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A Prefeitura de Goiâ-
nia irá contemplar 
mais 931 mulheres 

na última etapa do Renda 
Família + Mulher. A lista está 
disponível no site da prefei-
tura e complementa a quar-
ta etapa, que já é a maior do 
programa. A mais recente 
lista foi divulgada no dia 6 
de junho, com mais de 8 mil 
nomes. O programa é coor-
denado pela Secretaria Mu-
nicipal de Políticas para as 
Mulheres (SMPM), e destina 
seis parcelas mensais de R$ 
300 para família em situação 
de vulnerabilidade social.

Lançado em setembro de 
2021, o programa recebeu 
mais de 35 mil inscrições e, 
desde início, atendeu mais 
de 12,8 mil mulheres. Com 
a última etapa, o total de 
beneficiadas passará de 23 
mil. O investimento é supe-
rior a R$ 42 milhões. Os car-
tões da quarta etapa serão 

entregues diretamente às 
mulheres, em cronograma 
posteriormente divulgado.

De acordo com o prefei-
to Rogério Cruz, ”a transfe-
rência de renda é essencial 
para que essas mulheres 
consigam sustentar suas fa-

mílias. assim, promovemos 
justiça social e devolvemos 
dignidade a mulheres em 
situação de vulnerabilida-
de”. Além disso, a secretária 
municipal de Políticas para 
as Mulheres, Tatiana Lemos, 
afirma que o benefício é 

uma conquista para as goia-
nienses, uma vez que as mu-
lheres foram as mais afeta-
das pela pandemia.

Os programas Renda Fa-
mília + Mulher atende mu-
lheres que se encontram 
em situações, como perca 

de emprego e renda, que 
são trabalhadoras informais, 
autônomas e microempre-
endedoras individuais, mu-
lheres recém-saídas de abri-
gamentos ou em situaçção 
de abrigamento e mães 
solos com filhos até 16 anos.

A partir desta terça-feira, 
21, as pessoas acima de 40 
anos já podem tomar a quar-
ta dose de vacina contra a 
Covid-19. A segunda dose 
de reforço para esse público 
foi liberada na semana pas-
sada, mas somente nesta 
segunda-feira, 20, o Ministé-
rio da Saúde (MS) publicou 
uma nota técnica com orien-
tações para as prefeituras. A 
população que se encaixa no 
perfil receberá aplicações de 
Pfizer, Astrazeneca e Jansen.

A recomendação vale 
para quem tomou a primei-
ra dose de reforço há pelo 
menos quatro meses. A quar-
ta dose ou segunda dose de 
reforço priorizava somente 
idosos, pacientes imuno-
comprometidos e pesso-
as com mais de 50 anos e 
trabalhadores da saúde. 

A corrida da Prefeitura de 
Goiânia é para ampliar o 
esquema vacinal da popu-
lação a partir dos 5 anos de 
idade, como o de adoles-
centes de 12 a 17 anos, que 
já podem tomar o primeiro 
reforço ou terceira dose. 

A justificativa do Minis-

tério da Saúde é de que o 
surgimento de novas va-
riantes de preocupação e 
tendência de aumento do 
número de casos de Covid, 
também devem ser conside-
rados, sobretudo para reco-
mendações a grupos mais 
vulneráveis e expostos.

Goiânia registrou 263 
novos casos e nenhum óbi-
to entre na semana entre 
06 e 13 de junho, de acordo 
com o boletim epidemioló-
gico mais recente da Secre-
taria de Saúde de Goiânia. 
As pessoas entre 20 e 39 
anos lideram a quantidade 
de casos (38%) do total, se-
guido pela faixa etária entre 
40 e 59 anos  (34%).

COMO E ONDE?
Para a vacinação em Goi-

ânia, é preciso apresentar o 
CPF, documento de identi-
ficação com foto e data de 
nascimento, comprovante 
de endereço e também da 
dose anterior. Não é neces-
sário agendamento nas cer-
ca de 70 salas de vacinação 
de rotina espalhadas pela 
cidade (clique aqui para 
conferir a lista completa) 
que funcionam de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e aos sábados das 8h às 16h. 

Além disso, nesta sema-
na a prefeitura da Capital 
disponibiliza postos itine-
rantes. Um deles estará 
nesta terça, 21, no Conselho 
Regional de Enfermagem 
(Coren), no setor Marista, na 
quarta, 22, no Ita Transpor-
tes, no setor Balneário Meia 
Ponte, na quinta, 23, no Ata-
cadão da Avenida Perimetral 
Norte. Em todos eles, o aten-
dimento é das 8h às 16h.

Os moradores de Apareci-
da de Goiânia contam com 39 
postos fixos, sendo 37 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS’s), 
a Central de Imunização (Rua 
São Domingos, 100, Centro) 
e a Maternidade Marlene 
Teixeira (Rua das Bandeiras, 
26, Vila Brasília) com doses à 
disposição. É necessário apre-
sentar documentos pessoais 
e o cartão de vacinação.

Reprodução

Depois da repercussão do 
vídeo em que aparece fazen-
do sexo com alguns homens 
na companhia do marido, no 
show da dupla Henrique e Ju-
liano, em Goiânia, a cabelei-
reira Géssica Gomes dos San-
tos, de 31 anos, veio a público 
denunciar que foi estuprada 
e que ainda teve as imagens 
do crime expostas nas redes 
sociais pelos homens.

A mulher que é mãe de 
duas meninas, de 7 e 15 anos, 
contou ao G1 que não se lem-
bra de nada do que aconteceu 
no show e que descobriu que 
havia sido abusada porque 
recebeu o vídeo do crime no 
dia seguinte ao evento, que 
aconteceu no último dia 5.

Géssica contou ainda que 
a família inteira foi afetada 
pela divulgação das imagens 
e pela versão que foi divulga-
da na web, onde ela e o ma-
rido teriam concordado em 
trocar uma garrafa de uísque 
por sexo. No entanto, ela afir-
ma que essa versão não é ver-
dadeira e que não se lembra 
de nada do que aconteceu.

“Eu lembro de estar be-
bendo cerveja, depois de 
uma luz no meu rosto e de 
falar apaga a luz, mas não 
tinha noção do que estava 
acontecendo, muito menos 
de que tinha alguém filman-
do. Minha vida não é mais a 
mesma depois dessa expo-
sição toda. Eu quero expor a 
minha versão”, explicou.

CRÍTICAS
Géssica diz que o marido 

também não se lembra do 
que aconteceu e agora tem 
sido alvo de chacota devido 
ao ocorrido. A cabeleleira 
afirma que o marido não teve 
nenhuma reação porque 
não entendia o que estava 
acontecendo, mesmo estan-
do com ela na hora em que 
aconteceu ocorrido. A reper-
cussão do vídeo, segundo a 
mulher, vem gerando críticas 
e até mensagens de pessoas 
julgando a atitude.

