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Preço cai e Goiás tem o segundo Preço cai e Goiás tem o segundo 
etanol mais barato do país em junhoetanol mais barato do país em junho
Na primeira quinzena de junho, os goianos pagaram o segundo menor preço do etanol do Brasil. A queda em relação a maio foi 

de 4,12%  fazendo o preço passar de R$ 5,199 para R$ 4,985, em média. A informação publicada no Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou 
São Paulo como o valor mais em conta pelo litro do combustível. O etanol mais barato no estado custa R$4,25.  p3
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As férias mal chegaram, 
mas basta olhar o céu 
para ver a beleza das 

pipas, que também repre-
sentam, quando usadas de 
forma ilegal, um grande pe-
rigo para pedestres, ciclistas e 
principalmente motociclistas. 
Entre 2010 e 2021, por exem-
plo, Goiânia e Aparecida de 
Goiânia registraram pelo me-
nos oito mortes pelo uso de 
linhas cortantes, segundo a 
Guarda Civil Municipal (GCM).

Apenas neste ano, a GCM 
de Goiânia apreendeu 400 
carreteis dessas linhas cor-
tantes com mais de 300 km 
(distância entre Goiânia e Ja-
taí), além de 250 pipas com 
material cortante nas rabio-
las. Já a Guarda Municpal de 
Aparecida de Goiânia reco-
lheu, entre junho e julho, do 
ano passado, 537 carreteis 
do material e 512 pipas.

Entre as linhas cortantes 
mais comuns está a chamada 
linha indonésia, que é uma 
mistura de cola cianoacrila-
to, conhecida como super 
bonder, carbeto de silício ou 
óxido de alumínio. Trata-se 
de uma “evolução da linha 
chilena” (mistura de madeira 
com quartzo moído) que ga-
nhou, há alguns anos, o lugar 
do cerol (vidro moído e cola).

A comercialização deste 
tipo de material, inclusive, é 
bastante comum no meio 
digital. Basta realizar uma 
busca nas plataformas, que 
milhares de anúncios apare-
cem, escancarando o comér-
cio ilegal das linhas cortantes 
nas duas maiores cidades de 
Goiás, e em grandes capitais 
brasileiras, como São Paulo. 
A prática, que é considerada 
crime, pode render multa de 
R$ 2 mil a R$ 4 mil, no estado.

Para mostrar a facilidade 
de obter esse tipo de linha, 

a reportagem do Diário do 
Estado, em poucos minutos, 
acessou um dos milhares 
de anúncios publicados nas 
plataformas digitais e conse-
guiu conversar e até “fechar 
um pacote” com um desses 
fornecedores. O criminoso, 
durante o dialogo, se gabou 
do produto dizendo que pos-
suía a linha indonésia com 
três passadas (maior poder 
de corte) e que fazia o produ-
to, de 500 metros, por R$ 40.

No atacado, acima de 
10 unidades, o produto sai 

por menos, R$ 28 a unida-
de. Já o carretel maior, de 3 
mil metros, custaria R$ 130. 
Porém, o ‘comerciante’ ga-
rante: “ela é mais resistente 
e corta mais que a chilena, 
mas tem que saber brincar”. 

Embora o vendedor 
tenha pedido esse valor, 
outras pessoas anunciam 
linhas indonésia e chilena 
por preços mais altos e mais 
baixos, variando entre R$ 15 
a R$ 100, a depender do po-
der de corte e da quantida-
de de produtos comprados.

PERIGOS DO PRODUTO
Os principais usuários 

destes ‘brinquedos’, que 
podem ter várias formas e 
desenhos, normalmente 
são crianças e adolescentes. 
Porém, não é difícil ver um 
adulto se divertindo tam-
bém. A questão é que o uso 
de cerol e linha chilena pode 
provocar, desde apagões na 
rede elétrica, até a morte 
por eletrocussão.

Para os que empinam pi-
pas, os riscos de ferimentos 
são menores, mas para ciclis-
tas, motociclistas e transeun-
tes é comum acontecerem 
cortes profundos na região 
do pescoço que podem levar 
à morte da pessoa atingida 
pela linha, segundo o GCM de 
Goiânia, Janilson Saldanha.

Nesta terça-feira, 21, por 
exemplo, um piloto de 52 
anos teve parte do corpo 
queimado, e acabou mor-
rendo, após a queda de 
um paraplano, em Apare-
cida de Goiânia. A vítima, 
identificada como Marcelo 
Nunes Rodrigues, fazia ma-
nobras quando próximo à 
Avenida das Amendoeiras, 
no Jardim Mont Serrat. A 
suspeita é que o acidente 
tenha sido provocado por 
uma linha de pipa com ce-
rol, que teria cortado uma 
das asas da aeronave.

O policial civil aposenta-
do, João Rosário Leão, de 62 
anos, que foi baleado pelo 
ex-genro no início da tarde 
desta segunda-feira, 27, não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu após dar entrada no Hos-
pital de Urgências de Goiás 
Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

O comerciante foi balea-
do na cabeça dentro da far-
mácia dele, no Setor Bueno, 
em Goiânia. O gerente de si-
nalização da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito de Goi-

ânia (SMM), Felipe Gabriel 
Jardim, ex-genro da vítima, 
teria entrado no estabeleci-
mento e efetuado ao menos 
cinco disparos contra o ho-
mem. Câmera de segurança 
registrou o homicídio. 

De acordo com informa-
ções preliminares, o autor 
dos disparos estaria incon-
formado com o fim do re-
lacionamento com a filha 
do policial aposentado. Se-
gundo familiares do idoso, 
Felipe teria ameaçado matar 
a vítima e toda a família du-
rante uma discussão com a 

filha do comerciante no final 
de semana. Nesta segunda-
-feira, 27, inclusive, a família 
registrou boletim de ocor-
rência por causa das amea-
ças, o que pode ter revolta-
do o servidor municipal.

Depois de disparar con-
tra o ex-sogro, Felipe fugiu 
do local e até o fechamen-
to desta matéria não havia 
sido localizado. Por meio 
de nota, a SMM lamentou 
o ocorrido e afirmou que 
ele será exonerado do car-
go. O caso será investigado 
pela Polícia Civil (PC).

Reprodução

Para combater a sonega-
ção fiscal e a concorrência 
desleal, a Secretaria de Es-
tado da Economia, por meio 
do Fisco goiano, deflagrou 
na manhã desta terça-feira 
(21/06) a Operação Rodoviá-
ria, que teve como alvo em-
presas de vendas de passa-
gens em guichês localizados 
no Terminal Rodoviário de 
Goiânia. Foram apreendidos 
documentos e equipamen-
tos de cartões de crédito.

