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Carnifi cina no subúrbio de Kiev
Sabotadores russos são mortos depois de roubar um 
caminhão militar ucraniano e  passar com um blindado 
por cima do  carro de um idoso 

A professora Helena de 53 anos foi ferida 
durante um ataque aéreo em seu complexo 
de apartamentos na cidade de Chuhuiv

GUERRA NA UCRÂNIA
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Editorial

Guerra: a maior estupidez humana 

A s guerras são tão antigas 
quanto a humanidade, es-
tão cravadas na natureza 

humana e irão persistir por mui-
tos anos.  

A ganância, o ódio, assim como o 
medo fazem com que líderes de 
governos cheguem ao extremo 
de uma possível negociação por 
meio da maior estupidez e erros 
que a pessoa possa cometer, a 
guerra. 

Determinar uma invasão com  
bombardeios, ceifando a vida 
de inocentes, pode ser até fácil 
para o mandante, porque em sua 
maioria, os principais envolvidos 
acabam não sendo atingidos, 
mas mandam para o combate, fi -
lhos e pais para matar ou morrer.

Um míssil tem um alto poder de 
destruição, podendo acabar com 
dezenas de prédios e diversos 
bens materiais, mas com certe-
za, o maior arraso que uma arma 
dessa pode causar é dentro da 
família, são crianças que não irão 
ver mais os pais voltarem para 
casa, assim como pais que nun-
ca mais irão ver os fi lhos retor-
narem, pois foram atingidos pela 
estupidez humana.

Nada justifi ca alguém comandar 
um bombardeio matando milha-
res de pessoas para no fi nal co-
memorar as suas vaidades, não 
existe nada no mundo tão valio-
so quanto a vida, ou seja, o mun-
do tem que repudiar quem lidera 
guerra. Não vamos julgar aqui, 
quem está certo ou errado, mas 
podemos afi rmar que guerra é 
um grande erro humano. 

Hoje, presenciamos guerras por 
territórios, por petróleo, por gás, 
por alianças, por religião, por 
poder econômico, mas também 
chegará o dia da ganância pela 
água, aí sim, o Brasil estará no 
alvo de um ataque. Hoje, nenhu-
ma bomba vai cair aqui, mas te-
nha certeza, que nossa economia 
será sim, atingida.  

Para o L10 Notícias, as diferen-
ças devem ser resolvidas em 
uma mesa de negociação e não 
em campo de batalha - Sendo 
assim, repudiamos o confl ito en-
tre Rússia, Ucrânia, Estados Uni-
dos  e Otan, que resolveram fazer 
o acerto de contas por meio de 
bombas. 
Como diz uma letra da banda Le-
gião Urbana. “O senhor da 
guerra, não gosta de crianças”. 

Foto: Reprodução/Internet

Cantora Paulinha Abelha morre 
aos 43 anos 

A  cantora de forró e vocalista da 
Banda Calcinha Preta, Pau-
la de Menezes Nascimento 

Leca Viana, Paulinha Abelha faleceu 
aos 43 anos, na noite de quarta-fei-
ra (23/02), no Hospital Primavera da 
Unimed Sergipe, em Aracaju (SE).

Por meio de nota à imprensa, o hos-
pital confi rmou o falecimento de Pau-
linha. “Em decorrência de um quadro 
de comprometimento multissistêmi-
co. Nas últimas 24 horas apresentou 
importante agravamento de lesões 
neurológicas, constatadas em res-
sonância magnética, e associada a 
coma profundo”, afi rma a nota.

“Foi então iniciado protocolo diag-
nóstico de morte encefálica, que con-
fi rmou hipótese após exames clínicos 
e complementares específi cos. Ela 
estava internada no Hospital Prima-
vera desde o dia 17 de fevereiro, sob 
os cuidados das equipes médicas de 
terapia intensiva, neurologia e infec-
tologia”, acrescenta na nota.

Ela tem uma encefalopatia severa, 
que é um dano real, tem um dano he-
pático e por último um dano cerebral”, 
afi rmou o médico e diretor técnico 
Ricardo Leite durante o período de in-
ternação.

Carreira 

Iniciou sua carreira artística aos 12 
anos de idade cantando em trios 
elétricos nas cidades do interior ser-
gipano. Durante três anos, investiu 

na carreira com sua própria banda, 
chamada Flor de Mel, mas a falta de 
condições fi nanceiras e recursos de 
seus pais fi zeram Abelha desistir do 
projeto. Posteriormente, ingressou 
na banda Panela de Barro, onde per-
maneceu por três anos, acumulando 
experiência como cantora.

Descoberta por Gilton Andrade, em-
presário e diretor da banda Calcinha 
Preta, Paulinha ganhou destaque 
como uma das principais vozes da 
banda, onde permaneceu durante 12 
anos. Neste período, a mesma parti-
cipou da gravação de 22 álbuns e três 
DVDs. A cantora se desligou da banda 
Calcinha Preta no início de 2010 para 
integrar a banda GDO do Forró.
Em agosto de 2010, Abelha se des-
ligou da banda GDO do Forró para 
dar início a um novo projeto, ao lado 
do seu então marido, o cantor Mar-
lus Viana, também ex-integrante da 
Calcinha Preta. A dupla Paulinha & 
Marlus anunciou em 2014 o retorno a 
banda anteriormente mencionada.

Em março de 2016, a artista anunciou 
a saída do Calcinha Preta novamente, 
dessa vez, junto com Silvânia Aquino. 
Ambas deram início a um novo pro-
jeto ao lado de Daniel Diau, também 
ex-Calcinha Preta, o trio Gigantes do 
Brasil. Em dezembro do mesmo ano, 
com o fi m da banda Gigantes do Brasil, 
Aquino e Abelha, formam a dupla Sil-
vânia & Paulinha. Em 2018, as artistas 
desistiram do projeto e retornaram à 
Calcinha Preta, onde Abelha perma-
neceu até o presente momento.

Ela estava internada desde o dia 17 de fevereiro, sob os 
cuidados das equipes médicas de terapia intensiva



       Linha10.com.br 3Destaque!Esporte

www.Linha10.com.brwww.Linha10.com.br



           Linha10.com.br4            Linha10.com.brOsasco

Foto: Marcelo Deck/Secom-PMO

Osasco retoma ciclofaixa de 
lazer com empréstimo de bikes 
aos domingos

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 

Urbana, e Associação Brasileira 
de Ciclomobilidade, retomou no 
dia (20/02), a Ciclofaixa de La-
zer da cidade. Com percurso do 
Parque Chico Mendes até o Bou-
levard Ulisses Dante Bastiston, 
em frente à Prefeitura, totalizan-
do 7 km nos dois sentidos, o local 
também conta com sistema de 
empréstimo de bicicletas. Para 
marcar a reabertura, foi realizado 
o tradicional passeio ciclístico da 
Emancipação que teve a concen-
tração na frente do Paço e reuniu 
famílias inteiras e grupos de pe-
dal.