Prefeitura de Goiânia beneficia mais Prefeitura de Goiânia beneficia mais 
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O julgamento dos réus 
acusados de assassi-
nar com cinco tiros o 

jornalista e radialista Valério 
Luiz de Oliveira, em julho de 
2012, foi adiado pela quarta 
vez na última terça-feira, 14, 
depois que um dos sete ju-
rados quebrou o princípio da 
incomunicabilidade, ao sair 
do hotel para tomar um re-
médio em casa. O que se sabe 
é que o jurado, um estudante 
de Direito, tem intolerância à 
lactose e comeu no primeiro 
dia de julgamento comidas 
que têm leite em sua compo-
sição. Sem a medicação, ele 
teria deixado o hotel de ma-
drugada em um carro de apli-
cativo e retornado ao Tribunal 
do Júri no dia seguinte.

Assim que defesa, acusa-
ção e o juiz Lourival Machado, 
da 2ª Vara Criminal de Crimes 
Dolosos contra a Vida e Tribu-
nal do Júri, foram informados 
pelo oficial de Justiça sobre a 
ação do jurado, o Conselho 
de Sentença foi dissolvido 
e nova data marcada para 
o julgamento. Por entrar no 
calendário eleitoral, e tanto 
o juiz quanto, o promotor do 
caso, trabalharem na Justiça 

Eleitoral, a nova data ficou 
para 5 dezembro, depois do 
pleito deste ano.

O advogado e pós-doutor 
em Direito, Clodoaldo Morei-
ra, explica que ao sair do ho-
tel, o jurado comprometeu 
a incomunicabilidade do 
júri e que, portanto, teve de 
ser excluído do rol de jura-
dos e ao mesmo tempo, por 
causa da atitude dele, teve 
que ser redesignado um 
novo julgamento. “Um dos 

sete jurados comprometeu, 
nesse caso, a soberania dos 
veredictos”, explica. Para um 
novo julgamento, não ape-
nas ele, mas todos os jura-
dos devem ser substituídos.

Isso seria evitado caso ele, 
ao passar mal, tivesse acio-
nado o Oficial de Justiça que 
acompanhava o Conselho de 
Sentença no hotel. O profis-
sional poderia ter providen-
ciado a medicação. Segun-
do Moreira, o servidor vai 

encaminhar as informações 
ao juiz do Tribunal do Júri e 
ele, se entender que existe 
alguma irregularidade ou 
má-fé do jurado, pode soli-
citar uma investigação para 
se apurar os fatos (o que veio 
a acontecer após essa entre-
vista, concedida na tarde da 
quarta-feira, 15). Neste caso, 
será imposta uma multa e a 
exclusão dele como jurado.

Para o advogado, o novo 
adiamento do julgamento 

dos réus provoca prejuízo a 
respeito de tempo e de gasto, 
porque toda a operação terá 
de se repetir, além da possibi-
lidade remota de prescrição. 
“Quanto mais tempo demo-
ra para o julgamento, existe 
a possibilidade de, às vezes 
futuramente, se questionar 
se o crime está prescrito”. Ele 
lembra que o desgaste não é 
apenas econômico, mas pre-
judica a própria Justiça. “É 
um julgamento longo que 
não tem uma resposta em 
curto período”.

Clodoaldo Moreira não 
se lembra que situação se-
melhante tenha ocorrido em 
um julgamento em Goiás. 
“Não me recordo de um can-
celamento do júri em razão 
de um problema inerente ao 
jurado no estado. Tem uma si-
tuação semelhante na 3ª Vara 
de Maringá, onde o Conselho 
de Sentença foi dissolvido por 
problemas de saúde de um 
dos jurados. Então, existem 
casos no Brasil, mas em Goiás 
creio que foi a primeira vez”.

O advogado refere-se às 
reiteradas vezes que a Justi-
ça do Paraná tentou julgar os 
réus do assassinato do audi-
tor fiscal da Receita Federal 
de Maringá, José Antônio 
Sevilha de Souza, morto em 

setembro de 2005. A acu-
sação relaciona o caso ao 
exercício da função pública. 
Assim como no julgamento 
do Caso Valério, o Conselho 
de Sentença do Caso Sevilha 
foi dissolvido por problemas 
de saúde de um dos jurados. 
Novo julgamento está mar-
cado para o dia 22 de agos-
to deste ano, no auditório 
da Justiça do Trabalho de 
Maringá, no Paraná.

INSTRUÇÃO
Todos os jurados são ins-

truídos pelo juiz, prestam 
compromisso de julgar e 
sabem que devem ficar to-
talmente incomunicáveis. 
“Eles vão para o hotel, não 
tem contato com o mundo 
exterior. No quarto de hotel 
não podem comentar sobre 
o júri nem entre eles. Não 
tem rádio, televisão, acesso 
a celular, tentando evitar que 
estas pessoas tenham o juízo 
formado por opinião de fora 
ou da mídia”. O que aconte-
ceu, segundo o advogado, 
foi uma situação de excep-
cionalidade aparente, uma 
emergência que poderia até 
ser resolvida pelo oficial de 
Justiça. “Cada caso deve er 
analisado de acordo com as 
suas circunstâncias”, afirma.

Divulgação
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O reajuste anunciado pela 
Petrobras no último sábado, 18, 
referente aos preços do diesel 
(aumento de 14,26% por litro) 
e da gasolina (5,18%) já era es-
perado, mas não veio em boa 
hora. Esta é a análise de lideran-
ças do setor de postos de com-
bustíveis. A escalada dos valo-
res do combustível na bomba 
impacta não só quem tem veí-
culo, mas toda a população.

“Provoca vários efeitos infla-
cionários. Até quem não abas-
tece e anda de bicicleta sente 
o aumento. Principalmente o 
diesel, que reflete em todos os 
segmentos e mercadorias, por 
conta do transporte de cargas 
e também da agricultura, que 
consome bastante combus-
tível para manter máquinas 
colheitadeiras e tratores, por 
exemplo”, detalha o presiden-
te do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de 
Petróleo no Estado de Goiás 

Sindiposto-GO, Márcio Martins.
Ainda segundo Martins, 

em Goiás, ainda há diferenças 
de preços entre um posto e 
outro, principalmente porque 
o reajuste do combustível foi 
anunciado no fim de semana, 
em meio a um feriadão. “Va-
mos ter posições mais claras 
[dos preços], após divulgação 
da pesquisa da Agência Na-
cional do Petróleo”, explica.

Em entrevista ao Diário do 
Estado na semana passada, 
Martins havia adiantado que 
um reajuste do combustível 
por parte da Petrobras era 
esperado, já que o preço co-
brado pela empresa estava 
aquém do valor mundial. 