A investigação teve início 
a partir de um levantamento 
realizado pela Delegacia Re-
gional de Fiscalização (DRF) 
de Goiânia, que constatou 
possíveis irregularidades. Os 
trabalhos de análise do crime 
fiscal foram realizados pela 
Gerência de Inteligência Fiscal 
da Secretaria da Economia.

A operação contou com 
23 auditores fiscais, e apreen-
deu documentos e dados dos 
sistemas de informática que 
propiciarão auditoria com-
pleta para estabelecer o mon-
tante de tributos devidos. 
Foram apreendidos também 
equipamentos de cartões de 
crédito no intuito de levantar 
os valores sonegados aos co-
fres públicos estaduais.

“Além da suspeita do uso 
de documentos não fiscais 
– uma espécie de controle 
paralelo de emissão de pas-
sagens para não emitir o 
bilhete fiscal – foi constata-
do que empresas de outros 
estados estavam emitindo 
o documento como se a ori-
gem da operação fosse de lá, 
fazendo com que o recolhi-
mento do tributo não ocor-
resse aqui em Goiás, onde de 
fato deveria ser”, explica o Au-
ditor Fiscal Gerson Segundo, 
delegado da DRF de Goiânia.

A Polícia Civil do Estado de 
Goiás, por meio da Delegacia 
de Repressão a Crimes conta 
a Ordem Tributária (DOT), 
constatou irregularidades na 
emissão do Bilhete de Passa-
gem Eletrônica (BP-e) e con-
duziu os representantes das 
empresas para oitiva e, poste-
riormente, inquérito policial. 
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Na primeira quinzena 
de junho, os goianos 
pagaram o segundo 

menor preço do etanol do 
Brasil. A queda em relação a 
maio foi de 4,12%  fazendo 
o preço passar de R$ 5,199 
para R$ 4,985, em média. A 
informação publicada no 
Índice de Preços Ticket Log 
(IPTL) apontou São Paulo 
como o valor mais em conta 
pelo litro do combustível.

Uma apuração do Diário 
do Estado realizado no final 
desta sexta (24) por meio do 
aplicativo EON, da Secretaria 
da Economia, aponta que o 
etanol mais barato no estado 
custa R$4,25. O valor é encon-
trado no Posto 74, no centro 
da capital. Já o mais caro está 
no Posto Jardim Guanabara, 
no bairro de mesmo nome, 
com o R$5,280 por litro.

A gasolina também teve 
queda, porém muito menor. 

O preço era R$ 7,639 e foi para 
R$7,568 no mesmo período. O 
diesel não seguiu a tendência 
e ficou um pouco mais caro 
sendo vendido a R$ 7,177 -an-
tes, ela saía a R$ 7,174. 

Para os motoristas de ve-
ículos flex que escolhem o 
combustível pela regrinha dos 
70% (etanol compensa se cus-
tar até essa porcentagem do 
preço da gasolina), o derivado 
da cana-de-açúcar é a melhor 
escolha, segundo o presiden-
te do Sindicato do Comércio 
Varejista dos Derivados de Pe-
tróleo no Estado (Sindiposto),  
Márcio Andrade. 

O fato de Goiás ter bas-
tante plantação do vegetal, 
grande produção do líquido 
e ICMS menor em relação a 
outros estados explicam o 
cenário. Andrade afirma que 
o etanol costuma ser sempre 
o segundo, terceiro ou quarto 
mais em conta para os goia-
nos devido a esses fatores. Em 

relação à gasolina, ele destaca 
que a situação é inversa.

“É uma questão mais com-
plexa porque a Petrobras 
entrega a gasolina no polo 
supridor em Senador Canedo 
com o maior preço do País, 
o ICMS que incide é alto, a 
logística encarece e por aqui 
há menos competitividade. 
Tudo isso faz que o preço seja 
regionalizado”, pontua.

No último sábado (18), o 
preço médio do litro da ga-
solina para as distribuidoras 
passou de R$ 3,86 para R$ 
4,06 (+ 5,2%) enquanto o die-
sel saltou dos R$ 4,91 para R$ 
5,61 (+14,2%). A empresa afir-
mou em nota que tem busca-
do o equilíbrio de seus preços 
com o mercado global, mas 
sem repasse imediato para os 
preços internos da volatilida-
de das cotações internacio-
nais e da taxa de câmbio. O 
último aumento havia ocorri-
do em 11 de março.

Divulgação
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Quem deixou para orga-
nizar as malas na última hora 
pode não encontrar locais 
para reserva em três das prin-
cipais cidades turísticas de 
Goiás. Faltando pouco menos 
de 10 dias para o início de ju-
lho, mês de férias escolares, a  
ocupação em hotéis e pousa-
das de Caldas Novas, Pirenó-
polis e Alto Paraíso, na região 
da Chapada dos Veadeiros, já 
está em quase 100%.

Vale ressaltar que este é o 
primeiro ano sem restrições 

desde o início da pandemia 
de Covid-19. Além disso, 
com a maior parte da po-
pulação vacinada, empresá-
rios e locadores de imóveis 
das três regiões acreditam 
que os turistas já se sentem 
mais seguros para viajar. Daí 
a explicação para a procura, 
grande e antecipada.

Em Caldas Novas, um 
dos principais pontos turís-
ticos do estado, algumas re-
des de hotéis não possuem 
mais disponibilidade para 
receber viajantes. De acor-
do com a Secretaria Muni-

cipal de Turismo, a taxa de 
ocupação dos hotéis já está 
acima de 90% e a previsão é 
que até o final deste mês a 
lotação esteja completa.

A movimentação turística 
foi sentida pelo empresário e 
locador Paulo Sérgio da Costa. 
De acordo com ele, mais 70% 
dos apartamentos que ele 
tem para alugar, não tem mais 
disponibilidade para julho.

“Está muito boa a pro-
cura, já estamos com 70 % 
já reservado. O pessoal está 
mais confiante, o medo aca-
bou”, contou Paulo.

Uma mulher de, 40 anos, 
foi presa nesta terça-feira, 22, 
depois de ficar quase seis anos 
foragida. Ela foi indiciada em 
2015 por estupro de vulnerá-
vel, por permitir que o compa-
nheiro, também de 40 anos, es-
tuprasse a filha, na época com 
9 anos. Os abusos duraram 
cerca de quatro meses e eram 
uma das condições do homem 
para que ele continuasse casa-
do com a mãe da vítima.