“O povo de Osasco merece a re-
tomada da Ciclofaixa de Lazer. 
A bicicleta é reconhecidamente 
uma alternativa de transporte 
ecologicamente correta, por isso, 

estamos realizando estudos téc-
nicos para termos na cidade uma 
ciclovia defi nitiva e com segu-
rança”, afi rmou o prefeito Rogério 
Lins.

O trecho contará ainda com as 
sinalizações verticais e horizon-
tais características da Ciclofaixa 
de Lazer, isolamento por cones e 
cavaletes, e funcionará todos os 
domingos das 7h às 12h.

Iniciada em 2016, a Ciclofaixa 
de Lazer tornou-se importante 
serviço como atividade de lazer, 
esporte e mobilidade. A operação 
visa ainda dar atendimento as 
Diretrizes da Lei da Política Na-
cional de Mobilidade Urbana, (Lei 
Federal 12.587/2012), e do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana 
do Município de Osasco, (Lei Mu-
nicipal 4765/2016).

Com percurso de 7 km nos dois sentidos entre o Parque 
Chico Mendes e o Boulevard Ulisses Dante Bastiston

Foto: Arquivo Serel-PMO

Ginasta de Osasco continua 
no estágio da Confederação 
Brasileira 

A ginasta de Osas-
co, Laura Gamboa, 13 
anos, foi uma das atle-

tas selecionadas para parti-
cipar da II etapa do Estágio 
de Treinamento de Ginásti-
ca Rítmica, organizado pela 
Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG). 

Além dela, mais 18 ginastas 
do país foram escolhidas. 
Essa foi a segunda etapa do 
estágio que objetiva a for-
mação da Seleção Brasileira 
Individual e Conjunto e acon-
teceu no formato virtual en-
tre os dias 17 e 22/2. 

Laura é uma das atletas in-
tegrantes do bolsa atleta da 
Secretaria de Esporte, Re-
creação e Lazer da Prefei-
tura de Osasco e carrega os 
títulos de campeã estadual, 
vice-campeã na Copa São 
Paulo, campeã na categoria 
pré-infantil (bola, mãos livres 
e corda) em competição in-
ternacional, em Miami/Esta-
dos Unidos.

No início do mês (1 a 13), Laura 
e sua técnica Maria Concei-
ção estiveram em Aracaju/
Sergipe, participando da pri-
meira etapa do treinamento.

Laura carrega os títulos de campeã 
estadual e internacional 
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Barueri abre concurso com 
vagas para médicos e mais 
outras quatro profi ssões

A Prefeitura de Barueri abriu 
concurso público para 
contratações na área de 

medicina, além de cargos como 
agente de manutenção, fi scal 
técnico, analista documental 
(arquivista) e arquiteto. O edi-
tal completo foi publicado, no dia 
(23/02), no Jornal Ofi cial de Ba-
rueri (edição 1.453). Os salários 
vão de R$ 1.424,98 a R$ 9.999,12. 
As inscrições devem ser feitas 
até 14 de março no site 
www.igecs.org.br/concursos.

As vagas na área da medicina são 
para clínico geral, geneticista, in-
fectologista infantil, neurologista 
infantil, pneumologista infantil e 
adulto e psiquiatra infantil, todas 
com salário de R$ 9.999,12, com 
jornada de 20h semanais.

As demais oportunidades são: 
agentes de manutenção, com 
salário de R$ 1.424,98 (40h se-
manais); fi scal técnico, com ven-
cimentos de R$ 3.098,58 (40h 
semanais); analista documental 
(arquivista), com vencimentos 
de R$ 5.851,52 (40h semanais), 
e arquiteto, com vencimentos de 
R$ 6.845,97 (40h semanais).

Os candidatos podem se ins-
crever em mais de um cargo. No 
caso das vagas de medicina, o 
interessado tem condições de 
disputar em mais de uma espe-
cialidade. Ele receberá uma folha 

de resposta e uma folha de ga-
barito para cada vaga, mas não 
terá tempo extra para realizar as 
provas.

Para as demais vagas, a possi-
bilidade de concorrer em mais 
de uma área vai depender de os 
dias e os horários das provas não 
coincidirem. Caso as avaliações 
sejam programadas para os mes-
mos dias e horários, o candidato 
inscrito em mais de uma vaga de-
verá optar por fazer apenas uma 
delas. Não é possível fazer o can-
celamento das inscrições. 

A convocação para as provas 
objetivas será feita no dia 23 de 
março, no site do IGECS, e a reali-
zação das provas está programa-
da para 3 de abril (domingo). As 
descrições das vagas também 
estão no edital, assim como os 
temas das provas para cada área.

As taxas de inscrição são as se-
guintes: R$30,50 para o cargo de 
agente de manutenção; R$ 55,50 
para fi scal técnico, e R$ 72,50 
tanto para analista documental 
(arquivista) quanto para os médi-
cos. Os candidatos com renda fa-
miliar per capita inferior ao salário 
mínimo poderão pedir isenção da 
taxa de inscrição. O mesmo para 
aqueles que comprovarem ser 
doadores de sangue (duas vezes 
por ano para homens e uma vez 
por ano para mulheres).

As inscrições devem ser feitas até 14 de março, 
no site do IGECS

Brasileiros terão carteira 
nacional de identidade com  
registro único

O   governo federal anunciou a 
criação da carteira nacional 
de identidade unifi cada em 

todo o país. A medida consta de 
decreto assinado, no dia (23/02) 
pelo presidente da República, du-
rante cerimônia no Palácio do Pla-
nalto.

O novo RG usará o número do Ca-
dastro Nacional de Pessoa Física 
(CPF) como identifi cação única 
dos cidadãos. A emissão da car-
teira será gratuita, e os institutos 
de identifi cação terão prazo até 6 
de março de 2023 para se adequar 
à mudança. O decreto entrará em 
vigor no dia 1º de março.

Segundo o governo, os documen-
tos continuarão sendo emitidos 
pelos órgãos estaduais, como 
secretarias de Segurança Pública, 
mas terão o mesmo formato e pa-
drão de emissão. 

Ao receber o pedido do cidadão, 
os órgãos estaduais de registro 
civil validarão a identifi cação pela 
plataforma do governo federal, o 
Gov.br. Além do documento físico 
emitido em papel, os cidadãos po-
derão acessar a nova identidade 
no formato digital. 

Segurança

O novo documento é considera-
do mais seguro porque permitirá 

a validação eletrônica de sua au-
tenticidade por QR Code, inclusive 
offl  ine.

Com a mudança, caso um cida-
dão emita nova carteira nacional 
de identidade em uma unidade da 
federação diferente, o documento 
já vai contar como segunda via, 
uma vez que estará vinculado ao 
número do CPF. 

Caso a pessoa que solicita a iden-
tidade não tenha ainda o CPF, o 
órgão de identifi cação local faz de 
imediato a inscrição dela, seguin-
do as regras estabelecidas pela 
Receita Federal.