“A gasolina não era reajus-
tada há 90 dias e o diesel há 
mais de 30, então o mercado 
aguardava este aumento. É 
ruim porque vem sendo no-
ticiado um esforço do gover-
no para redução do imposto 
[ICMS] e a Petrobras vem com 
reajuste na mesma hora. A crí-

tica vem, justamente, porque 
a Petrobras chamou uma reu-
nião para anunciar o ISSO no 
meio de um feriado. A gente 
acredita que poderia ter espe-
rado pelo menos a sanção do 
projeto do ICMS. O momento 
foi inoportuno”, comenta.

Depois de ser aprovado 
pela Câmara, após passar por 
mudanças feitas pelos sena-
dores, o projeto que coloca 
um teto no valor do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
espera, agora, sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
proposta é que o imposto es-
tadual não ultrapasse os 18% 
sobre combustível, gás natu-
ral, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo.

Segundo Martins, o diesel 
em Goiás não terá impacto 
com o projeto, já que o ICMS 
sobre ele já é fixado em 16%. 
Já o preço da gasolina, cujo 
imposto é fixado em 30% no 
estado, seria reduzido. 

“Até quem anda de bicicleta sente o aumento”, diz presidente do Sindiposto“Até quem anda de bicicleta sente o aumento”, diz presidente do Sindiposto
LETÍCIA BRITO



Goiás alcançou a se-
gunda posição no 
ranking dos estados 

mais digitalizados do país. O 
levantamento foi realizado 
pela Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Tecno-
logia de Informação e Comu-
nicação (ABEP-TIC). De acordo 
com ele, o Estado subiu cinco 
posições, em apenas um ano, 
no Ranking do Índice ABEP-
-TIC de Oferta de Serviços Pú-
blicos Digitais dos Governos 
Estaduais e Distrital. A cerimô-
nia de entrega da premiação 
será realizada nesta quarta-
-feira, 22 , no auditório do Ho-
tel Royal Tulip, em Brasília (DF).

A conquista é um reco-
nhecimento do trabalho do 
Governo de Goiás em ofere-
cer atendimento digital para 
os serviços públicos, com o 
programa Expresso, que dis-
ponibiliza hoje mais de 100 
atividades em formato com-
pletamente digital. “Trou-
xemos Goiás para o mundo 
digital. Com a ajuda da tecno-
logia, conseguimos agilizar a 
vida do cidadão que recorre 
aos serviços do Estado”, frisou 
o governador Ronaldo Caiado.

De acordo com Caiado, o 
Expresso tem democratizado 
o acesso ao serviço público e 
mostra o comprometimento 
e cuidado do Governo de Goi-
ás com a população. “A pes-
soa tem acesso direto ao que 
precisa e se sente respeitada”, 
explicou. O programa está em 
funcionamento há um ano e 
já contabiliza mais de um mi-
lhão de serviços realizados.

O trabalho pela digitaliza-
ção do Executivo estadual foi 
iniciado em 2019, com a in-
clusão de Goiás na rede Gov.
Br e a desburocratização dos 

processos e serviços, para que 
pudessem ser ofertados à po-
pulação em meio digital. Até 
aquele ano, Goiás estava en-
tre os dez piores na prestação 
de serviços on-line e em 2021 
chegou à sétima colocação. 
Ainda de acordo com o levan-
tamento, o Estado alcançou a 
terceira posição na categoria 
‘Variação Nominal no Índice 
ABEP-TIC entre 2021 e 2022’.

MODERNIZAÇÃO
Desenvolvido por meio da 

parceria entre as secretarias es-
taduais da Administração (Sead), 
de Desenvolvimento e Inovação 
(Sedi) e Geral da Governadoria 
(SGG), o Expresso recebe novos 
serviços continuamente, com o 
objetivo de ampliar seu alcance 
e a oferta simplificada de atendi-
mento aos usuários.

O secretário-geral de Go-
verno, Adriano da Rocha Lima, 
avalia a evolução no ranking 
nacional de serviços públicos 
digitais como um resultado 

positivo de toda uma cadeia 
de ações rumo à moderniza-
ção do Estado, em suas várias 
frentes, tendo a tecnologia 
como grande aliada.

“Estamos empenhados 
em modernizar a forma como 
o Governo de Goiás atende o 
cidadão, em suas mais dife-
rentes necessidades. Promo-
ver a digitalização dos servi-
ços é uma delas. Ela agiliza, 
poupa esforços, facilita aces-
sos e ainda permite que o Es-
tado seja presente de forma 
menos burocrática, atenden-
do o cidadão por meio de um 
smartphone, na palma da sua 
mão”, reflete Rocha Lima.

Para o secretário de De-
senvolvimento e Inovação, 
Marcio Cesar Pereira, os esfor-
ços estratégicos para ampliar 
os serviços oferecidos no Ex-
presso foram determinantes 
para conquistar o segundo 
lugar no ranking. A plataforma 
é o resultado de uma estraté-
gia focada na experiência do 

cidadão. Hoje, os serviços es-
tão disponíveis para o cidadão 
sem que ele precise sair de 
casa em multicanais. “Colhe-
mos os frutos de um projeto 
que tem como prioridade ofe-
recer serviços digitais e facili-
tar o dia a dia da população. 
Hoje nós somos referência 
para outras unidades federati-
vas”, comemora Marcio.

Secretário da Administra-
ção, Bruno D’Abadia, destaca 
que a ascensão de Goiás no 
ranking é resultado de um es-
forço coletivo e que tem como 
principal objetivo facilitar a 
vida do cidadão. “A transforma-
ção e digitalização dos serviços 
públicos são frentes em que o 
Estado também ganhou noto-
riedade nacional, fruto da ca-
pacidade técnica e dedicação 
das nossas equipes e, irrefuta-
velmente, pela preocupação 
do governador em democrati-
zar e facilitar o acesso dos goia-
nos aos atendimentos estadu-
ais”, pontua o titular da Sead.

