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Muitas pessoas so-
nham em se casar 
“de papel passa-

do”. A realização enfrenta um 
obstáculo intransponível 
para muitos casais: a falta de 
dinheiro. O relacionamento 
sem o reconhecimento do 
estado civil incomoda e vai 
sendo construído assim por 
anos, porém um processo 
relativamente simples pode 
mudar essa situação. Casar 
no civil de graça é possível e 
um direito por lei.

A pedagoga Ana Laura 
Rodrigues não sabia des-
sa previsão legal. Ela vai se 
casar este ano e está total-
mente envolvida com os 
preparativos. Durante o pla-
nejamento e montagem de 
orçamentos, ela descobriu 
que se tornar uma mulher 
casada afetaria muito as 
reservas financeiras. “Eu ve-
rifiquei em um cartório es-
pecífico e me disseram que 
o casamento custaria R$600 
e mais R$1 mil se eu quiser 
que o juiz de paz vá no dia 
da cerimônia. Fiquei assus-
tada com esses valores”, diz. 

Ela soube da possibili-
dade de isenção das taxas 
cartorárias, mas acredita 
que não se encaixa no perfil 
devido à renda mensal. Esse 
é um dos critérios para con-
seguir se casar gratuitamen-
te. É necessário declarar po-

breza e dar entrada em um 
processo dentro do cartório, 
que avaliará os pré-requisi-
tos e validará a solicitação.

De acordo com a advoga-
da Fernanda Terra, a possibi-
lidade está no Código Civil. 
“O casamento civil é gratui-
to quanto às taxas, registro e 
a primeira via da certidão de 
casamento, porém, o casal 
precisa gerar uma declara-
ção de pobreza, de hipossu-
ficiência”, detalha. 

Ela afirma que a redução 
da cobrança de taxas carto-
rárias e judiciais está na pau-
ta da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Goiás (OAB-
-GO), da qual faz parte. “Essa 

do casamento é uma no-
vidade. Precisamos avaliar 
isso e os valores envolvidos 
para sabermos o quanto po-
deremos intervir”, pontua. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Buscar a orientação e o 

apoio de assistentes sociais 
pode ajudar muito a conquis-
tar a tão sonhada certidão 
de casamento. O Gestor do 
CadÚnico em Goiânia e Ge-
rente de Benefícios Sociais 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano 
e Social de Goiânia, Gleison 
Souza, pontua que o docu-
mento atestando a impossibi-
lidade de arcar com os custos 

é o suficiente para garantir o 
direito, sem necessidade de 
outro tipo de validação.

A declaração pode ser 
feita à mão ou preenchida 
em formulário fornecido por 
um cartório ou mesmo por 
um Centro de Referência 
e Assistência Social (CRAS) 
contendo números do RG, 
CPF e comprovante de en-
dereço sendo facultativos 
a carteira de trabalho e o 
comprovante de renda.

Para os reconhecidamen-
te pobres, a chance de se ca-
sar sem ter de se preocupar 
com detalhes sobre o assun-
to são os casamentos comu-
nitários. Gleison lembra que 

a pasta costuma promover 
esse tipo de evento, que foi 
suspenso durante a pande-
mia. “Estamos reavaliando o 
retorno e buscando parceria 
com algum cartório”, diz.

RECONHECIMENTO
O casamento civil repre-

senta a conquista não ape-
nas do status de esposa ou 
de marido, mas também 
de uma série de garantias 
legais, como a inclusão de 
dependente em planos de 
saúde, no Instituto Nacio-
nal do Seguro Social  (INSS), 
como pensionista, por 
exemplo, no Imposto de 
Renda e na divisão de bens.

Nesta quinta (10), mais 
de 30% das escolas em Apa-
recida suspenderão as aulas 
em adesão à paralisação 
dos servidores da educação 
do município. Os servidores 
reclamam reajuste salarial 
de 33,24% para professores, 
pagamento de data-base 
para administrativos e me-
lhoria de infraestrutura das 
instituições. 

De acordo com a inte-
grante do Comando de Luta, 
Solange Amorim, 34 institui-
ções das 102 escolas, Cmeis e 
Emeis interromperão as ati-
vidades. O grupo vai se reu-
nir na cidade administrativa, 
em Aparecida de Goiânia, a 
partir das 9 horas. Ela afirma 
que deve ocorrer uma reu-
nião na tarde desta quarta 
(09) com representantes da 
prefeitura do município.

“Nós já estamos acostu-

mados. É sempre mais do 
mesmo, a mesma conversa 
de sempre. Eles marcam um 
encontro com a gente, mas 
não muda nada”, diz. Solan-
ge frisa que a disponibilida-
de da gestão municipal está 
ocorrendo apenas devido à 
suspensão das aulas amanhã, 
informado por meio de ofício 
na última segunda (07).

Ela diz que o funcionalis-
mo não havia recebido ne-
nhuma proposta nem havia 

sido estabelecido um diálo-
go com as categorias. “Essa 
reunião de hoje é para ten-
tar desmobilizar a categoria. 
Eles, inclusive, marcaram 
uma reunião de coordena-
dores para amanhã, diz.

No entanto, a assessoria de 
imprensa da Prefeitura infor-
mou por meio de nota que foi 
realizada uma reunião na se-
mana passada com o sindica-
to que representa a categoria 
para debater todos os temas e 

demandas apresentados. 
Um dos tema previstos 

na pauta de reivindicações é 
a solução para as condições 
físicas das escolas. “Estão 
em situação precária. Tudo 
caindo em cima da cabeça 
dos professores e dos alu-
nos. As salas estão lotadas. 
A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Brasileira de-
termina 25 estudantes em 
uma sala, mas matriculam 
32 crianças”, critica.