Validade

Quando estiver disponível, o novo 
RG, terá validade de dez anos. 
Os documentos atuais de cida-
dãos com idade até 60 anos serão 
aceitos por até dez anos. Para os 
maiores de 60 anos, o RG antigo 
continuará valendo por tempo in-
determinado. 

O governo também destacou que 
a nova carteira nacional de iden-
tidade passará a ser documento 
de viagem, por causa da inclusão 
do código no padrão internacio-
nal, que pode ser lido por equipa-
mento. Trata-se do código MRZ, o 
mesmo usado em passaportes.

Documento terá CPF como número e contará com 
versão digital

Oportunidades
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Quase três mil crianças já nasceram na 
maternidade de Santana de Parnaíba

Uma das mais importantes 
realizações dos últimos 
anos em Santana de Par-

naíba, a maternidade municipal já 
atingiu a marca de mais de 2900 
partos desde a sua inauguração, 
promovendo a alegria das ma-
mães da cidade, que já não pre-
cisam mais se deslocar para ou-
tros municípios para terem seus 
bebês. 

A unidade conta com Centro de 
Parto Natural com atendimen-
to humanizado, 21 leitos, uma 
Unidade de Cuidados Intensi-
vos - UCI e tem capacidade para 
realizar até 180 partos por mês. 
Inaugurada no dia 1º de agosto de 

2019, a unidade registrou o pri-
meiro nascimento já no dia 3 do 
mesmo mês. 

Com 3,260 kg e 49 centímetros, 
nascia às 07h40 daquele dia o 
menino Th eo Oliveira, o primei-
ro bebê da maternidade. Filho 
de Tamires Lima e Th iago Silva, a 
criança nasceu por meio de parto 
humanizado. 
De lá pra cá, milhares de outras 
famílias já foram atendidas pela 
unidade, sendo 1976 partos nor-
mais e outras 974 cesáreas.  Ao 
todo, a unidade registra um per-
centual de aprovação de mais de 
90% nos serviços realizados. 

Santana

Desde a inauguração em agosto de 2019, 2916 crianças já 
nasceram, sendo 1976 de parto normal e 974 cesáreas
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Feira de Artes, Decoração e 
Artesanato vai até domingo 
na Praça Oiapoque

Uma ótima opção de pas-
seio e lazer nestes dias 
de Carnaval é uma visita à 

Feira de Artes, Decoração e Ar-
tesanato, na Praça Oiapoque, em 
Alphaville. O evento, organizado 
pela Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Trabalho (Sict) aconte-
ce das 10h às 22h em semanas 
alternadas. Há estacionamento 
ao lado com preço único durante 
todo o período.

Lá, o visitante pode apreciar as 
várias criações dos cerca de 60 
expositores e as comidas dos 15 

food trucks. São opções que vão 
desde temperos caseiros, rou-
pas, tapetes, almofadas, pijamas, 
queijos, vinhos, cachaças arte-
sanais, artigos para pets, entre 
outros.

Na feira, é importante destacar 
que todos os protocolos sani-
tários são respeitados. Os par-
ticipantes e expositores devem 
fazer o uso obrigatório de más-
caras, manter o distanciamen-
to social e em todas as mesas e 
barracas é disponibilizado álcool 
em gel.

Foto: Secom-PMB

Barueri Vôlei vence Maringá 
e encara o Pinheiros no José 
Corrêa neste sábado às 19h

Não faltou emoção na terça-feira, dia 22, no Ginásio de Espor-
tes Chico Neto em Maringá (PR). O Barueri Volleyball Club en-
frentou o time da casa e venceu por 3 sets a 2 com parciais de 

25/21, 27/25, 19/25, 20/25 e 15/5.

A oposta Lorrayna, do Barueri, e a central Camila Leite, do Maringá, 
terminaram a partida com 19 pontos cada. Mesmo com um ponto a 
menos, quem ganhou o Troféu VivaVôlei como melhor em quadra foi a 
ponteira “chiquitita” Karina.

Com a vitória, as comandadas de José Roberto Guimarães voltaram 
à sétima colocação na Superliga Feminina com 29 pontos. O próximo 
adversário será o Pinheiros neste sábado, dia 26, às 19h30 ,no Ginásio 
Poliesportivo José Corrêa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro 
– Barueri).

A entrada é gratuita. Pede-se comparecer com máscara e compro-
vante de vacinação contra a Covid-19. Haverá transmissão ao vivo 
pelo canal SporTV2.

Barueri

Saúde promove “Carnaval da 
Vacina” contra a Covid-19 no 
Centro de Eventos

Aproveitando o feriado de 
Carnaval, a Secretaria de 
Saúde de Barueri preparou 

um cenário especial para incenti-
var a vacinação contra a Covid-19 
também neste período. O polo do 
Centro de Eventos estará aberto 
durante todo o feriado prolonga-
do (inclusive neste fi nal de se-
mana) para continuar aplicando 
o imunizante contra a Covid-19, 
mas com um toque especial: está 
todo decorado na temática do 
Carnaval. O serviço atenderá to-
dos os públicos aptos para a va-
cina (pessoas a partir de 5 anos 
de idade), disponibilizando 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª doses da vacina, de acordo 
com cada caso.

O polo do Centro de Eventos fi ca 
na av. Pastor Sebastião Davino 
dos Reis, 672 - Jardim Tupanci e 
irá abrir das 8h às 17h.
Não há necessidade de agen-
damento, porém, no caso das 
crianças, é importante que o res-
ponsável compareça com o do-
cumento original, CPF ou cartão 
SUS e a caderneta de vacinação 
da criança. Demais públicos de-
vem levar documento com foto 
e o comprovante de vacinação 
anterior (no caso de 2ª, 3ª ou 4ª 
doses). A Secretaria de Saúde 
recomenda ainda que todos rea-
lizem o pré-cadastro no site Va-
cina Já. O pré-cadastro não é um 
agendamento, mas reduz o perí-
odo de espera durante o atendi-
mento.
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Carnifi cina no subúrbio de Kiev

uma arma de artilharia rodando na 
estrada, passando por um caminho e 
entrando no estacionamento - tudo 
enquanto era salpicado de tiros.
As janelas do caminhão foram arran-
cadas e o grande caminhão verde-cá-
qui para lentamente no meio do esta-
cionamento.
Lá, um homem vestindo camufl agem 
sai da traseira do caminhão, cai no 
chão e é baleado. Após alguns segun-
dos de luta, o homem para, tendo sido 
morto a tiros. Um soldado ucraniano é 
mostrado avançando no caminhão do 
lado oposto do estacionamento, en-
quanto os tiros ainda podem ser ouvi-
dos. À medida que o soldado se apro-
xima, um grande tanque é mostrado 
acelerando pela estrada que passa por 
onde o caminhão parou. O tanque de 
repente se desvia para a esquerda na 
direção de um sedã civil que se apro-
xima sendo dirigido na direção oposta, 
colidindo com ele em alta velocidade.
O enorme veículo blindado passa por 
cima do carro, esmagando-o sob seu 
peso, e fi ca um pouco parado com o 
sedã ainda embaixo. Apesar do enor-
me acidente atrás dele, o soldado 
ucraniano é mostrado novamente se 
aproximando do caminhão. 