A mulher foi presa na zona 
rural de Piracanjuba, região 
Sul de Goiás, durante a Ope-
ração Acalento, deflagrada 
pela Polícia Civil (PC). Já o 
padrasto da menina que hoje 
está com cerca de 15 anos, foi 
preso ainda em 2015 no Setor 
Lima, no município goiano.

Agora, mãe e padrasto 
permanecerão presos aguar-
dando julgamento. Caso 
sejam condenados, eles po-
dem pegar pena de até 15 
anos de prisão, segundo o 
delegado Leylton Barros. A 
adolescente, por outro lado, 
segue sendo criada pela avó 
materna. Na época, o caso foi 
denunciado pelo conselho 
tutelar da cidade e depois 

confirmado pelo própria víti-
ma durante depoimento.

“Durante as investigações 
apurou-se que a mulher, de 
forma livre e consciente, per-
mitia que seu companheiro 
violentasse sexualmente sua 
própria filha para que os dois 
continuasses casados. A me-
nor era constantemente for-
çada a manter relações com 
o indivíduo, que impôs essa 
condição a mãe da criança”, 
explicou o delegado.

Leyton Barros disse ain-
da que, ao tomar conheci-
mento dos fatos, a Polícia 
Civil instaurou investigação, 
reuniu provas e prendeu 
o autor. A mãe da criança, 
porém, fugiu e permaneceu 

foragida até ser localizada e 
presa nesta oportunidade.

“A Polícia apurou que o 
investigado, de forma mali-
ciosa, aproveitava-se das oca-
siões em que ficava sozinho 
com a enteada para abusar 
sexualmente dela. Desco-
briu-se ainda que o homem 
praticava violência sexual 
contra uma segunda criança, 
também de 11 anos, que era 
prima da sua enteada. Estes 
abusos ocorriam quando as 
primas brincavam na casa do 
autor. As investigações pros-
seguem, sobretudo para apu-
rar as condutas de eventuais 
pessoas que possam ter con-
corrido ou permitido que os 
crimes ocorressem”, concluiu.

Cidades turísticas goianas têm Cidades turísticas goianas têm 
ocupação de quase 100% para julhoocupação de quase 100% para julho

Mãe que deixava marido estuprar Mãe que deixava marido estuprar 
filha para segurar casamento é presafilha para segurar casamento é presa

PEDRO MOURA

PEDRO MOURA

CHRIS SANTOS



Vereadores devem se 
mobilizar para formar 
uma comissão que 

acompanhará as discussões 
sobre a reforma do novo Có-
digo Tributário de Goiânia. 
A solicitação de composição 
foi enviada pela Prefeitura 
na semana passada. Assim, 
o documento deve ser lido 
pela Mesa Diretora na próxi-
ma terça-feira (28).

Não há limites para parti-
cipação dos vereadores. Os 
próprios parlamentares se 
movimentam neste sentido. 
O líder do prefeito, o verea-
dor Anselmo Pereira (MDB), 
aponta que a tendência é 
que haja muita discussão, 
mas garante que o texto 
final será aprovado em ou-
tubro, no mais tardar em 
novembro, respeitando o 
devido prazo da noventena, 
prazo de 90 dias necessário 
para que uma lei que altera 
cobranças de impostos e tri-
butos seja aplicada.

A Secretaria de Finanças 
diz oficialmente que um gru-
po de trabalho permanente 

estuda modificações na legis-
lação tributária. No entanto, 
a minuta ainda está em fase 
de revisão pelos técnicos da 
pasta para então ser enviada 
à Câmara Municipal.

De qualquer forma, as 
movimentações em torno 
das modificações a serem 
feitas no Código Tributário 
já agita o plenário da Câ-
mara. Na semana passada, 
o vereador Mauro Rubem 

(PT) destacou que será con-
tra qualquer aumento no 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em Goiânia, 
mesmo aquele proposto 
pela prefeitura, que abrange 
apenas o valor da inflação 
para 2023  e 2024. Inclusive, 
há uma ação do petista na 
Justiça que contesta o que 
considera aumento abusivo 
do imposto previsto no Có-
digo Tributário.

DO QUE SE TRATA?
A prefeitura quer rever a 

lei aprovada em 2021, sobre-
tudo os artigos que afetam 
o IPTU e Imposto Territorial 
Urbano (ITU), que geraram in-
tenso desgaste por aumentos 
de 45% e, em alguns casos, 
além deste limitador. Para 
isso, propõe que os impostos 
sejam congelados em 2023 e 
2024, com correção definida 
apenas pela inflação.

Ao que tudo indica, o goia-
no terá um alívio no bolso no 
que diz respeito à alíquota do 
Imposto sobre Operações re-
lativas à Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), que 
incide sobre combustíveis, gás 
natural, energia elétrica, comu-
nicação e o transporte coletivo.

Isso porque o imposto será 
reduzida no estado. O anúncio 
deve ser feito pelo governador 
Ronaldo Caiado, ainda nesta 
segunda-feira, 27. A decisão, 

que passa a valer em território 
goiano, de forma imediata, se-
gue o projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e san-
cionado pelo governo federal 
no último dia 23 de junho.

Desde novembro de 2021, 
o valor sobre o qual o combus-
tível é taxado está congelado 
em território goiano. Nesse 
período, a administração es-
tadual deixou de arrecadar R$ 
473 milhões, em um esforço 
do Governo de Goiás contra 
os sucessivos aumentos dos 
preços dos combustíveis.

Reprodução

Comissão para acompanhar reforma Comissão para acompanhar reforma 
do Código Tributário deve ser criadado Código Tributário deve ser criada

Tudo caminha para que a 
CPI do MEC saia do papel 
no Senado. O senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
tem 28 assinaturas, das 27 
necessárias, no requerimen-
to que pede instalação da 
investigação no Poder, mas, 
para que o processo seja 
iniciado precisa do aval do 
presidente da Casa, senador 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Pacheco já deu declara-
ções que tem ressalvas em 
relação a CPI do MEC. O 
presidente tem o argumen-
to que a investigação do 
colegiado seria prejudicada 
já que 2022 é ano eleitoral 
o início coleta de dados 
para investigação aconte-
ceria no período que an-
tecede o início da campa-
nha. Esse posicionamento 
do senador veio a público 
antes dos novos desdobra-
mentos sobre o caso.
Na última semana, as in-
vestigações da Polícia Fe-
deral sobre a existência de 
um gabinete paralelo no 
Ministério que atuava para 
liberação de verbas para 
prefeituras indicadas por 
pastores lobistas, culmi-
nou na prisão do ex-titular 
da pasta, Milton Ribeiro.