Reprodução

Governo de Goiás é o segundo Governo de Goiás é o segundo 
mais digitalizado do paísmais digitalizado do país

O período de campanha 
eleitoral se aproxima e 
os pré-candidatos dão o 
tom de como serão seus 
discursos e participação 
no processo.
Bastou uma conversa com 
o presidente nacional do 
PSD, Gilberto Kassab, para 
que o deputado estadual 
Lissauer Vieira, presiden-
te da Alego mudasse o 
discurso e admitir que é 
candidato ao Senado em 
qualquer cenário.
Kassab esteve e, Goiânia 
na última segunda-feira 
e participou de reuni-
ões com Lissauer e com 
o presidente do PSD em 
Goiás, Vilmar Rocha.
“Foi um encontro bastan-
te positivo em que, além 
de apresentarmos a nova 
sede da Alego, ainda trata-

dos dos principais anseios 
dos goianos e reforçamos 
a nossa pré-candidatura 
ao Senado”, pontuou.
Até o último final de sema-
na, o presidente da Assem-
bleia Legislativa afirmava 
que só disputaria o pleito 
se fosse na chapa encabe-
çada pelo governador Ro-
naldo Caiado (União).
Essa postura do depu-
tado era criticada até 
mesmo por integrantes 
do seu partido, como o 
atual senador licenciado 
Vanderlan Cardoso.
Caiado tem, até agora, 
cinco apoiadores de par-
tidos diferentes, de olho 
no Senado na chapa ma-
joritária. As convenções 
partidárias se iniciam no 
dia 20 de julho e segue 
até o dia 5 de agosto.

FERNANDA
MORAIS

LISSAUER MUDA DE IDEIA E DIZ LISSAUER MUDA DE IDEIA E DIZ 
QUE SERÁ CANDIDATO AO SENA-QUE SERÁ CANDIDATO AO SENA-
DO EM QUALQUER SITUAÇÃODO EM QUALQUER SITUAÇÃO
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Com a proximidade 
das eleições 2022 foi 
possível perceber a 

movimentação de Bolsona-
ro (PL), para tentar conter as 
frequentes altas nos preços 
dos combustíveis no País. O 
presidente tem se mostra-
do preocupado com os pre-
juízos que o cenário pode 
trazer para o seu projeto de 
reeleição e com a queda de 
sua popularidade.

Desde o final da semana 
passada que o presidente in-
siste na CPI da Petrobras. O 
presidente da Câmara Federal 
Arthur Lira (PP) e parte da base 
Bolsonarista em Brasília ten-
tou convencer o presidente 
que não era o momento, mas, 
a nova informação é que o lí-

der do PL na Casa, deputado 
Altineu Côrtes, já começou a 
colher assinaturas necessárias 
para instalação da Comissão.

Apesar de os dirigentes 
da Petrobras serem indica-
dos pelo presidente, Bolso-
naro confirmou a apoiadores 
que, de fato, está acertando 
a CPI da estatal no Congres-
so.  “Ah, você que indicou o 
presidente’. Sim, mas quero 
CPI, por que não? Investiga 
o cara, pô. Se der em nada, 
tudo bem. Mas os preços da 
Petrobras são um abuso”

O último reajuste nos pre-
ços dos combustíveis acon-
teceu na sexta-feira (17). Em 
Goiânia o preço da gasolina 
comum chegou a R$ 7,89 e 
do diesel a R$ 7,69 . No inte-
rior, goianos também relata-
ram que o aumento também 

já atingiu as bombas, em Aná-
polis a gasolina é encontrada 
a R$ 7,59 e o etanol a R$ 4,99.

Em ano eleitoral, além da 
proposta da CPI da Petrobras, 
o Governo Federal trabalhou 
para aprovar o projeto que 
estabeleceu o teto de cobran-
ça de 17% no ICMS incidente 
sobre os combustíveis. Mas 
a previsão de baixar o preço 
do produto nas bombas já 
começa a não dar certo por 
conta do novo reajuste.

Está previsto que Bolsona-
ro sancione a lei do ICMS ain-
da nesta terça-feira (21).Ainda 
na última segunda-feira o pre-
sidente atacou a Petrobras ao 
dizer que a gasolina no Brasil 
poderia estar bem abaixo de 
R$ 8 não fosse “a maldade” da 
estatal. “Não precisava desse 
reajuste nem do anterior”.

Divulgação

Bolsonaro insiste e Congresso começa Bolsonaro insiste e Congresso começa 
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O Ministro da Defesa, 
general Paulo Sérgio No-
gueira, enviou represen-
tante das Forças Armadas 
para participar da reunião 
da Comissão de Transpa-
rência das Eleições (CTE) e 
do Observatório de Trans-
parência das Eleições (OTE), 
que acontece na tarde des-
ta segunda-feira, 20.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Ed-
son Fachin, foi comunicado 
da decisão via ofício que 
chegou ao órgão com a as-

sinatura do próprio minis-
tro. Quem tem acompanha-
do os encontros do órgão 
por parte do governo é o 
general Heber Portella.

Enquanto aliados do go-
verno Bolsonaro questio-
nam a idoneidade do pro-
cesso eleitoral brasileiro, 
o ministro Edson Fachin, 
de  acordo com publicação 
da Folha de São Paulo, não 
vê problema no fato de 
as Forças Armadas acom-
panhar toda a organiza-
ção do TSE para garantir a 
transparência das eleições.

Recentemente o TSE 

acatou parte das sugestões 
dos militares para definição 
dos critérios que o órgão vai 
adotar desde a idealização 
das eleições até a apuração 
final dos votos e divulgação 
de resultados.

Apesar de não ter absor-
vido todas as ponderações 
do ministério da Defesa 
nesse primeiro aceno de di-
álogo entre as partes, o pre-
sidente do STF já declarou 
que, nada impede que novas 
sugestões sejam acolhidas 
no futuro já que a prioridade 
é realizar as eleições de ma-
neira ordeira e transparente.

O preço de combustível 
realmente vem tirando o 
sono do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e de seus asses-
sores. Nesta terça-feira, 21, 
foi a vez do ministro de Mi-
nas e Energia, Adolfo Sach-
sida pedir para a Petrobras 
dar sua “parcela de sacrifí-
cio”, para conter as frequen-
tes altas que são repassadas 
aos consumidores.

A declaração de Sachsida 
foi dada durante audiência 
pública na Câmara dos De-
putados. Quando questio-
nado se ele teria “orgulho”, 
do lucro da Petrobras, e ele 
afirmou que “não”.

Segundo o ministro os Es-
tados estão se sacrificando, 
assim como o Congresso e o 
governo Federal. “Ora, é natu-
ral que a Petrobras também o 
faça. Mas, de novo, essa deci-
são não é minha. Essa decisão 
é do presidente da Petrobras, 
do seu conselho e dos seus 
diretores”, declarou.

Sachsida também infor-
mou aos deputados que 
quem decide sobre a política 
de preços é a Petrobras. Hoje 
a empresa atua com o Preço 
de Paridade de Importação 
(PPI), ou seja, leva em conta 
a cotação do petróleo e do 
dólar. Portando, o governo, 

mesmo acionista, não pode 
interferir nos valores cobra-
dos no mercado nacional.

“Uma empresa constan-
temente altera sua política 
de preços. Quando você está 
em uma empresa, você toma 
uma decisão, a mantém por 
um determinado período de 
tempo, e é natural que em-
presas revisem a sua política 
de preços”, comentou.

