espingardas, que 
se negavam a encontrar reso-
lução de suas guerras numa 
canção de John Lennon –ou 
na gritaria de Yoko Ono– nem 
tinham ousadia o suficiente 
para armar seus exércitos com 
livros sobre a paz mundial.

Mas eu cresci. Cresci e a 
ideia de mundo foi tomando 
mais forma. O sonho antigo, 
que era potencialmente in-
finito –e por isso muito sim-

plista! – ganhava agora certos 
contornos e delimitações que 
o faziam mais palpável: ok, 
as coisas já não eram como 
numa fantasia maravilhosa, 
mas era a vida que me foi 
dada, com a vantagem de ser 
profundamente verdadeira.

No fim das contas, esta é 
a troca que o amadureci-
mento processa no interior 
de cada um de nós: a ten-
tação de moldar o mundo 
segundo nossa própria ca-
beça pela escolha de ver as 
coisas como elas são. Em 
Matrix, é a decisão fatal de 
Neo (Keanu Reeves): a pílu-
la azul, da ilusão, pela pílula 
vermelha, da verdade.

“Onde está o problema em 
querer uma outra sociedade?“, 
você se pergunta. Bom, con-
vivendo todos os dias com a 
dor, a doença, a mentira, a po-
breza, a violência… é mais do 
que natural desejarmos outra 
coisa. Aliás: é preciso desejar 
outra coisa. Ansiar o melhor. 
É verdade o que dizem –acho 
que dizem, não é?- que quem 
se conforma já está morto e 
esqueceu-se de deitar.

Mas não é esta esperan-
ça justa e intrinsecamente 
humana que norteou as pa-
lavras de Dilma Rousseff, em 
entrevista ao site OperaMun-
di, na última semana: “Nós 
sonhamos com outra socie-

dade“. Para o azar dela, eu ti-
nha acabado de ler Admirável 
Mundo Novo, um romance 
do escritor inglês Aldous Hu-
xley, lançado em 1932, no 
formato de distopia: o gênero 
das previsões futuras.

No livro, que se passa em 
2540, a vida não é como co-
nhecemos: não existem famí-
lias e todos os seres humanos 
são gerados por meio de úte-
ros falsos em fertilizações arti-
ficiais –coisas como “mãe” ou 
“pai” estão abolidas. Também 
há o desprezo pela personali-
dade individual: pessoas são 
apenas membros do Corpo 
Social, em perfeita massifi-
cação. Obviamente, nesse 

cenário, não há liberdade: o 
Estado decide como devem 
pensar, agir e se comportar. E 
por último: não há Deus!

Pois Dilma Rousseff, após 
declarar seus anseios por um 
mundo novo, separou logo 
a China para demonstrar ad-
miração. Isso mesmo, a CHI-
NA –parece brincadeira: jus-
tamente a única nação que, 
enquanto presa na leitura, eu 
me encabulava ao comparar 
como já era a mais próxima, 
atualmente, daquele pavoro-
so mundo fictício.

Não há liberdade, o corpo 
social está acima do indivíduo, 
o Estado tenta a todo momen-
to ser o próprio Deus e a repro-
dução familiar é controlada 
-lembra-se da política do filho 
único? Idem, idem, idem… 
assustadoramente idem! Hor-
rível: que eu estava falando da 
China, e não do livro.

O que prova minha tese 
de que a ex-presidente do 
Brasil não tem dimensão do 
que fala, é Dilma esperar uma 
China “social, econômica, cul-
tural e democrática“, ou outros 
absurdos lógicos que aparece-
ram cá e lá, como a “sociedade 
socialista democrática” –pro-
vavelmente a sua sugestão 
de mundo novo. Foi assim, 
repleta de impossibilidades, a 
entrevista: como o Quico a es-
perar sua bola quadrada.

Rousseff, no entanto, re-
peliu as “sociedades socialis-
tas históricas“, sanguinárias e 
genocidas: que acaba sendo 
toda e qualquer uma que já 
tenha existido. E as repele 
sem que nada em sua fei-
ção –novamente– denuncie 
alguma lucidez: esquece-se 

de que na China perdura o 
mesmo sistema opressor do 
passado, com variações inca-
pazes de alterar a essência.

Esquece-se que é partíci-
pe de um grupo político que 
não esconde exaltações aos di-
tadores; esquece-se que ainda 
usam os mesmos discursos, os 
mesmos livros, as mesmas táti-
cas que deram os desastrosos 
resultados… Ai, mas esquece-
-se de tudo, e com que facili-
dade! E o seu “nós” pesa mais 
do que ”sonhamos com outra 
sociedade”: pois evoca os mes-
mos fantasmas de sempre, que 
ressurgem do passado.