Enquanto isso, o tanque recua do car-
ro, que havia sido desviado para trás 
nos trilhos e o esmaga uma segunda 
vez. Não está claro o que causou o 
desvio do tanque, mas tiros ainda po-
dem ser ouvidos antes do acidente, 
sugerindo que pode ter sido alvo dos 
mesmos.
Imagens da cena após o confl ito e o 
acidente trazem alguma ordem ao 
caos. Além do homem que foi morto 
a tiros no chão ao lado do caminhão, 
o motorista do caminhão também foi 
morto, presumivelmente enquanto di-
rigia o veículo.
 
Mais tarde, foi relatado que os dois 
eram militares russos vestidos com 
uniformes militares em uma aparente 
tentativa de se infi ltrar em Kiev. Isso 
não foi imediatamente verifi cado. 

Do outro lado da estrada, as fotos 
mostravam o sedã destruído, que foi  
completamente esmagado pelo veí-
culo blindado. O pára-brisas era plano 
e nivelado com o capô, que também 
estava amassado, o motor também 
fi cou exposto.
As fotos mostraram que a idoso deve 
ter sido capaz de se inclinar em seu 

assento e no banco do passageiro 
para evitar ser esmagado.  Milagrosa-
mente, os relatórios diziam que o mo-
torista do carro sobreviveu a tentativa 
de assassinato, com mais um vídeo 
mostrando pessoas trabalhando de-
sesperadamente para libertá-lo dos 
destroços usando ferramentas como 
um machado e um pé-de-cabra, um 
grupo de homens é mostrado em um 
vídeo trabalhando para soltar a porta 
para que possam resgatar a pessoa, 
que estava presa nas ferragens do 
sedã completamente destruído.

Testemunha  

Viktor Berbash, 58, morador local, dis-
se ao Th e Sun que foi para sua varan-
da depois de ouvir tiros na sexta-feira 
(25).
 
“Vi um veículo blindado com artilha-
ria pesada automatizada. provavel-
mente uma arma antiaérea, já estava 
aqui’, disse ele ao jornal.

“Dois veículos blindados estavam diri-
gindo pela estrada, e o segundo deles 
deliberadamente entrou na pista con-
trária”, acrescentou.

“Não foi por acaso, foi por diversão, 
não havia necessidade disso. E aca-
bou de passar por cima deste carro, 
parou, deu ré novamente e seguiu em 
frente”.
 
Vários videos do incidente foram com-
partilhados nas mídias sociais, com 
aqueles que postaram no Twitter rela-
tando que foram gravados em Obolon, 
localizado ao norte de Kiev. Um ângulo 
foi tirado de uma janela com vista para 
a rua. Enquanto capturado à distân-
cia, o vídeo mostra o blindado de re-
pente desviando para o carro.

Outro ângulo, tirado de uma jane-
la com vista para a estrada de várias 
pistas, mostrou as consequências do 
acidente, capturando o veículo blinda-
do saindo de cima do carro.
Usuários no Twitter disseram que o 
veículo blindado que colidiu com o 
carro parecia ser um 9K35 Strela-10 
- um sistema de mísseis terra-ar de 
curto alcance.
 
Mísseis atingiram a capital da Ucrânia, 
na sexta-feira (25), quando as for-
ças russas pressionaram seu avanço 
e autoridades em Kiev, disseram que 

Sabotadores russos são mortos depois de roubar um 
caminhão militar ucraniano e  passar com um blindado 
por cima do  carro de um idoso 

Foto: Reprodução Twi� er

P elo menos duas pessoas mor-
reram em um caminhão rouba-
do do exército ucraniano em um 

estacionamento em frente a um gran-
de bloco de apartamentos em Obolon, 
localizado ao norte de Kiev. Enquan-
to o som de tiros ecoava nos prédios 
próximos, um tanque roubado pelos 
soldados russos esmagou o carro de 
um idoso que dirigia na estrada que 
passava pelo estacionamento.
Milagrosamente, o motorista, uma 
pessoa idosa, sobreviveu ao choque e 
os socorristas conseguiram libertá-lo 
das ferragens.

Os dois incidentes foram inicialmen-
te relatados separadamente, mas um 
novo videoclipe postado nas mídias 
sociais revelou que eles estavam de 
fato vinculados e faziam parte do 
mesmo confl ito. Imagens capturadas 
através de um dos apartamentos com 
vista para o estacionamento, mos-
tram o caminhão militar carregando

Um veículo militar foi fi lmado passando encima de um  carro civil perto da capital da Ucrânia, Kiev. 
Na foto: As consequências do acidente, com o motorista preso dentro sendo resgatado por vizinhos
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Este é o momento em que uma batalha mortal de metralhadoras 
eclodiu nas ruas de um subúrbio de Kiev entre forças ucranianas e 
sabotadores russos

Carnifi cina no subúrbio de Kiev

estavam se preparando para um ata-
que com o objetivo de derrubar o go-
verno.

Autoridades ucranianas disseram que 
um avião russo foi derrubado e colidiu 
com um prédio em Kiev durante a noi-
te, incendiando-o e ferindo oito pes-
soas.

Um alto funcionário ucraniano dis-
se que as forças russas entrariam 
em áreas próximas à capital, ainda na 
sexta-feira e que as tropas ucrania-
nas estavam defendendo posições 
em quatro frentes, apesar de estarem 
em menor número. O conselho da ci-
dade de Kiev alertou os moradores do 
distrito de Obolon, perto de uma base 
aérea tomada na quinta-feira (24), por 
paraquedistas russos, para fi carem 
dentro de suas casas por causa da 
“aproximação de hostilidades ativas”.

Hostilidade e terror
  
Janelas foram arrancadas de um bloco 
de apartamentos de 10 andares perto 
do principal aeroporto de Kiev, onde 
uma cratera de dois metros cheia de 
escombros mostrou onde uma bom-
ba atingiu antes do amanhecer. Um 
policial disse que algumas pessoas fi -
caram feridas, mas nenhuma morreu. 

“Como podemos viver com isso em 
nosso tempo? O que devemos pen-
sar. Putin deveria ser queimado no 
inferno junto com toda a sua família”, 
disse Oxana Gulenko, varrendo cacos 
de vidro de seu quarto.

Um vizinho, o veterano do exército so-
viético Anatoliy Marchenko, 57, não 
conseguiu encontrar seu gato que 
havia fugido durante o bombardeio.
“Conheço pessoas lá, são meus ami-
gos”, disse ele sobre a Rússia. “O que 
eles precisam de mim? Uma guerra 
chegou à minha casa”.