A problemática do com-
bustível tem sido foco do 
governo nos últimos dois 
meses. A proposta de con-

gelamento congelamento 
do ICMS em 17% no Con-
gresso,  não evitou o pedido 
de demissão de  José Mauro 
Coelho da presidência e do 
Conselho de Administração 
da Petrobras. Nos últimos 
dias ele foi muito criticado 
por Bolsonaro, que forçou a 
sua saída do cargo.

Até agora nenhuma das 
ações refletiu no preço fi-
nal que o consumidor está 
encontrando nas bombas. 
O último reajuste de preços 
aconteceu na sexta-feira (17).
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A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Santa Ca-
tarina afirma que irá traba-
lhar para buscar proteger a 
menina de 11 anos, grávida 
após ser vítima de estupro, 
mantida pela justiça de San-
ta Catarina em um abrigo há 
mais de um mês para evitar 
que faça um aborto legal.

A entidade emitiu uma 
nota para informar que acom-
panha o caso e que irá garan-
tir que a criança receba apoio, 
“incluindo o retorno ao conví-
vio familiar e toda a assistên-
cia de saúde necessária”.

A juíza Joana Ribeiro 
Zimmer, titular da Comarca 
de Tijucas, afirmou em des-
pacho que a ida ao abrigo 
foi ordenada para proteger 
a criança do agressor, mas 
agora a decisão acontece 
para “salvar a vida do bebê”.

O caso publicado no site 

The Intercept foi revelado nes-
ta segunda-feira (20). O Códi-
go Penal permite o aborto em 
caso de violência sexual, sem 
impor qualquer limitação de 
semanas da gravidez e sem 
exigir autorização judicial.

Porém, a equipe médica 
se recusou a realizar o abor-
tamento, permitido pelas 

normas do hospital só até as 
20 semanas. A menina estava 
com 22 semanas e dois dias e, 
por isso, o caso chegou à juíza 
Joana Ribeiro Zimmer.

“Estamos buscando jun-
to aos órgãos e instituições 
com atuação no caso todas 
as informações necessárias 
para, de forma incondicional, 

resguardarmos e garantirmos 
proteção integral à vida da 
menina gestante, com emba-
samento em laudos médicos 
e nas garantias legais previs-
tas para a vítima em tais situa-
ções”, afirmou a nota da OAB.

A reportagem revela um ví-
deo de uma audiência judicial 
que ocorreu em 9 de maio. A 
juíza tenta induzir a menina a 
seguir com a gravidez. “Você 
suportaria ficar mais um pou-
quinho?”, questiona, para au-
mentar a chance de sobrevida 
do feto. A criança afirmou não 
querer seguir com a gravidez.

A promotora Mirela Dutra 
Alberton, do Ministério Pú-
blico catarinense, também 
é a favor da manutenção da 
gestação. “A gente mantinha 
mais uma ou duas semanas 
apenas a tua barriga, por-
que, para ele ter a chance de 
sobreviver mais, ele precisa 

tomar os medicamentos para 
o pulmão se formar comple-
tamente”, falou. “Em vez de 
deixar ele morrer – porque já 
é um bebê, já é uma criança –, 
em vez de a gente tirar da tua 
barriga e ver ele morrendo e 
agonizando, é isso que acon-
tece, porque o Brasil não con-
corda com a eutanásia, o Brasil 
não tem, não vai dar medica-
mento para ele… Ele vai nas-
cer chorando, não [inaudível] 
medicamento para ele morrer”.

ENTENDA O CASO
A gravidez da criança foi 

descoberta alguns dias antes 
do aniversário de 11 anos da 
menina por meio de um tes-
te rápido de farmácia, que foi 
feito após a mãe estranhar os 
enjoos da criança e o cresci-
mento de sua barriga.

Depois, o resultado foi con-
firmado por uma ultrassono-

grafia em uma consulta parti-
cular. No dia seguinte, a família 
buscou o Conselho Tutelar de 
Tijucas e, depois, o hospital de 
referência no serviço de aborto 
legal, o HU da UFSC.

A menina foi internada 
para a realização dos exames 
e, no dia seguinte, foi liberada. 
O protocolo interno do serviço 
limitava a realização do aborto 
legal à 20ª semana de gesta-
ção, seguindo a recomenda-
ção mais conservadora da 
norma técnica do Ministério 
da Saúde. Por causa das duas 
semanas e dois dias acima do 
limite interno, a equipe exigiu 
uma autorização judicial para 
fazer o aborto, informou a re-
portagem do Intercept.

Assim, a família foi em 
busca de uma autorização 
judicial, que pediu que a me-
nina ficasse em um abrigo, 
longe da família.

Ninguém merece andar 
a pé: é verdade que 
estamos inchados e 

cansados tamanho o seden-
tarismo –bom, pelo menos 
eu estou– e uma caminhadin-
ha sem o carro não faria mal: 
muito pelo contrário. Mesmo 
assim, é praticamente impo-
ssível realizar os tantos afa-
zeres diários sem usufruir de 
alguma espécie de transporte: 
que seja ônibus, carro, camin-
hão ou motocicleta.

Infelizmente nada disso é 
movido a pensamento positi-
vo ou força de vontade: gasta 
gasolina, meu querido, óleo 
diesel, ou ainda álcool: deriva-
dos do petróleo cujos preços 
nas bombas estão tirando 
sono dos brasileiros. No mais 
recente reajuste de valores fei-
to pela maior petrolífera bra-
sileira, a Petrobrás, no último 
dia 17, a gasolina subiu 5% e o 
diesel, combustível dos fretes 
e das grandes cargas, chegou 
à elevação repentina de 14%.

Assim fica realmente difí-
cil: por exemplo, já não visito 
meus pais com tanta frequên-
cia no interior, como fazia há 
dois anos atrás. Você também, 
aposto, está fazendo suas con-
cessões aqui e acolá. Não: não é 
à toa que só nos falta chorar no 
ombro do frentista ao pagar-

mos 7 reais por litro pelo que 
quer que seja que nosso carro 
precise – embora eu pague 
dez, rindo de orelha a orelha, 
por 300 ml de long neck.

O pior de tudo, entretanto, 
nem é o problema em si: é não 
sabermos como resolvê-lo. 
Discursos vêm, discursos vão, 
e nada: “A política de preços 
da Petrobrás está errada! Não 
devia fazer paridade com o 
valor o barril no mercado in-
ternacional!“; “A Petrobrás é 
nossa, mas está sendo usada 
em detrimento do povo“; “O 

Brasil é autossuficiente em 
petróleo, mas prefere vender 
para fora do que para os bra-
sileiros!“… e por aí vai.