Só que eu não me esqueci 
da lição primordial: o que está 
na raiz de qualquer ideologia 
mortífera é a própria nega-
ção da realidade. Esta von-
tade assanhada de refazer 
o mundo à nossa imagem e 
semelhança, sobrepondo re-
gras plásticas à realidade que 
ignorem a natureza reinante: 
o fogo no r*** de inaugurar 
uma nova ordem. Uma nova 
ordem mundial? Uma nova 
era: a Nova Era? Um novo 
normal. Aceite-o se for ca-
paz: goela abaixo.

Em Admirável Mundo 
Novo, o Administrador, figura 
centralizadora que domina 
todos os outros seres huma-
nos, deixa escapar a seguinte 
informação ao leitor: os ho-
mens cederam a autonomia 
sobre suas vidas e entrega-
ram a sua liberdade, defini-
tivamente, depois de certa 
instabilidade social. “Estavam 
dispostos a qualquer sacrifí-
cio em troco de uma vida sos-
segada. Desde então, nós te-
mos continuado a controlar“.
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Entidades ligadas ao trans-
porte de cargas decidiram 
que os caminhoneiros não 
vão fazer nenhum movi-
mento contra os constantes 
aumentos no preço do óleo 
diesel. A categoria discutiu 
a possibilidade de uma gre-
ve geral, mas concluiu que 
parar só beneficiaria o Go-

verno Federal.
“Porque não tiram o im-

posto de importação do pe-
tróleo? Só fazendo isso já 
resolveria o problema. Não 
tiram porque o imposto be-
neficia os acionistas da Pe-
trobrás. Querem tirar o ICMS 
dos estados. E quem vai pa-
gar por isso é o trabalhador. 
Não vamos servir de bode 
expiatório”, explica Vantuir 

Rodrigues, presidente do 
Sindicato dos Transportado-
res Autônomos de Carga de 
Goiás (Sinditac).

Ele defende que a paralisa-
ção deva acontecer com toda 
a sociedade. “Os caminhonei-
ros não vão parar sozinhos. 
Tem de parar todo mundo. 
A imprensa, os pedreiros, 
motociclistas, médicos. Todo 
mundo dando um basta e 

exigindo uma solução”. Rodri-
gues conta que a categoria é 
contra o aumento e tem sido 
penalizada de diversas for-
mas pelo Governo Federal. 
Primeiro, com a mudança 
de 10% para 5% na elabo-
ração da tabela do preço 
do piso mínimo do frete 
rodoviário, e depois, com 
os constantes aumentos do 
óleo diesel. O último havia 

ocorrido em 10 de maio.
Na manhã desta segunda-

-feira, 20, o litro do óleo diesel 
era encontrado por R$ 6,99, 
com variações para mais e 
para menos nos postos de 
Goiânia. No último dia 18, 
a Petrobrás anunciou au-
mento de 14,26% no preço 
do litro do diesel comercia-
lizado nas refinarias. O pre-
ço ao consumidor, segundo 

previsão da empresa, sairia 
dos R$ 4,42 para R$ 5,05, o 
que não ocorreu.

O da gasolina, que sofreu 
aumento de 5,18%, passou 
de R$ 3,86 para R$ 5,06 por li-
tro vendido para as distribui-
doras. Nas bombas da maio-
ria dos postos, o preço médio 
foi de até R$ 7, 52, mas, em 
alguns postos, o litro do com-
bustível ultrapassou os R$ 8.

A oferta chega por meio 
de ligação telefônica, 
email ou atendimento 

presencial. Aderir a qualquer 
tipo de seguro parece ser 
sempre uma boa ideia, por 
isso os bancos investem cada 
vez mais nos argumentos 
para seduzir novos clientes. 
Os valores mensais, qua-
se simbólicos, e a gama de 
serviços incluídos na propos-
ta, no entanto, devem ser mo-
tivo de reflexão para identifi-
car se realmente vale a pena. 

O assessor financeiro José 
Mário chama atenção para 
algumas especificidades que 
podem causar dor de cabeça 
se o pretendente a segurado 
não considerar. Ele alerta para 
a limitação de vezes em que 
um serviço pode ser acionado, 
como os de jardineiro, eletri-
cista ou encanador, e para a 
necessidade de renovação da 
apólice logo em seguida.