Testemunhas disseram que as explo-
sões foram ouvidas em Kharkiv, a se-
gunda maior cidade da Ucrânia, perto 
da fronteira com a Rússia. Sirenes de 
ataque aéreo soaram sobre Lviv, no 
oeste. As autoridades relataram fortes 
combates na cidade oriental de Sumy.  
Enquanto isso, dezenas de milhares 
de pessoas fugiram das grandes cida-
des.  Há relatos de dezenas de mortos. 
Tropas russas apreenderam a antiga 
usina nuclear de Chernobyl, ao norte 
de Kiev, enquanto avançavam sobre a 
cidade a partir da Bielorrússia. A Ucrâ-
nia disse que os níveis de radiação 
estão elevados por lá. Autoridades 
dos EUA acreditam que o objetivo ini-
cial da Rússia é derrubar o presidente 
Volodymyr Zelenskiy e ‘decapitar’ seu 

governo. Zelenskiy disse que as tro-
pas estavam vindo atrás dele, mas ele 
fi caria em Kiev.
 
“O inimigo me marcou como o alvo 
número um”, disse Zelenskiy em uma 
mensagem de vídeo. “Minha família 
é o alvo número dois. Eles querem 
destruir a Ucrânia politicamente des-
truindo o chefe de Estado”.

Guerra Hibrida
  
A Rússia lançou sua invasão por ter-
ra, ar e mar na quinta-feira (24), após 
uma declaração de guerra de Putin, no 
maior ataque a um Estado europeu 
desde a Segunda Guerra Mundial.
Putin diz que a Ucrânia é um estado 
ilegítimo esculpido na Rússia, uma 
visão que os ucranianos veem como 
destinados a apagar sua história de 
mais de mil anos.

Os objetivos completos de Putin per-
manecem obscuros. Ele diz que não 
planeja uma ocupação militar apenas 
para desarmar a Ucrânia e remover 
seus líderes. Mas não está claro como 
um líder pró-Rússia pode ser instala-
do sem ocupar grande parte do país. A 
Rússia não divulgou nenhum nome de 
tal fi gura e nenhum se apresentou.

Depois que Moscou negou por meses 
que estava planejando uma invasão, a 

notícia de que Putin havia ordenado 
um ataque militar foi um choque para 
os russos acostumados há 22 anos, 
ver seu governante como um estra-
tegista cauteloso. Muitos russos têm 
amigos e familiares na Ucrânia.
A Rússia reprimiu a dissidência e a 
mídia estatal incansavelmente carac-
terizou a Ucrânia como uma amea-
ça, mas milhares de russos saíram às 
ruas para protestar contra a guerra. 
Centenas foram presos.
Uma estrela pop postou um vídeo no 
Instagram se opondo à guerra, e a di-
retora de um teatro estatal de Moscou 
se demitiu, dizendo que não aceitaria 
o salário vindo de um assassino.
 
Mortes 

Cerca de 800 soldados russos fo-
ram mortos em confronto, afi rmou a 
Ucrânia, na tarde de sexta-feira (25).
“É uma guerra de grande escala”, de-
clara Anatoly Tkach, encarregado de 
negócios da Ucrânia no Brasil.  Segun-
do Tkach, a Ucrânia abateu 7 aviões, 6 
helicópteros, mais de 30 tanques, 130 
veículos blindados e aproximadamen-
te 800 soldados russos.
Segundo o ministro ucraniano Viktor 
Liashko, o número de civis mortos na 
Ucrânia em decorrência dos ataques 
russos somam 198. Ainda segundo 
ele, desde a invasão que teve início na 
quinta-feira (24), há cerca de mil feri-
dos.

Foto: Ge� yImages

Infi ltrados: Um médico militar ucraniano se aproxima dos corpos de milita-
res russos ves� ndo uniformes do exército ucraniano depois que eles foram 
baleados durante uma escaramuça na capital ucraniana de Kiev

Foto: Reuters/Valentyn Ogirenko

Policiais inspecionam os restos de um míssil numa rua em Kiev
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A    Prefeitura de Jandira, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, abriu ins-

crições para o espetáculo Paixão 
de Cristo, que acontecerá nos 
dias 15 e 16 de abril, às 19h, no Te-
atro Municipal Luiz Gonzaga. As 
inscrições estarão abertas até a 
próxima segunda-feira (28/02), 
ou até se esgotarem o limite de 
inscritos.

Pensando nisso, os responsáveis 
pelo evento abordam o desejo de 
servir o município, fazendo o pa-
pel cultural e didático, demons-
trando o acontecimento em for-
ma de espetáculo teatral.

As inscrições estão sendo reali-
zadas presencialmente, durante 
os dias úteis da semana, das 9h 

às 12h, e das 13h às 16h, na Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, localizada na Rua Vere-
ador Rubens Lopes da Silva, 400 
(Teatro Municipal).

Serão admitidos a participar do 
presente credenciamento volun-
tários com ou sem experiência, 
tendo em vista que serão acei-
tas até 60 (sessenta) inscrições, 
respeitando-se a ordem de che-
gada e a distribuição dos perso-
nagens (escalação do elenco) e 
a fi guração será prerrogativa da 
direção artística do espetáculo. 

Os interessados poderão obter 
mais informações sobre como 
participar e as exigências neces-
sárias através  do telefone do ór-
gão responsável: (11) 4789-1463.

Foto: Reprodução/Redes Sociais - Mauricio Celes� no 

Prefeitura de Jandira leva 
Operação Cidade Limpa para o 
Ouro Verde, neste sábado (26)  

O Ouro Verde é o segundo bair-
ro escolhido pela Prefeitura de 
Jandira a receber a Operação 

Cidade Limpa, serviços executados 
pela Secretaria de Obras em parceria 
com outras repartições públicas. As 
equipes envolvidas na Operação che-
gam ao local, na manhã deste sábado 
(26/02), das 08h às 16h. A primeira 
edição aconteceu no bairro vizinho, 
Jardim Alvorada. O evento contará 

com serviços de zeladoria, saúde, la-
zer, cidadania e assuntos jurídicos, 
tais como: coleta de entulho, pintura 
de guias, brinquedos infl áveis, atendi-
mento social e muito mais. Na ocasião, 
os serviços serão oferecidos gratuita-
mente. A ação irá percorrer por todo o 
bairro e os brinquedos e os serviços 
mencionados estarão em frente à 
UBS (Unidade Básica de Saúde), loca-
lizada na rua R. Dom Pedro I.