Além disso, existem novos 
áudios vazados de conver-
sas de Ribeiro com uma 
filha dando conta de que 
o presidente Bolsonaro 
teria interferido nas inves-
tigações da Polícia Federal 
alertando seu ex-assessor 
sobre a possibilidade de 
busca e apreensão que 
poderia culminar na pri-
são de Milton Ribeiro.
O senador Randolfe Ro-
drigues trabalhou e con-
seguiu seguir o protocolo 
para dar sequência na 
instalação da CPI do MEC. 
Existe o anseio da socie-
dade para conhecer de-
talhes do escândalo que 
terminou na prisão de ex-
-assessores do presidente.
Pacheco vai ser pressiona-
do de todos os lados. No 
último domingo (26), em 
entrevista ao Programa 4 
por 4, feita por simpatizan-
tes do seu governo, Bolso-
naro saiu em defesa do ex-
-ministro ao declarar que 
“não há o mínimo de indí-
cio de que Milton Ribeiro 
tenha cometido crime”.
E agora? será que vai ter 
CPI do MEC no Senado? A 
palavra está com Rodrigo 
Pacheco

Governo vai anunciar redução do ICMS sobre combustíveis Governo vai anunciar redução do ICMS sobre combustíveis 
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O presidente do Ban-
co Central do Brasil, 
Roberto Campos 

Neto, disse hoje (27) que “o 
pior momento da inflação 
já passou”, e que, graças ao 
histórico de convívio que o 
Brasil teve com altos índices 
inflacionários, a autoridade 
monetária brasileira conse-
guiu “sair na frente”, adotando 
ferramentas capazes de frear 
o processo inflacionário.

As afirmações foram feitas 
durante o painel Erosão da 
Ordem Pública Internacional 
e o Futuro, no Décimo Fórum 
Jurídico de Lisboa, na capital 
portuguesa. Durante o discur-
so, Neto lembrou que o Brasil 
“é um dos poucos países que 
no meio desse processo está 
tendo revisões para cima” do 
Produto Interno Bruto (PIB).

“Inclusive a nossa última re-
visão no BC aumentou [a previ-
são de crescimento do PIB] de 
1,5% para 1,7% [em 2022]. Pro-
vavelmente teremos PIB forte 
no segundo trimestre. Obvia-

mente, em algum momento, 
tudo que estamos fazendo vai 
gerar alguma desaceleração 
no segundo semestre. Mas ain-
da assim o crescimento é bas-
tante melhor do que se espe-
rava no início do ciclo de ação”, 
disse Campos Neto.

A experiência que o Brasil 
tem com o combate à infla-
ção tem ajudado na definição 
estratégica para amenizar 
este problema. “Como nós 
no Brasil entendemos que 
era problema mais de de-
manda, na minha opinião, até 

um pouco antes dos demais 
países, o BC do Brasil saiu na 
frente porque temos memó-
ria de inflação muito maior, 
e mecanismos de indexação 
muito mais vivos”, disse.

Campos Neto ressalta que 
todos os países estão subindo 

juros e que, enquanto alguns 
países estão no meio do ca-
minho, o Brasil já está muito 
perto de ter feito o trabalho 
todo. “Vamos ver ainda al-
guns países subindo bastante 
os juros”, acrescentou.

Ainda segundo Campos 
Neto, o Brasil ainda apresenta 
um “componente de acelera-
ção de inflação”. Ele, no entanto, 
disse acreditar que o pior mo-
mento da inflação já passou. 
“Temos algumas medidas dese-
nhadas pelo governo que ainda 
precisamos entender os efeitos 
delas no processo inflacionário, 
o que ainda não está claro, mas 
o Brasil fez o processo anteci-
pado e acreditamos que nossa 
ferramenta é capaz e vai frear o 
processo inflacionário”.

PREÇOS E 
INVESTIMENTOS
Na avaliação do presiden-

te do BC brasileiro, os índices 
inflacionários que estão sen-
do registrados em diversos 
países têm como origem uma 
“desconexão entre preços e 
investimentos” que vai além 

do petróleo, abrangendo 
também os alimentos.

“Os governos estão en-
frentando o dilema de ga-
rantir segurança energética e 
alimentar para a população”, 
disse. Nesse sentido, “muitos 
países, em função da guerra, 
estão adotando medidas pro-
tecionistas que estão conta-
minando o resto da cadeia de 
inflação”. “E o anseio de gerar 
segurança alimentar e ener-
gética dos governos está sen-
do feito de maneira descoor-
denada e gerando queda de 
investimento”, acrescentou.

Segundo Campos Neto, a 
falta de coordenação está ge-
rando queda em investimentos 
tanto em energia quanto em 
alimentos. “Precisamos enten-
der que quem produz alimen-
tos e energia não é o governo, 
mas o setor privado e que o go-
verno tem de endereçar o pro-
blema das classes sociais mais 
baixas, mas não pode se des-
viar das práticas de mercado, 
porque, no final das contas, são 
os mercados que produzem ali-
mentos e energia”, completou.

Divulgação

Presidente do Banco Central diz Presidente do Banco Central diz 
que o pior período da inflação já passouque o pior período da inflação já passou

O suposto alerta do mi-
nistro da Justiça, Anderson 
Torres, ao presidente Jair 
Bolsonaro de que haveria 
uma operação da Polícia Fe-
deral (PF) foi negado pelo ti-
tular da pasta na tarde deste 
domingo (26). As suspeitas 
começaram com a divulga-
ção de conversas telefôni-
cas em que o ex-ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, 
disse à filha que o chefe do 
Executivo teve um pressen-
timento sobre o assunto jus-
tamente no dia de uma via-
gem com Torres ao exterior.

“Diante de tanta espe-
culação sobre minha viagem 
com o presidente para os EUA, 
asseguro categoricamente 
que, em momento algum, 
tratamos de operações da PF. 
Absolutamente nada disso foi 
pauta de qualquer conversa 
nossa”, postou. A data da li-
gação por telefone e do voo 
coincidem em 09 de junho. 
Ribeiro, dois pastores e dois 
servidores públicos foram 

presos na última quarta (22) 
por esquema de desvio de 
verbas federais da educação e 
liberados no dia seguinte.