Nunca, absolutamente 
nunca, essas frases condisse-
ram com a realidade com-
pleta: podem, no máximo, 
ser meias verdades que não 
abarcam a situação real. Ora, 
se abarcassem, o abacaxi era 
mais fácil de ser descasca-
do. “É só mudar a política 
de preços!“; “É só parar de 
exportar!“, “Basta uma ca-
netada do presidente“, en-

sinam sabichões de Twitter, 
roqueiros de meia idade em 
adolescência tardia ou gente 
palpiteira (quem nunca, de 
vez em quando?).

O negócio é que eu resol-
vi entender o jogo. Conversei 
com especialistas, li artigos 
imensos, notícias chatas, no-
tas formais da petrolífera e 
até arrisquei uns versinhos da 
constituição –mais adequada-
mente chamados de artigos. 
E nesse quebra-cabeças todo, 
percebi, até agora, que o pro-
blema é na verdade tão pro-

fundo que parece ser culpa de 
todo mundo e de ninguém ao 
mesmo tempo: em mais uma 
bagunça dos infernos, como 
quase tudo neste país.

Primeiro, a famigerada 
(famosa) política de preços: 
por que mantê-la? A Petrob-
rás é uma empresa de capital 
aberto cujos acionistas va-
riam entre membros do setor 
privado e o próprio governo 
brasileiro, que detém a mai-
or fatia percentual. Por isso, é 
gerida como qualquer outra 
empresa: tem capital na bolsa 
de Nova York e opera no mer-
cado internacional do petró-
leo –munido de regulações 
próprias– e segue preços in-
ternacionais para não gerar 
concorrência desleal.

Segundo ponto: então por 
que não estatizar totalmente 
a Petrobrás, tirando o setor 
privado das ações? Aliás, é sé-
rio que a opção é minimamen-
te considerada por algum bra-
sileiro, calvíssimo de conhecer 
a estirpe da honestidade já 
manifesta pela classe política, 
em tantas e tantas ocasiões? 
Sabendo, como sabemos, dos 
cabides de empregos e dos 
esquemas de corrupção? Não 
vamos longe: no ano passado 
o Ministério Público denun-
ciou o velho Dirceu e mais 14 
por favorecimentos milioná-
rios em contratos.

Terceiro ponto: por que ven-
demos nosso petróleo e depois 
precisamos comprar do exte-
rior? Dizendo simplesmente 
assim, é óbvio que vai beirar a 
insanidade. Mas a “autossufi-
ciência” brasileira em produção 
de petróleo –produzimos três 
milhões de barris por dia, e con-
sumimos algo em torno de 2,3 
milhões– é mais uma daquelas 
palavras de efeito que servem à 
propaganda política.

O que acontece é que o 
combustível extraído na-
cionalmente é demasiado 
espesso, não sendo próprio 
para virar gasolina, por exem-
plo. Por conta disso, o Brasil é 
grande exportador de óleo, 
mas ainda precisa comprar 
um tipo de petróleo mais fino 
para ser misturado à extração 
nacional, possibilitando que 
as refinarias –muitas construí-
das na década de 70– consi-
gam assimilar o produto.

Em muitos casos, por 
questões de logística, fica 
mais barato que certas regiões 
do Brasil comprem a gasolina, 
ou o diesel, direto do exteri-
or: a maioria das refinarias se 
localizam próximas ao litoral. 
Vale lembrar, ou melhor, é 
falha grave se esquecermos 
dos fatores extranacionais, 
que na prática estão fora do 
nosso controle: o fator pan-
demia e o fator guerra.

Divulgação
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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/ 
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

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático 
exwhatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
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

Veículos
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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 preta 
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 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

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

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

nesta terça-feira (21) sua tra-
jetória no Mundial, disputa-
do na Antuérpia, Bélgica. O 
Brasil enfrentou Porto Rico 
e França no primeiro dia da 
competição, em um início 
marcado pelo nervosismo e 
intensidade da equipe.

A equipe brasileira foi 
à quadra com Wil Weiher-
mann, Fabrício Veríssimo, 
Renato Scholz e André Fer-
ros. Na primeira partida, 
contra Porto Rico, a seleção 
não conseguiu mostrar seu 
melhor desempenho em 
quadra. Em um jogo aperta-
do, acabou derrotada por 20 
a 16. Já no segundo confron-
to, com a seleção francesa, 
uma das favoritas ao título, 
o Brasil venceu por 16 a 15 
e segue vivo na competição.

Luca Carvalho, técnico 
do Brasil, destacou a força 
da seleção, em se recupe-
rar após o revés na primei-
ra partida. “Depois de uma 
viagem longa conseguimos 
fazer bons jogos logo no 
primeiro dia de competição, 
perdendo por apenas qua-
tro pontos de Porto Rico, 
uma equipe campeã de 
WT em 2021, e vencendo a 
França, devolvendo a derro-
ta no Pré-Olímpico no ano 
passado. Seguimos para o 
segundo dia com grandes 
chances de classificação 

para a fase final, e agora já 
sabendo como jogam nos-
sos adversários”, afirmou o 
treinador, que mostrou con-
fiança em sua equipe.

A seleção volta à quadra 
nesta quinta-feira, 23, para 
enfrentar Sérvia e Nova 
Zelândia. Serão duelos de-
cisivos para definir a classi-
ficação do Brasil para a pró-
xima fase, no mata-mata. 
O primeiro jogo acontece 

a partir das 7h20 (horário 
de Brasília) e o segundo às 
10h20 (horário de Brasília). 
Ambos terão transmissão 
ao vivo do SporTV.

O Brasil está no Grupo A, 
junto com França, Nova Ze-
lândia, Porto Rico e Sérvia. 
Por conta do formato do 
torneio, todas as seleções se 
enfrentam dentro da própria 
chave. Os primeiros coloca-
dos de cada grupo avançam 

direto para as quartas de fi-
nal, já o segundo e terceiro 
vão para as oitavas de final.

“Estreamos com derro-
ta, mas sabemos a força 
do grupo. Acreditamos no 
sistema e com isso conse-
guimos vencer o segundo 
jogo. Agora é descansar e 
focar para vencer a Sérvia e 
a Nova Zelândia. Estamos fo-
cados no objetivo”, afirmou 
Fabrício Veríssimo.

SELEÇÃO FEMININA
Na quarta-feira, dia de 

descanso da seleção masculi-
na, a equipe feminina faz sua 
estreia na competição. Contra 
a Áustria e a França, às 6h e 
7h50, respectivamente, tenta 
ter um bom início no torneio, 
para chegar ao mata-mata. O 
formato de disputa é o mes-
mo do masculino. Comple-
tam o grupo do Brasil os Esta-
dos Unidos e a Nova Zelândia.