Foto: Arquivo

Cultura de Jandira abre 
inscrições para o espetáculo 
Paixão de Cristo

Evento contará com serviços de zeladoria, saúde, lazer, 
cidadania e assuntos jurídicos

As inscrições estarão abertas até a
próxima segunda-feira (28)

Foto: Arquivo/Adan Garcia

Jandira recebe Festival do 
Torresmo no primeiro fi nal de 
semana de março
Uma das principais referências em carne suína, o chef 
Adan Garcia, já confi rmou presença

A  cidade de Jandira, na região 
metropolitana da Grande São 
Paulo, receberá, nos dias 04, 

05 e 06 de março, o primeiro Festival 
do Torresmo. O evento gastronômico 
com delicioso cardápio, diversifi cado 
com os mais variados cortes suínos 
tem entrada gratuita, pagando apenas 
pelo que for consumido.     

O festival contará com o que tem de 
melhor da proteína suína: joelho de 
porco, leitão pururuca, torresmo de 
rolo, torresmo recheado, torresmo 
mineiro, costela suína, pernil, pancetta 
e muito mais. 

Além dos melhores trucks de gas-
tronomia variada, chopp artesanal, 
shows ao vivo e área kids, o evento 
terá a presença de uma das principais 
referências e especialista em carne 
suína, o chef Adan Garcia. 

Outra atração é o Pet Friendly, um 
novo conceito que está cada vez mais 
presente no país, na qual os donos de 
animais podem participar de eventos, 
ir em restaurantes acompanhados de 
seus bichinhos e passear com eles 
nestes locais. 

Serviço

Festival do Torresmo
Dias: 04,05 e 06 de março
Horário: das 12h às 21h
Local: Praça de Eventos 
Endereço: Rua Rubens Lopes da Silva, 
106 - Centro

Entrada: Franca 

De acordo com os organizadores, o 
evento seguirá todos os protocolos 
contra a Covid-19. Sendo obrigatório 
o uso de máscaras.
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Prefeito de Jandira recebe a 
Federação Paulista de Judô para 
cerimônia de entrega de faixas 

Doutor Sato que também é atleta de artes mar-
ciais participou do evento vestindo kimono 

Jandira

Compartilhe este conteúdo com seus amigos (as)!
Leia o QR CODE com a câmera do smartphone
Na versão em PDF, é só clicar aqui

Foto: Pamela Andrade / CMJ

O vereador Leandro José 
Moreau (PMN), o “Léo da 
Feira”, apresentou dois 

requerimentos na 4ª Sessão Or-
dinária da Câmara Municipal de 
Jandira, ocorrida no dia (22/02). 
O documento 54/22 solicitou 
ao Poder Executivo informações 
sobre o incentivo fi nanceiro adi-
cional aos agentes comunitários 
de saúde (ACS) e agentes de 
combate a endemias (ACE) do 
município.

“Eu já entrei com esse documen-
to na Casa de Leis, foi votado e 
aprovado. Então estou esperan-

do que o governo tome as de-
cisões. Sabemos que há o inte-
resse em ajudar essa categoria”, 
comentou em plenário.

Por sua vez, o requerimento 
55/22 pediu a mudança de sen-
tido em um trecho da Rua Felipe 
Camarão, a fi m de que se torne 
mão única. Para o requerente, a 
alteração deve evitar acidentes 
no local. Ambos os textos foram 
aprovados na ocasião e encami-
nhados para apreciação do pre-
feito Henri Hajime Sato (PSDB), o 
“Dr. Sato”.

Léo da Feira discursa durante sessão legisla� va

Vereador Léo da Feira quer 
informações sobre adicional 
aos agentes de saúde 
Parlamentar também solicitou a mudança de 
sentido em um trecho da Rua Felipe Camarão

Foto: Divulgação/PMJ

Acidade de Jandira, foi  palco 
da cerimônia de graduação 
e entrega de faixa preta da 

Federação Paulista de Judô, no 
dia (19/02), no Complexo Espor-
tivo da Área de Lazer do Traba-
lhador, (sede de treinamento do 
Judô Jandira). Na ocasião, o pre-
feito, Henri Hajime Sato, (PSDB),  
Doutor Sato recebeu o presiden-
te da instituição, Alessandro Pa-
nitz Puglia.   

O evento também contou com a 
presença do diretor da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Recreação, 
Felipe Ishimaru, da vice-presi-
dente da Federação Paulista de 
Judô, Solange Pessoa de Almeida 
Vinck, senseis, delegados, coor-
denadores de logística, cursos, 
técnicos e arbitragem, além dos 
atletas, amigos e familiares que 
foram prestigiá-los. “Depen-
dendo da minha gestão pública, 
o judô sempre será visto como 

uma atividade que vai colaborar 
com o desenvolvimento social da 
nossa cidade”, disse Doutor Sato, 
que participou do evento não so-
mente como fi gura representati-
va do governo do município, mas 
principalmente como judoca, a 
qual ele exerce e pratica o espor-
te sendo graduado na faixa preta. 

Durante a celebração, 11 atletas 
da região foram graduados com 
a passagem de faixa. Alguns tor-
naram-se faixa preta e outros 
foram elevados na categoria, su-
bindo, assim, consequentemen-
te de nível, sendo de primeiro a 
quinto dan. 

Eles foram contemplados com 
certifi cado da CBJ (Confederação 
Brasileira de Judô), certifi cado da 
FPJ (Federação Paulista de Judô) 
com chancela do CREF (Conse-
lho Regional de Educação Física), 
além da faixa.

Dr. Sato recebeu o presidente da ins� tuição, Alessandro Panitz Puglia
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O   Projeto de Emenda nº 
01/22, foi aprovado, du-
rante a 4ª Sessão Ordiná-

ria da Câmara Municipal de Jandi-
ra, no dia (22/02), a propositura 
aprovada em dois turnos, permi-
te que os atuais parlamentares 
concorram ao mesmo cargo da 
Mesa Diretora, ou seja, poden-
do se reeleger durante a mesma 
legislatura, o que antes não era 
permitido.    

Com a aprovação, o projeto irá 
modifi car o artigo 20  da Lei Or-
gânica nº 01, de 21 de março de 
2006. Até então, o texto permite 
a recondução da Mesa Diretora 
da Casa de Leis, uma única vez, 
para o mesmo cargo durante o 
período de 4 anos do mandato. 

Sendo assim, a partir de então, o 
vereador pode se reeleger para 
os cargos de presidente, vice-
-presidente, primeiro, segundo e 
terceiro secretários, funções es-
sas, que compõem a mesa legis-
lativa para o biênio.

Reeleito presidente

Na história do legislativo jandi-
rense, o único parlamentar ree-
leito ao cargo de presidente foi 
o ex-vereador, Wesley Marques 
de Oliveira Teixeira, o Wesley Tei-
xeira, com base na Lei Orgânica 
que permitia a reeleição em le-
gislaturas diferentes.

Na época, Wesley foi eleito para 
a 26ª presidência da Câmara Mu-
nicipal, no biênio 2009/2010. No 
fi nal de sua gestão como presi-
dente, disputou as eleições mu-
nicipais do ano de 2010, quando 
foi reeleito vereador. 