Para esclarecer se houve 
influência de Jair Bolsonaro, 
o Ministério Público pediu 
autorização do Supremo Tri-
bunal Federal para apurar o 
caso. O advogado do presi-

dente, Frederick Wassef, des-
cartou qualquer interferência. 
Na madrugada deste domin-
go (26), um dos pastores que 
estaria envolvido no chama-
do gabinete paralelo, Gilmar 
Santos, disse que a ação da PF 
tem cunho espiritual por ser 
uma guerra contra o evange-
lho e contra a família.

Um dos pastores presos 
nesta semana por envolvi-
mento em liberação de re-
cursos do Ministério da Edu-
cação (MEC) para aliados do 
titular Milton Ribeiro se pro-
nunciou sobre o assunto na 
madrugada deste domingo 
(26). Gilmar Santos afirmou 
chorando aos fiéis que a ação 
policial teve cunho espiritual. 
A declaração ocorreu duran-
te um culto evangélico em 
Aparecida de Goiânia.

“Esta guerra não é contra 
um, é contra o Evangelho, 
contra a família que ensina-
mos, contra os pilares que 
a igreja evangélica ensina”, 
comentou brevemente dias 
após ser liberado pela Polícia 
Federal. Ele foi citado pelo ex-
-ministro da Educação como 
um dos responsáveis pela 
indicação de prefeituras que 
receberiam com prioridade 
dinheiro público da pasta. O 
pastor Arilton Moura com-
partilharia a tarefa, a pedido 
do presidente Jair Bolsonaro.

Santos se limitou a acres-
centar que não abordará 
mais o tema por enquanto, 
mas pretende convidar a im-
prensa no futuro para apre-
sentar detalhes. Por meio 
de uma “Carta ao Povo de 
Deus” postada em sua rede 
social no Instagram, Gilmar 
afirmou que interesses polí-
ticos manipulam a verdade 
e transparência dos fatos 
porque haveria uma luta 
para enfraquecer o governo. 
De acordo com ele, a prisão 
foi ilegal e inconstitucional.

O desvio de verbas co-
mandado por uma espécie 
de gabinete paralelo che-
gou a ser confirmada por 
Ribeiro em ligações telefô-
nicas. Agora, todos os envol-
vidos negam a prática.  Ele 
reconheceu em entrevistas 
que colaborou na aproxi-
mação entre colegas e ex-
-ministro Milton Ribeiro. A 
operação da PF prendeu 
ainda outras  três pessoas: 
o ex-titular Milton Ribeiro, o 
ex-assessor da Prefeitura de 
Goiânia, Helder Barbosa.

Torres nega vazamento de informações Torres nega vazamento de informações 
sobre operação da PF a Bolsonarosobre operação da PF a Bolsonaro

Solto, pastor envolvido em escândalo do Solto, pastor envolvido em escândalo do 
MEC alega “guerra contra evangelho”MEC alega “guerra contra evangelho”
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A mãe da menina de 11 
anos que foi pressionada a 
não abortar após ser vítima 
de abuso sexual, em San-
ta Catarina, afirmou que se 
sentiu ”um nada” durante 
audiência com a juíza Joana 
Ribeiro Zimmer, titular da 
Comarca de Tijucas. A in-

formação foi revelada pela 
própria mãe durante uma 
conversa ao ‘Fantástico’.

“Eu não podia tomar ne-
nhuma decisão pela vida da 
minha filha. Então, para mim, 
foi muito difícil, chorei, me de-
sesperei, gritei dentro do fó-
rum. Até chamada de desequi-
librada eu fui. Porque era um 
ser acima de mim, né? Uma 

lei acima de mim. Nenhuma 
das vezes que a gente foi a 
nenhuma das instâncias eu 
fui ouvida”, afirmou a mulher.

Ela procurou o órgão para 
conseguir interromper a gra-
videz de 28 semanas da filha 
após o hospital se negar a fazer 
o procedimento. Na ocasião, 
a magistrada fez uma série de 
perguntas em relação à gesta-

ção da criança, e a pressionou 
para não fazer o procedimento 
do abordo permitido por lei 
em caso de abuso sexual.

A vítima foi mantida em 
um abrigo durante algumas 
semanas, enquanto continua-
va a gerar o bebê. Segundo a 
mãe, os dias sem a filha foram 
os mais difíceis da vida dela. 
”Todos os dias eu chorava. 

Quando eu ia visitar ela, ela 
sempre chorava e pedia para 
ir para casa”, afirmou.

Além de lidar com a violên-
cia sofrida pela filha, a mulher 
afirmou ainda que o marido 
dela, padrasto da criança, foi 
acusado sem provas de ter 
cometido os abusos. Ele se 
submeteu voluntariamente ao 
exame de DNA e teve a relação 

com o crime descartada. “Ele 
foi afastado de casa, teve que 
manter distância da minha fi-
lha, manter distância da minha 
casa, então a gente só quer que 
a Justiça seja feita, né?”, disse.

A criança conseguiu fazer 
o aborto na quarta-feira, 22, 
no mesmo hospital em que 
o procedimento, anterior-
mente, foi negado.

Projeto de lei de autoria 
do senador Alessan-
dro Vieira (PSDB/SE) 

quer aumentar de três para 
12 anos o prazo máximo de 
internação de adolescente 
autor de ato infracional con-
ta a vida, além de especificar 
critérios de separação de in-
ternos por idade para cum-
primento de medida socioe-
ducativa de internação.

A proposta é vista como 
populista e fora da realidade 
por especialista em direitos 
da criança e do adolescente. 
Atualmente, 127 adolescen-
tes cumprem medida socioe-
ducativa em Goiás. O número 
de internos no estado é inferi-
or ao número de vagas dispo-
nível porque, desde o início da 
pandemia de Covid-19, as me-
didas de internação têm sido 
aplicadas somente nos casos 
mais complexos e graves.

A proposta do senador 
altera o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) para 
condicionar a conclusão fa-
vorável ao prazo maior em 
um exame psicossocial, na 
hipótese de o ato resultar em 

morte. O projeto determina 
que o exame ao qual o ado-
lescente infrator será subme-
tido, avaliará as condições 
para a sua ressocialização e 
fundamentará decisão pela 
sua colocação em liberdade, 
em regime de semiliberdade 
ou de liberdade assistida.

O texto mantém o perío-
do máximo de internação de 

três anos, e a liberação com-
pulsória aos 21 de idade, para 
todos os casos de atos infra-
cionais que não tenham sido 
cometidos contra a vida. Para 
estes, em que o resultado foi a 
morte, o prazo de internação 
é de até 12 anos, e a liberação 
compulsória deverá ocorrer 
até os 30 anos de idade.