“Você pode utilizar uma 
vez o serviço gratuitamente 
durante a vigência do seguro 

contratado junto ao banco. Na 
segunda, já tem que pagar. Aí 
vem a comparação: qual cus-
ta mais barato? Chamar a do 
seguro ou chamar um profi-
ssional autônomo?”, explica. 
Segundo ele, em termos de co-
modidade, a modalidade pode 
compensar, mas, nem sempre 

economicamente é interessan-
te. A solução é cotar um seguro 
com as mesmas coberturas em 
uma corretora que não seja a 
mesma do banco. 

A proximidade com um 
profissional especializado e 
a possibilidade de contato 
direto para esclarecimen-

to ou mesmo solicitação de 
apoio é o que torna a venda 
de seguros por um corretor 
diferenciada. Com décadas 
de experiência na área, Flávio 
Castanheira destaca a orien-
tação como o maior trunfo do 
segmento tradicional.

“A vantagem diretamente 

com o corretor é o atendimen-
to. No banco eles te vendem, 
fornecem a apólice e o cliente 
solicita quando precisar. Não 
tem um pós-venda. Muitas 
vezes, o cliente nem sabe as 
vantagens e o que tem dire-
ito de usar e ainda pode sair 
mais barato diretamente com 

o corretor porque a corretora 
ganha desconto para fidelizar 
o cliente”, detalha. 

Castanheira reconhece 
que a determinação de quan-
tidade de vezes em que o 
segurado pode acionar o se-
guro ocorre no formato tradi-
cional, mas apenas em algu-
mas situações. “Depende do 
produto contratado na apó-
lice. Por exemplo, em relação 
a sinistro de automóveis não 
tem limite de utilização, mas 
para assistência 24 horas, sim. 
Isso varia conforme a segura-
dora e a determinada deman-
da”, esclarece.

EXPANSÃO
O mercado brasileiro de 

proteção de patrimônios e 
rendas, saúde, previdência e 
capitalização cresce anual-
mente sendo o ano de 2020 
uma exceção com as menores 
taxas positivas devido à pande-
mia de coronavírus. À época, o 
setor de Danos e Responsabili-
dades alavancou cerca de 6%, 
enquanto o de Vida ficou está-
vel e o de Capitalização caiu. 
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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 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
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

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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
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SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
serviço e 1 vaga de garo-
cracia. 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. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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. 
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 buro-
cracia. 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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
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 
(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
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Clássico é clássico e 
vice-versa. A máxi-
ma popular é sempre 

repetida à exaustão pelos 
torcedores e, sempre que 
possível, se cumpre. Como 
na noite desta segunda-feira 
(20), onde um São Paulo 
repleto de desfalques e cri-
ticado pela torcida ia conse-
guindo se impor no Morumbi 
ante o favorito Palmeiras. Mas 
o Verdão mostrou não estar 
invicto há 19 jogos à toa e 
arrancou a vitória, de virada, 
por 2 a 1 nos instantes finais 
do jogo, válido pelo Campeo-
nato Brasileiro, com gols dos 
zagueiros Gustavo Gómez e 
Murilo em cobranças de es-
canteio de Gustavo Scarpa.

INÍCIO FULMINANTE
Para quem esperava um 

amplo domínio palmeiren-
se, Rogério Ceni mostrou 
que o trabalho de prepa-
ração o clássico pelo lado 
Tricolor foi intenso.

Marcando em cima a 
saída de bola do rival, im-
pedindo a articulação de 
suas jogadas, o São Paulo 
não só conseguiu dominar 
as ações na intermediária 
alviverde, como apareceu 

com mais perigo ao ata-
que no início do jogo.

Primeiro, aos 12, foi a 
vez de Rodrigo Nestor re-
ceber passe de Reinaldo e 
exibir boa defesa de We-
verton no chute. Depois, 
foi Patrick quem avançou 
pela esquerda e cruzou 
na medida para Igor Go-
mes cabecear por cima da 
meta palmeirense.

RESPOSTA DO VERDÃO
Até o mais fanático são-

-paulino sabe das qualida-
des do Palmeiras e do poder 
de seu elenco. Por isso, após 
a abertura do placar era es-
perada a pressão alviverde. 
Que demorou a aparecer.

Aos 25, Gómez se ar-
riscou ao ataque e cruzou 
para Gabriel Veron, de ca-
beça, exigir boa defesa de 

Jandrei. No rebote, Pique-
rez furou. Cinco minutos 
depois, foi a vez de Scarpa 
aparecer livre na entrada 
da área e finalizar de fora 
da área com o pé direito.