Com a recondução ao cargo de 
vereador, Wesley Teixeira dispu-
tou também a reeleição do car-
go de presidente do Legislativo, 
quando foi reeleito para a 27ª 
presidência, dando assim, conti-
nuidade no comando da Casa de 
Leis, no biênio 2011/2012. 

Foto: Pamela Andrade / CMJ

Vereador Pastor Gilson reivindica 
retorno da Padaria Comunitária

Na cidade de Jandira, o vere-
ador Gilson Rodrigues de 
Souza (PRTB), o “Pastor 

Gilson”, colocou em discussão 
o requerimento 61/22, durante 
a 4ª Sessão Ordinária da Câma-
ra Municipal, no dia  (22/02). Na 
ocasião, o parlamentar cobrou da 
Prefeitura o retorno da “Padaria 
Comunitária”, no espaço do Ban-
co de Alimentos.

De acordo com o vereador, a re-
ativação da padaria deve garantir 
renda e alimentos básicos às fa-

mílias em situação de vulnerabili-
dade social. “Há alguns anos, ha-
via uma confeitaria no Banco de 
Alimentos. As donas e os donos 
de casa aprendiam a fazer pão 
no local e eles podiam fi car com a 
mercadoria para vender de porta 
em porta. Isso incentivava a pro-
fi ssão de padeiro e trazia renda 
para as famílias. [...] Por isso, eu 
peço a compreensão do governo 
para que possa resgatar o projeto 
da Padaria Comunitária”, escla-
receu em plenário.

Pastor Gilson de Souza durante a úl� ma sessão

Foto: Pamela Andrade / CMJ

Vereadores de Jandira aprovam 
em dois turnos a recondução da 
Mesa Diretora 

As sessões acontecem no Teatro Municipal provisóriamente

Jandira
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A reativação da padaria deve garantir renda e 
alimentos básicos às famílias em situação de 
vulnerabilidade social

Parlamentares poderão tentar reeleição aos cargos 
da Mesa Diretora (presidente, vice-presidente, 
primeiro, segundo e terceiro secretários) 
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Foto: Divulgação

 Prefeito Igor e governador Doria 
entregam ETEC Itapevi 

Foto: Felipe Barros / Ex Libris / PMI

O prefeito de Itapevi, Igor 
Soares (Podemos) deu 
início, no dia (21/02), com 

uma escavadeira hidráulica, às 
obras da Escola do Futuro de 
Tempo Integral de Amador Bue-
no. Com prazo de entrega de 18 
meses, esta é a quarta unida-
de a ser construída na cidade e 
vai atender mil alunos do Ciclo 1 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano).

Além do início das obras, o pre-
feito anunciou diversos investi-
mentos que serão realizados na 
região de Amador Bueno, a par-
tir deste ano. O principal deles é 
a construção de uma escola no 
Jardim Cruzeiro, necessidade an-
tiga da população e que possibili-
tará a demolição da última escola 
de madeira existente na cidade. O 
terreno já foi adquirido pela Pre-
feitura na Rua Sol.

“É um trabalho incansável que 
estamos realizando na área da 
Educação, porque sabemos que 
investir no ensino das nossas 
crianças é retorno garantido: é 
investimento no futuro da nossa 
cidade”, disse o prefeito durante a 
cerimônia que reuniu moradores 
e autoridades itapevienses, na 
Rua Padre Gerard, local que abri-
gará a Escola do Futuro.

O prefeito também anunciou a 
pavimentação do restante da 
Estrada Cruz Grande e a das Es-
tradas do Prado e Cruz de Pedra.

Outra importante obra que será 
inaugurada, em breve, é o novo 
pronto-socorro de Amador Bue-
no, que já está com 90% das 
obras concluídas. Apenas nes-
ta obra estão sendo investidos 
R$15 milhões, entre construção 
e equipamentos.

Além das obras que serão ini-
ciadas, também estão em an-
damento a pavimentação da 
Estrada de Araçariguama e a 
fi nalização de implantação de 
abastecimento de água no Mon-
te Serrat.
O prefeito também entregará, em 
breve, o título de regularização 
fundiária de residências da região 
para aproximadamente 600 fa-
mílias.

Novas Unidades

Também já estão sendo planeja-
das outras três escolas do futu-
ro: na Cohab, Jardim Julieta e Bela 
Vista. A Prefeitura pretende, em 
até 10 anos, transformar todas as 
escolas de Ciclo I do Ensino Fun-
damental em escolas de tempo 
integral.

Igor Soares pilota uma escavadeira hidráulica no canteiro de obras 
da nova escola

Itapevi
Com escavadeira hidráulica, 
Igor inicia as obras da Escola do 
Futuro de Amador Bueno  
Unidade é a quarta Escola do Futuro de
Tempo Integral da cidade e vai atender 
mil alunos do 1º ao 5º ano

Durante a inauguração foi anunciado FATEC, 
Calçadão, Poupatempo e Pronto-Socorro Cardoso

O prefeito Igor Soares (Pode-
mos) e o governador do Es-
tado de São Paulo, João Doria 

(PSDB), entregaram, no dia (17/02), 
a ETEC (Escola Técnica do Centro 
Paula Souza) de Itapevi. Localizada 
na Rua Fratini, 14, na Vila Santa Flora, 
a primeira unidade educacional téc-
nica da cidade está situada ao lado 
do CIS (Centro Integrado de Saúde) 
e do Centro de Hemodiálise.

Durante a inauguração do equipa-
mento, foi autorizada pelo gover-
nador a criação de um posto do 
Poupatempo em Itapevi. O espaço 
funcionará no lugar do Resolve Fácil 
e com isso a cidade ganhará novos e 
mais serviços, além da ampliação de 
infraestrutura, de investimentos e 
agilidade no atendimento.

Também foi assinado convênio para 
liberação de R$ 10 milhões para a 
construção do novo Pronto-Socor-
ro da Vila Dr. Cardoso e R$ 10 mi-
lhões para a construção do Calçadão 
do Centro da cidade, além da libera-
ção de R$ 250 mil para implantação 
da calçada acessível.

Para o prefeito Igor Soares, a entre-
ga da ETEC signifi ca, além do resga-
te do orgulho de ser itapeviense, a 
possibilidade da construção de um 
futuro para a cidade. “É através de 
uma educação visionária e transfor-
madora que daremos oportunidade 
dos nossos jovens conseguirem a 
empregabilidade e realizarem seus 
sonhos”, declarou.

Ele ainda cobrou do governador au-

torização para o início da licitação das 
obras da FATEC (Faculdade de Tec-
nologia), no Suburbano, e teve seu 
pedido prontamente correspondido. 
“Tem a minha palavra de que isso já 
está certo, com cronograma, em-
penho e recursos de R$ 5 milhões 
para as obras”, respondeu o gover-
nador João Dória, que considerou a 
inauguração da ETEC um sucesso. 
“São obras de primeiro mundo para 
quem mais precisa de qualidade, a 
população simples e humilde. Hoje 
é o marco de uma nova vida cujas 
cortinas se abrem para centenas de 
estudantes”, completou. 