“O sistema socioeducati-

vo previsto no ECA é noto-
riamente brando na forma 
como trata os autores de atos 
infracionais que ferem o direi-
to fundamental à vida. Isso co-
loca em descrédito o ECA, en-
sejando pedidos pela redução 
da maioridade penal”, avalia 
o senador ao reconhecer, en-
tretanto, que o sistema socio-
educativo ainda é mais eficaz 

do que o sistema penitenciário 
na sua função ressocializadora. 
“A proposição ora apresentada 
visa equilibrar o prazo máximo 
de internação dos adolescen-
tes que atentam contra a vida 
à gravidade desses atos infraci-
onais”, acrescenta.

No projeto, Alessandro 
Vieira também especifica que 
a internação deverá ser cum-
prida em entidade exclusiva 
para adolescentes, em local 
diferente daquele destinado 
ao abrigo. Se atingida a mai-
oridade, a internação deverá 
ser em local destinado exc-
lusivamente para adultos em 
cumprimento de medida so-
cioeducativa e fora do sistema 
penitenciário, obedecida rigo-
rosa separação etária: dos 12 
anos completos aos 15 anos 
incompletos; dos 15 anos 
completos aos 18 anos incom-
pletos; dos 18 anos completos 
aos 21 anos incompletos; e 
dos 21 anos completos até os 
30 anos incompletos, além de 
obedecidos critérios relativos 
à compleição física e à gravi-
dade da infração.

“Há que se observar a pro-
porcionalidade considerando 
o bem jurídico afetado tam-

bém em relação à medida 
de internação, para a qual 
propomos prazo máximo de 
12 anos em relação aos atos 
infracionais (conduta descrita 
como crime ou contravenção 
penal) cometidos contra a 
vida ou com resultado mor-
te. É preciso que se faça um 
paralelo com aqueles crimes 
que ferem o bem mais caro 
ao ordenamento jurídico: a 
vida. Delitos como o homicí-
dio, latrocínio ou estupro com 
resultado morte possuem pe-
nas que chegam a 30 anos de 
reclusão, não cominadas a 
nenhum outro tipo no Códi-
go Penal “, conclui o senador.

Para o conselheiro Esta-
dual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Goiás, 
Eduardo Mota, a perspec-
tiva, tanto no projeto que 
visa a diminuição da mai-
oridade penal, quanto no 
que aumenta o prazo de 
internação de adolescentes, 
vai contra toda a legislação 
internacional que entende 
que é na adolescência que 
os valores são adquiridos, o 
aprendizado é diferenciado 
do adulto e que o caráter 
ainda está em formação.

Divulgação

Projeto amplia para 12 anos internação Projeto amplia para 12 anos internação 
de adolescente que comete crime contra a vidade adolescente que comete crime contra a vida

“Até chamada de desequilibrada”, diz mãe da menina impedida de fazer aborto“Até chamada de desequilibrada”, diz mãe da menina impedida de fazer aborto
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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 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 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 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-
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die 
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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

Veículos
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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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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 
branca seminova 3.0 die-
sel automática 4x4 srv 7 
lugares sapp: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
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-------------------------------
ALUGUEL

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
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
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Os jogos de ida das oi-
tavas de final da Copa 
do Brasil 2022 foram 

quase todos disputados neste 
meio de semana. A única ex-
ceção ficou para América-MG 
x Botafogo, cuja primeira par-
tida acontecerá apenas na ou-
tra quinta-feira, 30, na Arena 
Independência. Analisando 
os duelos que já aconteceram, 
como está o panorama?

A SEMANA 
NA COPA DO BRASIL
A partida que abriu as oita-

vas de final da Copa do Brasil 
foi justamente a que envolvia 
um clássico entre os dois re-
presentantes goianos. Na últi-
ma quarta-feira, 22, o Atlético 
recebeu o Goiás no Estádio 
Antônio Accioly. Foi um em-
bate de muita movimentação, 
mas sem bolas na rede.

O placar de 0x0 é me-
lhor para o Goiás, que terá 
a oportunidade de decidir 
a vaga em sua casa, na Ser-
rinha. Como a Copa do Brasil 
não possui gol fora como cri-
tério de desempate, a equipe 
que vencer o próximo jogo 
automaticamente se classifi-
cará. Em caso de nova igual-
dade, decisão por pênaltis.

Ainda no mesmo dia, o 
Athletico Paranaense supe-
rou o Bahia por 2×1 na Arena 
Fonte Nova. Portanto, o Fura-
cão conseguiu grande vanta-
gem, já que o Tricolor Baiano 
terá de vencer por pelo me-
nos um gol de diferença para 
forçar as penalidades. Isso, 

levando em conta que o con-
fronto será na Arena da Baixa-
da, com mando do Athletico.

No clássico entre Fortaleza 
e Ceará, o Leão do Pici derro-
tou o Vozão por 2×0 na Arena 
Castelão. Os rivais, natural-
mente, precisarão de pelo 
menos dois gols na volta para 

ter a chance de avançar. Por 
fim, fechando a quarta-feira, 
o Atlético-MG bateu o Fla-
mengo por 2×1 no Mineirão, 
e o Mais Querido tentará dar 
a volta por cima no Maracanã.

Na quinta, 23, outros dois 
jogos completaram a sema-
na de Copa do Brasil. No Ma-

raca, o Fluminense ganhou 
do Cruzeiro por 2×1, e a Ra-
posa terá missão semelhan-
te à do Flamengo na volta, 
que será no Mineirão. Por 
último, o São Paulo venceu 
o Palmeiras por 1×0 no Mo-
rumbi, recuperando-se do 
revés recente no Brasileirão.

Na rodada do fim de se-
mana do Brasileirão, três 
times goianos se destaca-
ram acima dos demais. Na 
Série A, o Goiás venceu e 
deixou para trás a zona do 
rebaixamento. Pela Série 
C, a Aparecidense também 
triunfou e entrou no G-8 do 
torneio. Já pela Série D, o 
Anápolis só empatou, mas 
se classificou antecipada-
mente para a próxima fase.

Pela 14ª rodada da Série 
A do Brasileirão, o Goiás 
recebeu o Cuiabá na Serri-
nha. O único gol da partida 
saiu dos pés de Pedro Raul, 
vice-artilheiro da compe-
tição com sete bolas na 
rede. O placar de 1×0 foi o 
suficiente para que o Ver-
dão saltasse três posições, 
chegando à 14ª colocação 
e saindo do Z-4.