VIRADA
Na reta final do clássico, 

o Palmeiras até tentou com 
Danilo recebendo passe den-
tro da área e chutando para 

a defesa de Jandrei, aos 38. 
Foi então que João Mar-

tins decidiu ir para o tudo 
ou nada no Verdão. E alcan-
çou um resultado que pare-
cia inacreditável. Em duas 
cobranças de escanteio de 
Gustavo Scarpa, já nos acrés-
cimos, conseguiu a virada, 
com gols dos zagueiros Gus-
tavo Gómez e Murilo, aos 46 
e 50, respectivamente. 

Na rodada do Brasileirão, 
os empates foram os grandes 
protagonistas das partidas en-
volvendo times goianos. Vila 
Nova, Grêmio Anápolis, Iporá 
e Anápolis ficaram no placar 
igual em seus jogos. Enquan-
to isso, Atlético Goianiense e 
Aparecidense triunfaram. O 
único a perder foi o Goiás.

EMPATES
O compromisso do Vila 

Nova aconteceu na última 
quinta-feira, 16, no OBA. 
Pela 13ª rodada, diante do 
Operário, o Tigre ficou no 
0x0 e acumulou o oitavo 
empate na Série B. Dentro 
da competição, o Vila é o 
clube com mais resultados 
do tipo, ao lado do CSA.

Os frequentes tropeços 
vilanovenses colocaram o 
time na lanterna do Brasilei-
rão Série B. Com apenas uma 

vitória em 13 jogos, o Tigre 
está a três pontos do CSA, 
primeira equipe fora da zona 
de rebaixamento. Na Série D, 
todos os goianos empata-
ram. Pela 10ª rodada, Grêmio 
Anápolis e Iporá empataram 

em 0x0 no sábado, 18. No dia 
seguinte, o Anápolis ficou no 
1×1 perante o Costa Rica-MS, 
no Estádio Laertão.

No Grupo 5, o Anápo-
lis ocupa a vice-liderança, 
atrás apenas do Brasiliense. 

O Iporá, por sua vez, esta-
cionou em 5º lugar, enquan-
to o Grêmio Anápolis figura 
em 7º. Apenas os quatro 
melhores de cada chave 
avançam para a próxima 
fase do Brasileirão Série D.

OUTROS RESULTADOS
Pelo Brasileirão Série A, 

o Goiás perdeu para o Co-
rinthians por 1×0 no últi-
mo domingo, 19. No mes-
mo dia, o Atlético superou 
o Juventude por 3×1 no 
Estádio Antônio Accio-
ly. Com isso, o Dragão se 
afastou do Z-4 e saltou 
para a 12ª colocação, onde 
permanecerá até o fim 
da 13ª rodada. Já o Goiás 
entrou na degola, caindo 
para a 17ª posição.

Por fim, pela Série C, a 
Aparecidense surpreendeu 
o Paysandu ao vencer por 
1×0, no Aníbal Batista de 
Toledo. Até aquele momen-
to, o Paysandu era o líder do 
campeonato, mas perdeu o 
posto para o Mirassol após 
a derrota em Aparecida de 
Goiânia. O Camaleão, por 
sua vez, acumulou a segun-
da vitória seguida e pulou 
para o 11º lugar.

Reprodução

O projeto “Nosso Papel” 
tem uma proposta de trans-
formar lixo em ações sociais. 
Há quatro anos ajudando a 
patrocinar torneios esporti-
vos, a ideia vem ganhando 
mais força no mês do meio 
ambiente. Voltado para Goi-
ânia e a região metropoli-
tana, o projeto tem organi-
zação da empresa Arquivo 
Total e já apoiou várias com-
petições diferentes.

A AÇÃO NOSSO PAPEL
Completando quatro anos 

em 2022, o Nosso Papel dis-
ponibiliza um contêiner gra-
tuitamente para as empresas 
interessadas pela causa, onde 
podem descartar correta-
mente os papéis que iriam 
para o lixo comum, ajudan-
do o meio ambiente e ainda 
patrocinando esportistas que 
necessitam de incentivo.

“É muito gratificante ver 
o lixo virando esporte e es-
perança. Somos muito gra-
tos aos parceiros e empresas 
que acreditam no projeto e 
atuam com tanta responsa-
bilidade ambiental e social”, 
afirma Adriano Oliveira, CEO 
da Neo Investimentos, res-
ponsável pela Arquivo Total. 
No último mês de maio, o 
Nosso Papel apoiou o 1º Tor-
neio Feminino de Futebol 
Society Campo do Zé. Con-
tudo, essa não foi a única 
competição com contribui-
ção do projeto, com muitas 
outras iniciativas regionais.