A ETEC tem gestão realizada pelo 
Centro Paula Souza, que cuida dos 
trâmites administrativos, como: 
processo seletivo, contratação de 
professores e outras ações de pla-
nejamento acadêmico.

Em Itapevi são oferecidos, inicial-
mente, os cursos técnicos de Admi-
nistração (40 vagas) e de Logística 
(40 vagas), ambos no período no-
turno (noite – das 18h50 às 22h40). 
No período matutino (manhã – das 
7h30 às 12h50), para o Ensino Mé-
dio com Técnico em Administração 
(40 vagas). Ao todo são 120 vagas. 
No segundo semestre será ofere-
cido na unidade o curso técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas e, 
posteriormente, há previsão de im-
plantar novas turmas dos seguintes 
cursos técnicos: Comércio, Edifi ca-
ções e Farmácia.
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Confi ra as principais estréias 
do mês de março

Sinopse: Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman, pro-
vocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne mergulhou 
nas sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados confi áveis 
– Alfred Pennyworth, o comissário James Gordon – em toda a rede de 
corrupção de personalidades de destaque e funcionários da cidade, 
o vigilante solitário tornou-se a única esperança de vingança entre 
seus concidadãos. Quando um assassino mira a elite de Gotham com 
uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas 
leva Batman, o Maior Detetive do Mundo, a investigar o submundo da 
cidade, onde encontra personagens como Selina Kyle, a Mulher-Gato, 
Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim, Carmine Fal-
cone e Edward Nashton, também conhecido como Charada. À medida 
que surgem evidências e as ações do criminoso apontam para uma 
direção mais clara, Batman precisa forjar novas relações, desmasca-
rar o culpado e trazer justiça a Gothan City, há tanto tempo atormen-
tada pelo abuso de poder e pela corrupção.

BATHMAN (03/03)

Sinopse:  Em “Pequena Mamãe”, Nelly, de 8 anos, acaba de perder sua 
amada avó e está ajudando seus pais a limpar a casa de infância de 
sua mãe. Ela explora o local e o bosque onde sua mãe, Marion, cos-
tumava brincar e construiu uma casa na árvore sobre a qual ela ouviu 
muitas histórias. Um dia, Marion some de repente e, caminhando pelo 
bosque, Nelly conhece uma garota de sua idade construindo uma ca-
bana. Surpreendentemente, o nome da criança é Marion.

PEQUENA MAMÃE  (03/03)

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Confi ra o gabarito em nosso site: l10.news/gpc
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Star Trek Discovery retornou de 
suas férias de inverno com um 
episódio que se propõe a fazer 

tudo. Divertido e um pouco bobo, “All 
In” é tão independente quanto Disco-
very, ao mesmo tempo em que move 
o enredo abrangente da temporada e 
permite que Burnham, Book, Tarka e 
Owosekun brilhem.

Lutando para desenvolver um plano e 
implantar uma frota em busca de Book 
(David Ajala) e Tarka (Shawn Doyle), 
um presidente Rillak (Chelah Horsdal) 
severamente frustrado leva um mo-
mento para educadamente, mas com 
fi rmeza, interrogar o almirante Vance 
(Oded Fehr) e a capitã Burnham (So-
nequa Martin-Green) sobre o que dia-
bos acaba de acontecer.

Satisfeito que nenhum deles tinha 
ideia do que Book e Tarka estavam fa-
zendo, Rillak divide as tarefas: Vance 
deve caçar Book e Tarka – Burnham 
está muito perto da situação, enquan-
to Burnham e Discovery se concen-
tram em encontrar a Espécie 10C. Não 
se pode fazer o primeiro contato com 
pessoas que não encontram, certo?
O Discovery tem uma ideia de onde 
começar a procurar: uma região do 
espaço além da barreira galáctica 
com algumas propriedades não na-
turais. Esta área do espaço nunca foi 
mapeada pela Federação, mas feliz-

mente Zora (Annabelle Wallis) é capaz 
de extrair uma solução de sua vasta 
biblioteca de dados de esfera: as es-
pécies Silft até então desconhecidas 
mapearam a área, e essas varreduras 
provavelmente estarão circulando no 
mercado livre. Facilmente, isso se ali-
nha com as ordens não ofi ciais de Bur-
nham que continua a se concentrar 
em encontrar a localização da Espé-
cie 10C, é claro, mas se isso acontecer 
para colocar Book em seu caminho, 
bem…  Acontece que sim, porque en-
quanto Burnham precisa localizar 
pesquisas estelares, Tarka ainda pre-
cisa de algum isolínio apropriadamen-
te chamado, um componente chave 
para sua arma isolítica para destruição 
de DMA. Que sorte que o mesmo cor-
retor, alguém com quem Book e Bur-
nham trabalharam durante o ano em 
que administram cargas juntos, pode 
fornecer as duas coisas.  Haz Mazaro 
(Daniel Kash) e seu Karma Barge, se 
encontram em um cassino fl utuante, 
clube de luta, lounge e um lugar legal 
para sair e cometer algum crime.

Haz fi ca feliz em ver Book - ou “Glow 
Worm”, como ele o chama - e fi ca fe-
liz em pegar seu latinum em troca do 
isolynium que procura ... a sua cabeça. 
Pensando rapidamente, Book se ofe-
rece para resolver o problema que Haz 
está tendo com os contadores de car-
tas que, ele argumenta, economizará 

mais dinheiro ao bargemaster a longo 
prazo do que a recompensa única tra-
ria. Has concorda.

Enquanto Book e Tarka percorrem o 
cassino, Tarka acenando em torno de 
um tricorder scanner Devore  reapro-
veitado que presumivelmente está no 
modo “detectar contagem de cartas”, 
Burnham chega ao planeta om Owo-
sekun (Oyin Oladejo) ao seu lado, em 
um dos jogos do Discovery. novas na-
ves do século 32.

É bom ver um novo ônibus espacial, 
o mesmo design brevemente apre-
sentado em “Tudo é possível”, mas 
infelizmente este se parece muito com 
um capacete de isopor de bicicleta da 
década de 1980. É uma falta para mim, 

mas que é rapidamente esquecida 
quando o ônibus faz uma abordagem 
incrivelmente legal para a barca do 
cassino. Um enorme - e holográfi co - 
dragão do mar emerge do oceano, voa 
pelo ar e captura o ônibus espacial em 
sua boca aberta. Haz tem um talento 
para o dramático e eu não estou recla-
mando.

Burnham consegue facilmente os 
gráfi cos estelares de que precisa, um 
simples pedido que Haz parece feliz 
em fornecer, mas seu plano de com-
prar o suprimento de isolyniam de Haz 
atinge um obstáculo quando ela des-
cobre que não é a única atrás do com-
bustível. 

Streaming

Spoiler: STAR TREK DISCOVERY 4

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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