Ainda pela elite do Cam-

peonato Brasileiro, o Atlético-
-GO visitou o Ceará e saiu na 
frente na Arena Castelão, com 
gol de Jorginho. Contudo, 
Erick marcou para o Vozão e 
o jogo terminou em 1×1. O 
Dragão perdeu a chance de 

entrar no G-8, e permanece 
em 13º lugar na tabela.

Mudando a chave para 
a Série B do Brasileirão, a 
situação do Vila Nova vai 
ficando cada vez mais preo-
cupante. No Heriberto Hül-

se, o Tigre perdeu por 1×0 
para o Criciúma, em gol de 
Marquinhos Gabriel após 
pênalti polêmico. O time 
goiano continua na lanterna 
do campeonato, a três pon-
tos do primeiro clube fora 

da degola, o Ituano.
Pela Série C, a Apareci-

dense vem mostrando a sua 
força recente. Ao bater o Vol-
ta Redonda por 3×0 em pleno 
Raulino de Oliveira, com gols 
de Lucas Gazal, Alex Henrique 
e Felipe Menezes, o Camaleão 
pulou para 6º lugar. De acor-
do com o regulamento, as 
oito melhores equipes avan-
çam para as quartas de final. 
Faltam sete rodadas.

Por fim, no Grupo 5 da 
Série D, o Anápolis empatou 
com o Iporá em 1×1 no Es-
tádio Ferreirão. Mesmo com 
a igualdade, o Galo da Co-
marca se classificou mate-
maticamente para a segun-
da fase. O Lobo-Guará, por 
sua vez, perdeu a chance 
de entrar no G-4. Já o Grê-
mio Anápolis perdeu por 
2×1 perante o Costa Rica-
-MS, no Jonas Duarte, e di-
ficilmente conseguirá uma 
vaga na próxima etapa.

Reprodução

A cidade de Palmas rece-
beu neste final de semana 
o Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de estrada. Na 
elite feminina, a prova guar-
dou uma grande surpresa, 
a gaúcha Aline Fátima Ma-
riga, de 33 anos, surpreen-
deu as favoritas e levou o 
título em sua primeira parti-
cipação. A ciclista teve uma 
ajuda especial do motorista 
de aplicativo Regis Mari-
nho, que foi a equipe de 
apoio da atleta, que viajou 
sozinha para o Tocantins.

“É a primeira vez que par-
ticipo do ciclismo de estra-
da. Cheguei no aeroporto, 
pedi para meu amigo Uber 
me dar apoio na prova, por-
que não tinha equipe, não 
tinha nada”, contou Aline 
Fátima em entrevista para 
o Jornal do Tocantins. Vale 
ressaltar que a ciclista é atle-
ta profissional de mountain 
bike e até por isso não tinha 
equipe na competição. Atu-
almente, ele mora no Mato 
Grosso, na cidade de Sorriso.

Por conta do calor em Pal-
mas, a prova foi antecipada 
e Régis só ficou sabendo no 
sábado (25), quando o moto-
rista de aplicativo chegou a 
competição já havia começa-
do e ele não sabia qual roupa 
a ciclista estava usando. “Eu 
me posicionei no abasteci-
mento e fiquei pulando e 
gritando o nome dela, até ela 
me ver”, comentou.

Além de todas as dificul-
dades, durante a prova, Aline 
ainda teve problemas com a 
bicicleta, porém isso não foi 
o suficiente para tirar a me-
dalha de ouro da atleta. “Mi-
nha corrente caiu faltando 
4 voltas e fiz muito esforço. 
Busquei as meninas. Quando 
encostei, na última subida 
coloquei uma passada forte, 
vi que as meninas não me 
acompanharam, acreditei e 
fui até o final”, relembrou.

Aline finalizou o percurso 
de 113 km com o tempo de 
3h25min54 e se sagrou cam-
peã brasileira. Como prêmio, 
além da medalha de ouro e a 
camisa da seleção brasileira, 
ela ganhou uma bicicleta de 
corrida avaliada em R$ 3 mil, 
que ela deu para Régis Mari-
nho, seu apoio na prova.

Copa do Brasil: confira os possíveis Copa do Brasil: confira os possíveis 
cenários das oitavas de finalcenários das oitavas de final

Na rodada do Brasileirão, Goiás, Aparecidense e Anápolis se dão bemNa rodada do Brasileirão, Goiás, Aparecidense e Anápolis se dão bem

Sem equipe Sem equipe 
e com apoio e com apoio 
de motorista de motorista 
de aplicativo, de aplicativo, 
ciclista ven-ciclista ven-
ce prova do ce prova do 
Campeonato Campeonato 
BrasileiroBrasileiro
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A Suprema Corte dos 
Estados Unidos deci-
diu nesta sexta-feira 

(24) derrubar a decisão que 
garantia nacionalmente o di-
reito ao aborto legal no país. 
Com isso, agora caberá a 
cada estado norte-america-
no decidir se permite ou não 
a interrupção da gravidez.

Por seis votos contra três, os 
juízes derrubaram a chamada 
‘Roe contra Wade’, uma decisão 
histórica da própria Suprema 
Corte da década de 1970 que 
estabeleceu o direito ao aborto 
nos Estados Unidos.

A decisão, já adiantada 
por um rascunho vazado 
pela imprensa em maio, re-
presenta uma vitória para o 
Partido Republicano e as alas 
conservadoras e religiosas 
do país, que queriam proibir 
esse tipo de procedimento.

O novo julgamento do 
Supremo, no entanto, não 
significa que o aborto está 
automaticamente proibido 
nos Estados Unidos, embora 
deva tornar a interrupção da 
gravidez ilegal em quase a 
metade dos estados, que são 
mais conservadores e agora 
poderão decidir separada-
mente pela manutenção ou 

não desse direito.
Com a derrubada da deci-

são ‘Roe contra Wade’, os Esta-
dos Unidos voltam à situação 
anterior a 1973, quando cada 
estado era livre para proibir 
ou autorizar o aborto.

Entre 26 estados conser-
vadores, a maioria no centro 
e sul do país, como Wyoming, 
Tennessee e Carolina do Sul 
estão prontos para proibir a 
prática por completo. Mas ao 

menos 11 estados mais de-
mocratas, incluindo Califórnia, 
Novo México e Michigan, já 
anunciaram planos para garan-
tir o direito ao aborto por lei.

Isso significa que mulhe-
res que quiserem interromper 
a gravidez em estados onde a 
interrupção da gravidez fica 
proibida terão que se deslocar 
às vezes por longos trajetos 
até chegarem a um local onde 
é permitida. Os estados demo-

cratas também já expressaram 
a preocupação de que o novo 
modelo poderá sobrecarregar 
seus hospitais e centros que 
seguirão realizando o aborto.