Para apoiar o projeto, 
qualquer empresa situada 
na região metropolitana de 
Goiânia pode se cadastrar. 
Basta ter um pequeno es-
paço de um metro quadra-
do para colocar o contêiner 
e descartar seu papel sem 
uso no local. Para mais in-
formações, é possível entrar 
em contato pelo telefone 
(62) 3412-4000 ou pelo 
WhatsApp (62) 99992-9576.

Com dois gols no fim, Palmeiras Com dois gols no fim, Palmeiras 
vence São Paulo de virada no Morumbivence São Paulo de virada no Morumbi

Empates marcam a rodada dos times goianos no BrasileirãoEmpates marcam a rodada dos times goianos no Brasileirão

Voltado Voltado 
ao público ao público 
goiano, pro-goiano, pro-
jeto reverte jeto reverte 
papel em papel em 
patrocínio patrocínio 
esportivoesportivo

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Um adolescente de 
15 anos morreu e 
outras três pessoas 

ficaram feridas, incluindo 
um policial, após um tiroteio 
perto de um show não auto-
rizado em Washington, DC 
(EUA), na noite de domingo 
(19), informou a polícia local.

O tiroteio foi precedido 
por dois incidentes anterio-
res que causaram pânico e 
atropelamentos no evento, 
que reuniu várias centenas 
de pessoas para ouvir músi-
ca tocada em um caminhão 
na calçada, disse o chefe de 
polícia de DC, Robert Contee, 
em entrevista coletiva.

Os oficiais conseguiram 
conter a área, encerrando o 
show após um “incidente se-
cundário”, disse Contee, que 
não forneceu detalhes do 
incidente, mas disse que “as 
pessoas começaram a se dis-
persar naquele momento”.

Várias pessoas sofreram 
ferimentos nas pernas e tor-
nozelos quando a multidão 
se dispersou, e a polícia, 
bombeiros e socorristas es-
tavam no local, disse o che-
fe de polícia. A equipe de 
emergência recuperou uma 

arma de fogo ilegal de um 
indivíduo enquanto cuidava 
dos feridos, disse ele.

Os tiros começaram em 
ruas perto do local do show, 
onde o adolescente foi mor-
to e outros ficaram feridos. 
Várias armas de fogo foram 
apreendidas no local, in-
cluindo um revólver com um 

dos dois adultos que foi bale-
ado e transportado para um 
hospital local, disse Contee. 
O oficial e os dois civis foram 
hospitalizados e estão em 
condição estável, disse ele.

MEDIDAS LEGAIS
A prefeita Muriel Bowser 

destacou a importância da 

segurança e da obtenção 
de licenças para eventos na 
cidade. “Temos uma crian-
ça que foi morta hoje em 
um evento que não teve 
nenhum planejamento ade-
quado para o número de 
pessoas que estavam ali e 
com armas envolvidas”, dis-
se Bowser em entrevista co-

letiva. “O chefe de polícia e 
eu continuaremos a garantir 
os recursos que precisamos, 
mas precisamos de alguma 
responsabilidade aqui”. As au-
toridades “verificarão quais 
medidas legais devem ser 
tomadas como resultado de 
um evento não permitido em 
nossa cidade”, disse Contee.

“Infelizmente, coisas 
como essa podem acontecer 
quando você tem a mistu-
ra errada de pessoas. que 
introduzem armas de fogo 
em uma situação”, disse ele. 
“Quando você tem grandes 
reuniões em uma área den-
sa, basta uma pessoa com 
uma arma para a situação 
se tornar mortal. Neste caso, 
infelizmente, um jovem de 
15 anos perdeu a vida.”

O Departamento de Álcool, 
Tabaco, Armas de Fogo e Ex-
plosivos (ATF) está auxiliando a 
polícia local na investigação, de 
acordo com a Divisão de Cam-
po de Washington da agência.

Antes do incidente, a 
polícia apreendeu duas ar-
mas perto do local e estava 
perseguindo um homem 
com uma pistola sem licen-
ça. Estados Unidos enfren-
tam um profundo debate 
em meio a uma epidemia 
de violência por armas de 
fogo. Desde o início do ano, 
mais de 20.000 pessoas 
morreram por ferimentos 
provocados por tiros, de 
acordo com um balanço da 
ONG Gun Violence Archive, 
que inclui os suicídios.