A campanha do Vila 
Nova no Campeonato Bra-
sileiro Série B é até o mo-
mento para se esquecer. 
Com apenas 11 pontos, o 
time ocupa a lanterna da 
competição e não vence 
há 7 rodadas. Em relação as 
finanças, o Vila Nova tam-
bém ocupa a parte inferior 
da Segundona, já que o 
clube está na 15ª coloca-
ção em relação a folha sa-
larial do elenco.

A informação foi divul-
gada no Canal do jornalista 
Jorge Nicola, no Youtube. 
No vídeo, ele faz um levan-
tamento da folha salarial 
de todos os clubes da Série 
B deste ano. Segundo a pu-
blicação, o Vila Nova possui 
folha salarial de R$ 800 mil, 

os gastos englobam comis-
são técnica e elenco. O Ti-
grão fica à frente de Criciú-
ma (R$750 mil), Tombense, 
Ituano (R$ 700 mil), Sam-
paio Corrêa (R$ 550 mil) e 
Londrina (R$500 mil).

Ainda segundo a pu-
blicação, os clubes deste 
ano possuem as maiores 
folhas salariais da história 
da competição. No top 3 
de maiores gastos na Série 
B estão três equipes candi-
datas ao título e ao acesso. 
O líder é o Grêmio, com R$ 
10,5 milhões, ele é seguido 
pelo Vasco, com R$ 3,5 mi-
lhões e o Cruzeiro, com R$ 
2,7 milhões. Os gastos das 
equipes estão fazendo a di-
ferença, já que os três ocu-
pam o G4 da Série B.

Reprodução

Pouco mais de duas se-
manas após anunciar a apo-
sentadoria da carreira como 
jogador, o agora ex-atacante 
Carlitos Tevez foi anunciado 
nesta terça-feira (21) como 
novo treinador do Rosario 
Central, da Argentina, e vive-
rá sua primeira experiência 
exercendo a função. A contra-
tação já era dada como certa 
pela imprensa argentina des-
de a semana passada, mas o 
clube adotou cautela, apesar 
de ter confirmado que estava 
negociando com o jogador.

“El Apache (apelido 
de Tévez na Argentina) 
tornou-se o novo treinador 
Auriazul”, escreveu o Rosario 
nas redes sociais, em comu-
nicado acompanhado por 
um vídeo no qual o ex-atleta 
é chamado de “O jogador do 
povo”. Também são mostra-
das imagens da carreira dele, 
inclusive uma celebração de 
gol pelo Corinthians, fazen-
do a famosa cumbia que se 
tornou sua marca registrada 
com a camisa 10 alvinegra.

O Rosario também anun-
ciou que Carlos “el Chapa” 
Retegui, ex-jogador e treina-
dor de hóquei de grama, será 
parte da comissão técnica. 
Como técnico da seleção 
feminina argentina da mo-
dalidade, levou o time à con-
quista de duas pratas olímpi-
cas, uma em Londres-2012 e 
outra em Tóquio-2020.

Tévez anunciou a apo-
sentadoria no dia 4 de ju-
nho e disse ter tomado a 
decisão por causa da morte 
do pai. “Parei de jogar por-
que perdi meu fã número 
um. meu último ano jogan-
do foi muito difícil porque 
ele estava com morte cere-
bral”, explicou na ocasião. 
Apesar de ter oficializado o 
fim da carreira neste ano, o 
argentino de 38 anos já não 
atuava desde 2021, quando 
deixou o Boca Juniors.

Lançado ao futebol 
profissional pelo time xe-
neize, no início dos anos 
2000, Tévez foi contratado 
pelo Corinthians em 2005, 
temporada na qual o clube 
paulista recebeu investi-
mentos da Media Sports 
Investment (MSI), fundo co-
mandado pelo empresário 
iraniano Kia Joorabchian.

Brasil vence França e perde para Porto Brasil vence França e perde para Porto 
Rico em estreia no Mundial de basqueteRico em estreia no Mundial de basquete

Vila Nova é o 15º colocado no ranking de folhas salariais do Brasileirão Vila Nova é o 15º colocado no ranking de folhas salariais do Brasileirão 

Carlitos Té-Carlitos Té-
vez é anun-vez é anun-
ciado novo ciado novo 
treinador do treinador do 
Rosario Cen-Rosario Cen-
tral: ‘O joga-tral: ‘O joga-
dor do povo’dor do povo’
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A obesidade infantil afe-
ta negativamente a 
capacidade cognitiva 

na meia-idade, o que aumen-
ta o risco de demência. A con-
clusão é de um estudo publica-
do na revista Journal of Science 
and Medicine in Sport. Esse é 
o primeiro trabalho a avaliar 
a associação entre o peso e a 
forma física na infância e a ca-
pacidade intelectual na idade 
adulta e traz uma descoberta 
preocupante, visto que o nú-
mero de crianças obesas está 
em ascensão, assim como os 
casos de demência.

Pesquisadores da Universi-
dade Monash de Melbourne , 
na Austrália, acompanharam 
1.200 crianças, por 30 anos. O 
estudo teve início em 1985, 
quando os participantes ti-
nham entre sete e 15 anos. Na 
época, os pesquisadores ava-
liaram os níveis de condiciona-
mento físico das crianças por 
meio de testes de desempenho 
cardiorrespiratório, potência e 
resistência muscular e da me-
dida da relação cintura-quadril.

Outra rodada de avaliações 
foi feita entre 2017 e 2019, 
quando os voluntários tinham 
entre 39 e 50 anos, desta vez 
com foco na capacidade cog-

nitiva. Isso envolveu testes 
computadorizados de aten-
ção, memória e cognição.

Os resultados mostra-
ram que aqueles com os 
mais altos níveis de aptidão 
cardiorrespiratória, desem-
penho muscular e menor 
relação cintura-quadril em 
1985, quando eram crianças, 
apresentavam maior função 
cognitiva quando atingiam a 
meia-idade. Acredita-se que 
estar em forma quando crian-
ça melhora a saúde cardio-

vascular, mantendo os vasos 
sanguíneos que alimentam o 
cérebro em boas condições.

A obesidade na infância por 
outro lado, aumentaria o ris-
co de desenvolver demência. 
Diversos trabalhos já demons-
traram que o declínio no de-
sempenho cognitivo na meia-
-idade está associado a maiores 
probabilidades de desenvolver 
comprometimento cognitivo 
leve e demência na velhice.

Não há cura para a demên-
cia, mas manter-se saudável e 

praticar exercícios na meia-
-idade tem sido repetida-
mente associado à prevenção 
da demência. Diante dessa 
descoberta, os pesquisadores 
acreditam que iniciar inter-
venções precoces (desde a in-
fância) no estilo de vida, pode 
ajudar a proteger contra o 
declínio cognitivo e o risco de 
doenças mais tarde na vida.