NOVO ENTENDIMENTO
O entendimento da nova 

e histórica decisão da Corte, 
redigida pelo juiz conservador 
Samuel Alito, foi o de que a 
‘Roe contra Wade’ foi decidida 
erroneamente, uma vez que 

a Constituição dos Estados 
Unidos não faz menções es-
pecíficas sobre o aborto. “Nós 
sustentamos que a Roe e a 
Casey (decisão de 1992 que re-
afirmou o direito ao aborto nos 
EUA) devem ser anuladas. A 
Constituição não faz referência 
ao aborto, e tal direito não é 
implicitamente protegido por 
qualquer disposição constitu-
cional”, escreveu Alito.

Além de Alito, votaram 

pela derrubada da ‘Roe con-
tra Wade’ os três magistrados 
indicados à Suprema Corte 
pelo ex-presidente dos EUA 
Donald Trump, Neil Gorsuch, 
Brett Kavanaugh e Amy Co-
ney Barrett. Trump era contrá-
rio à ‘Roe contra Wade’.

Quando a decisão favo-
rável ao aborto foi feita, em 
1973, os juízes entenderam 
que o direito ao respeito à vida 
privada garantido pela Consti-
tuição se aplicava ao aborto.

O novo julgamento divul-
gado nesta sexta também 
levanta a questão de se o 
mesmo argumento pode ser 
aplicado a outros processos 
nos quais a Suprema Corte 
protegeu “direitos fundamen-
tais” não explícitos na Cons-
tituição, como o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, 
a contracepção e direitos civis.

Na decisão, o magistrado 
Samuel Alito tenta deixar claro 
que este não seria um risco, ao 
afirmar que “enfatizamos que 
nossa decisão diz respeito ao 
direito constitucional ao abor-
to e nenhum outro direito. 
Nada nesta opinião deve ser 
entendido para lançar dúvidas 
em precedentes que não di-
zem respeito ao aborto”.
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Após nove anos fora dos 
palcos, Charlie Brown Jr 
anunciou turnê comemora-
tiva dos 30 anos da banda. 
Goiânia foi uma das cidades 
selecionadas para receber o 
grupo. O show irá acontecer 
no dia 20 de agosto, na Es-
planada do Oscar Niemeyer.

Os fundadores da banda, 
Marcão Britto e Thiago Cas-
tanho anunciaram a turnê 
comemorativa dos 30 anos 
e também a celebração dos 
25 anos do primeiro lança-
mento de sucesso da ban-
da, “Transmissão Contínua e 
Prolongada”, Álbum respon-
sável por levar o CBJ ao topo 
do cenário musical em 1997, 

tornando os caras de Santos 
uma das maiores bandas de 
músicas atemporais, que são 
passadas de geração para 
geração e que conquistaram 
o cenário do rock nacional. 

Além de Castanho e Brit-
to a banda será formada por 
músicos que fizeram parte da 
trajetória do Charlie Brown Jr, 
como Heitor Gomes, que fica 
no baixo. Entretanto diferente 
da banda original, a comemo-
rativa terá uma novidade que 
será a presença de dois bate-
ristas nos palcos, Bruno Grave-
to e Pinguim Ruas. Fechando o 
time, os vocais ficam por conta 
de Egypcio (Tihuana), que traz 
toda sua personalidade, mas 
sem perder a essência e a his-
tória que envolve a banda. 

Desde seu lançamento 
no Southwest Film Fes-
tival em março deste 

ano, “Tudo em Todo Lugar ao 
Mesmo Tempo” (“Everything 
Everywhere All At Once”) co-
meçou a fazer sucesso na Inter-
net. Com a ascensão do tema 
“multiverso”, a trama criada 
pelos diretores Dan Guan e Da-
niel Schenert, graças ao tópico 
sempre retrabalahado e bom-
bado pela Marvel Studios, é 
finalmente desencadeada pela 
loucura mostrada pelas várias 
possibilidades que a protago-
nista Michelle Yeoh vive. Mas 
mesmo com muitos elogios, 
quando se trata de produções 
chinesas no estilo hollywoo-
diano, o enredo parece ser 
“mais ou menos o mesmo”.

A história gira em torno de 
Evelyn Wang (Yeoh), que vive 
uma vida rotineira, onde além 
de cuidar de uma lavanderia, 
enfrenta uma enorme crise no 
casamento, os cuidados com 
seu Pai, filha e uma baita dívi-
da com a Receita Federal. Mas, 
isso tudo acaba ficando total-
mente de cabeça para baixo 
quando uma versão alterna-
tiva de seu marido Waymond 

(Ke Huy Quan) aparece e diz 
que ela é a única solução de 
todos os multiversos.

A dupla de diretores sa-
bem que eles possuem di-
versas possibilidades para 
explorarem neste projeto, seja 
nas técnicas de filmagem, fo-
tografia, designs de produção. 
Embora este último seja um 
dos quesitos mais problemá-
ticos aqui (já que não conse-
guimos criar uma afeição com 
nenhum dos protagonistas), 
eles conseguem brincar com 
o público no formato de tela 
(onde usamos para diferen-
ciar de qual Evelyn a trama 

está trabalhando) e nas di-
vertidas cenas de luta (pelas 
quais, uma em especial chega 
a misturar risos e constrangi-
mento, por conta da “solução” 
dos antagonistas para terem 
seus poderes ativados).

Quanto ao quesito de 
atuação, mesmo Yeoh sendo 
uma ótima atriz (inclusive 
isso á foi comprovado), quem 
acaba roubando um pouco a 
cena (mas ainda acho, que a 
trama poderia ter tirado mais) 
é da veterana Jamie Lee Cur-
tis (que vive a fiscal da receita 
federal Deirdre Beaubeirdre), 
que está irreconhecível por 

conta da maquiagem carre-
gada (inclusive não duvido 
que no Oscar, o longa seja 
lembrado em tal categoria).

Agora, o longa mereceu 
essa aclamação toda? Real-
mente, ele conquistou isso 
mais por ter tido uma campa-
nha de marketing boa, afinal 
produções envolvendo a Chi-
na e multiversos estão em alta 
na cultura pop. Isso fez com 
que os sentimentos dos es-
pectadores que gostaram dos 
últimos filmes do Homem-
-Aranha e Doutor Estranho, es-
tarem empolgados em verem 
filmes com o mesmo assunto. 

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo 
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