Reprodução

EUA: Adolescente morre em tiroteio EUA: Adolescente morre em tiroteio 
próximo a Washington DC; três ficam feridospróximo a Washington DC; três ficam feridos
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A cantora Joelma caiu de 
costas durante uma apre-
sentação, na cidade de Me-
deiros Neto, no interior da 
Bahia. A artista estava dan-
çando quando se desequili-
brou, tombou e levantou as 
pernas para cima. 

Joelma olhou para o pú-
blico, riu da situação e con-
tinuou com o show. Poucos 
minutos após a queda da 
cantora uma de suas bailari-
nas também se desequilibrou 
e caiu no chão.”Hoje é o dia 
Internacional da queda”, brin-
cou Joelma. Ao terminar a 
apresentação, ela comentou 
o incidente com bom humor.

“A vida é uma coreogra-
fia, você cai, levanta e faz 

tudo de novo”, disse, arran-
cando gritos dos fãs. 

Recentemente, Joelma 
passou alguns dias internada 
para tratar sequelas decor-
rentes da Covid-19. Ela teve 
a doença quatro vezes e foi 
diagnosticada com esofagite, 
gastrite e um edema e teve 
alta no último sábado (11). 

A cardiologista intensi-
vista, Ludhmila Hajjar, res-
ponsável pelo tratamento 
da cantora, explicou o mo-
tivo do inchaço da canto-
ra, que preocupou os fãs. 
“Trata-se de um efeito da 
combinação da Covid-19 
com o uso de corticoides. O 
inchaço da paciente já está 
40% melhor e no máximo, 
em três semanas o inchaço 
terá desaparecido”.

“Spiderhead” foi fei-
to para “promos”. 
Chris Hemsworth! 

Miles Teller! O diretor de “Top 
Gun: Maverick!” Os escritores 
de “Deadpool!”. Produzido 
para a Netflix, é outro concei-
to de ficção científica ambien-
tado cerca de 10 minutos no 
futuro, embora sua tagarelice 
tecnológica sobre a manipu-
lação do cérebro não ajude a 
vender o que está na tela.

Adaptado de um conto 
da “New Yorker”, a premissa 
envolve uma penitenciária 
de um futuro próximo que 
não precisa de grades, já que 
os presos são controlados e 
recebem o controle do local 
em troca de usar dispositi-
vos implantados cirurgica-
mente que permitem que 
seus guardiões os controlem 
drogas que alteram a mente.

Ainda assim, torna-se 
dolorosamente claro quase 
imediatamente que o pro-
prietário da instalação, Steve 
(Hemsworth, cujo físico “Thor” 
está efetivamente escondido 
pelas roupas), está usando 
essa inovação da era espacial 
para experimentar nos presos, 
empregando todas as suas 
ferramentas para convencê-

-los a “honrar nosso acordo” e 
acreditar que este sistema foi 
feito para seu benefício.

Não é, e lentamente a 
gente vê Steve os transfor-
mando em cobaias humanas, 
pois ele parece estar buscan-
do situações para aplicar essa 
tecnologia no mundo real, 
para além da prisão.

Enquanto isso, um víncu-
lo mais convencional come-
ça a se formar entre dois dos 

presos, Jeff (Teller), que pare-
ce ser um dos assuntos favo-
ritos de Steve; e Lizzy (Jurnee 
Smollett), que como Jeff está 
cuidando das cicatrizes do 
mundo exterior.

O diretor Joseph Kosinski 
teve tempo enquanto “Ma-
verick” ainda não era lança-
do – o filme levou dois anos 
para chegar aos cinemas, 
por conta da pandemia -,  
para sair e dirigir este filme 

relativamente pequeno, 
quase claustrofóbico.

Para a Netflix, a sedutora 
mistura de elementos em 
“Spiderhead” – um título re-
almente ruim, aliás – prova-
velmente é suficiente para 
colocar o filme em seu nível 
mais popular, que certamen-
te pode ser saudado como 
algum tipo de vitória pelos 
critérios que o serviço usa 
para manter a pontuação.

Suspenso psicológico de Spiderhead Suspenso psicológico de Spiderhead 
compara distopia com a realidadecompara distopia com a realidade

Cantora Joelma cai de Cantora Joelma cai de 
pernas pro ar em show e pernas pro ar em show e 
leva queda na brincadeiraleva queda na brincadeira
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