“É importante ressaltar que 
o estudo também indica que 
as estratégias de proteção con-
tra o declínio cognitivo futuro 

podem precisar começar já 
na primeira infância, para que 
o cérebro possa desenvolver 
reserva suficiente contra o de-
senvolvimento de condições 
como a demência na vida adul-
ta”, disse Michele Callisaya.

PREVENÇÃO 
A obesidade infantil é re-

sultado de uma série com-
plexa de fatores genéticos, 
comportamentais, que atuam 
em vários contextos: familiar, 
escolar, social. Fatores que po-

dem ocorrer ainda na gesta-
ção podem influenciar, como 
a nutrição inadequada da mãe 
e o excesso de peso. Também 
pode envolver um aleitamen-
to materno de curta duração 
e introdução de alimentos de 
forma inadequada. 

Crianças com obesidade 
correm riscos de desenvol-
verem doenças nas articula-
ções e nos ossos, diabetes e 
doenças cardíacas. Para evitar 
esses riscos, é essencial que a 
introdução alimentar seja fei-
ta no período correto (a partir 
dos 6 meses, após o período 
de aleitamento materno ex-
clusivo) e com os alimentos 
balanceados. Se esse período 
não tiver o cuidado e atenção 
necessários, as crianças ficam 
expostas cada vez mais cedo 
aos alimentos ultraprocessa-
dos e industrializados. 

Os salgadinhos, refrigeran-
tes, biscoitos recheados devem 
sair de cena e dar mais espaço 
aos alimentos que já conhece-
mos bem, como arroz, feijão, le-
gumes e frutas. Portanto, o aces-
so à informação sobre escolhas 
mais saudáveis para as famílias, 
profissionais de saúde, cuidado-
res e responsáveis é fundamen-
tal para combater o problema.

Reprodução

Obesidade na fase infantil Obesidade na fase infantil 
aumenta o risco de demência, diz estudoaumenta o risco de demência, diz estudo
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Nos grupos de WhatsA-
pp formados por poderosos 
empresários do meio serta-
nejo — nomes bem fortes 
no Nordeste, principalmen-
te –, não se fala em outra 
coisa a não ser no furacão 
que Simaria está causando. E 
foi por aí que um áudio em 
especial, gravado por Paulo 
Tear (empresário e contra-
tante de shows na Bahia), ga-
nhou outras proporções. No 
desabafo de indignação, ele 
usou como exemplo outras 
duplas que se odeiam, mas 
que cumprem seus contra-
tos sem maiores problemas.

Os nomes de Zezé Di Ca-
margo & Luciano e Bruno & 
Marrone são escancarados 
nesse áudio obtido pela co-

luna LeoDias. Paulo Tear afir-
ma categoricamente que 
eles não se suportam, e ain-
da diz que Simaria, por estar 
afastada dos compromissos, 
não deveria sequer receber 
seu pagamento.

“Se eu sou prefeito, eu 
desconto um valor. Não te-
nho nada a ver com a briga 
das duas. Zezé Di Camargo 
& Luciano se odeiam, mas 
cumpriram todos os contra-
tos cantando juntos. Bruno & 
Marrone se odeiam, mas can-
tam juntos, entende? Esses 
cão nenhum, não gostam de 
ninguém. Agora, não vir can-
tar com o cachê lá em cima. 
Êpa, pera ae! Cachê é R$ 400 
mil, R$ 200 é custo, nota fiscal, 
banda, carreta… já era.

Reunidos ao redor de 
uma fogueira, no ano 
passado, durante o 

aniversário de 79 anos de Gil-
berto Gil, a família do músico 
planeja o repertório da turnê 
pela Europa que eles fariam 
no ano seguinte, nas come-
morações dos 80 anos de Gil. 
Na dinâmica, cada membro 
da família tem que defender 
uma música para entrar no 
show e o neto, Bento, de 18 
anos, bastante emocionado, 
sugere Não Tenho Medo da 
Morte, canção lançada em 
2008 para o álbum Banda 
Larga Cordel. Bento diz que, 
apesar de saber que o avô 
mais ou cedo ou mais tarde 
irá morrer, nunca sentiu que 
o tema fosse um tabu na 
família. A cena, exibida na 
série documental Em Casa 
Com os Gil, dirigida por An-
drucha Waddington, que es-
treia na próxima sexta-feira, 
24, na Amazon Prime Video, 
impressiona pela franqueza 
com que eles tratam o as-
sunto. “Essa música já era a 
favorita do Bento desde que 
ele tinha 14 anos, indicando 
um pouco dessa presença 
em sua alma, dessa tensão 
curiosa sobre a finitude”, dis-
se Gilberto Gil em entrevista 

coletiva para falar da série.
Lançada quando Gil tinha 

66 anos, a música ganhou 
ares mais soturnos em 2016, 
quando o cantor ficou vários 
meses internado no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, 
para tratar de uma insufici-
ência renal. Em entrevista 
exclusiva a VEJA, três filhos 
de Gil – Bem, Bela e Preta 
– relembraram daquele pe-
ríodo e de como o pai lidou 
com tranquilidade com o 
tema. “Meu pai tem a sabe-
doria de dizer que somos fi-
nitos”, afirma Preta. “Ele trata 
a morte de maneira natural, 

especialmente depois da 
perda de nosso irmão”, diz 
ela, se referindo a Pedro Gil, 
morto aos 19 anos, em 1990, 
em um acidente de carro no 
Rio de Janeiro. “Em deter-
minado momento, quando 
meu pai ficou internado em 
2016, eu senti uma certa re-
signação. Ele demonstrava 
estar cansado. Mas, da nossa 
perspectiva, foi natural a re-
cuperação dele. Ele sempre 
foi muito ativo”, diz Bem

O tema da morte, no en-
tanto, já é tratado por Gil 
há anos. Na faixa A Morte, 
por exemplo, ele já cantava: 

“A morte é rainha que reina 
sozinha / Não precisa do 
nosso chamado / Recado / 
Pra chegar”. “Meu pai trata 
desse assunto desde que 
eu me entendo por gente. 
A música Se Eu Quiser Falar 
Com Deus é outro exem-
plo”, conta Preta. “Eu não 
normalizo minha relação de 
pai com ele. Para mim, ele 
está em um pedestal. Tenho 
consciência de que sou filha 
de um orixá vivo. Para mim, 
ele já era um imortal antes 
mesmo de ter sido eleito 
para Academia Brasileira de 
Letras”, completa.

Gilberto Gil reflete sobre a própria Gilberto Gil reflete sobre a própria 
morte em nova série da Amazonmorte em nova série da Amazon

Em áudio vazado, Em áudio vazado, 
empresário expõe Simaria empresário expõe Simaria 
e duplas que “se odeiam”e duplas que “se odeiam”
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