Reprodução

A partir de segunda (14), 
as máscaras serão obrigató-
rias apenas em locais fecha-
dos nos municípios goianos. 
A desobrigatoriedade foi ofi-
cializada hoje, quarta (09), du-
rante reunião entre o COE e a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). Uma nota técnica com 
detalhes deve ser encami-
nhada aos prefeitos ainda 
nesta semana.

A medida vale apenas 
para cidades com maior par-
te da população imunizada 
contra a covid. “Os municí-
pios que tiverem acima de 
75% de aplicação da vacina 
eles poderão liberar em am-
biente aberto e posterior-
mente, a depender da evolu-
ção, a tendência é que libere 
para ambiente fechado tam-
bém”, anunciou o secretário 
de saúde Ismael Alexandrino.

A flexibilidade se tornou 
pauta de discussões no go-
verno estadual em novem-
bro do ano passado, mas a 
lentidão dos debates e Do 
aparecimento da variante 
Ômicron cancelaram  a pos-
sibilidade. Com a decisão,  
teatros, boates e cinemas 
devem exigir o acessório no 
ambiente interno. Goiás se-
gue tendência nacional ao 
tornar facultativo o uso de 
máscaras, assim como o es-
tado de São Paulo, que se de-
cidiu hoje a favor da medida. 

O Rio é a única capital 
que não exige o item em 
nenhum espaço. Por lá, a dis-
cussão agora gira em torno 
da desobrigatoriedade do 
passaporte vacinal. Além da 
capital carioca, Belo Horizon-
te, Boa Vista, Distrito Federal, 
Macapá, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina já ha-
viam flexibilizado o uso.

O assunto ganhou força 
com a melhora do cenário 
epidemiológico formado pela 
queda constante dos índices 
de hospitalizações e óbitos e 
ainda dos dados favoráveis de 
vacinação entre a população.
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Em julgamento que 
aconteceu na noite 
desta quarta-feira (9), o 

Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça de Goiás negou limi-
nar em ação contra o reajuste 
o do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) em Goiânia.

No entendimento dos de-

sembargadores, não existe in-
constitucionalidade flagran-
te, no texto do novo Código 
Tributário Municipal (CTM), 
que justifique o deferimento 
da liminar. O Órgão Especial 
entendeu que a tramitação 
da lei ocorreu de forma corre-
ta na Câmara e, por isso, não 
cabe interferir ao Judiciário 
interferir com a medida.

Em nota, a Procuradoria-
-Geral de Goiânia reafirma 
que a tramitação do projeto 
de lei ocorreu de forma legal 
e com ampla participação da 
sociedade civil.

VEJA UM TRECHO:
“Tal decisão, além de de-

monstrar liminarmente que 
não há inconstitucionalidade 

no código, evidencia a inde-
pendência harmônica entre 
os Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, pilares 
fundamentais para a manu-
tenção do Estado Democrá-
tico de Direito, previstos na 
Constituição Federal de 1988.

A PGM reforça que o Có-
digo Tributário Municipal foi 
atualizado após 46 anos de 
vigência e que a adaptabili-
dade da nova normativa gera 
um debate natural sobre um 
tema tão importante para a 
cidade e para os goianienses.

Especificamente sobre o 
IPTU, cabe destacar que cerca 
de 50 mil famílias, que vivem 
em imóveis residenciais de até 
R$ 120 mil, foram beneficiadas 
com isenção total do tributo e 
outras 191 mil residências ti-
veram redução no imposto.

A Prefeitura de Goiânia 
esclarece que os contribuin-
tes que entenderem haver 
distorção na cobrança do 
imposto poderão solicitar a 
revisão até o dia 31 de de-
zembro de 2022, em uma 
das unidades do Atende Fá-
cil, mediante agendamento”.

Com o pagamento da Data 
Base para todos os servidores 
do estado, algo que não acon-
tecia desde 2016 em Goiás, o 
governador Ronaldo Caiado 
(UNIÃO)  abre caminho para 
a construção da completa re-
composição salarial dos servi-
dores do estado. Em entrevista 
coletiva, o governador afirmou 
que com as dívidas renegocia-
das, ano a ano, Goiás terá con-

dições conceder novos reajus-
tes e recompor as perdas.

“O mais importante nes-
se processo foi a abertura de 
um canal de diálogo com os 
sindicatos, de forma transpa-
rente, onde todos os dados 
financeiros do estado foram 
colocados à mesa”, afirmou. 
“Estabelecemos um modelo, 
que o estado deverá seguir 
nos próximos anos”, ressaltou.

Em função da eleição, que 

ocorrerá este ano, Caiado evi-
tou falar de proposta para o ano 
que vem, mas disse que, sendo 
reeleito, o estado continuará 
honrando o compromisso com 
os servidores. Caiado anunciou 
reajuste de 10,16% a todos os 
servidores, índice maior que 
outros estados e do que o ofe-
recido, por exemplo, pelas pre-
feituras de Goiânia e Aparecida.

Há duas semanas, o gover-
nador havia anunciado ainda 

que Goiás irá pagar o novo piso 
salarial aos professores. “Ne-
nhum professor da rede esta-
dual vai receber menos do que 
o piso nacional da categoria”, 
assegurou. O novo valor do piso 
para 2022 será de R$ 3.845,63.

26.295 mil professores, sen-
do 16.278 da ativa e 10.027 
aposentados, terão salários no 
valor do novo piso salarial pro-
fissional nacional do magisté-
rio público da Educação Básica.

Reprodução
Reprodução

A filiação do ex-
-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
ao PSB, para que ele 
seja candidato a vice-
-presidente na chapa 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
foi bem recebida pelos 
principais políticos dos 
dois partidos em Goiás.

Segundo o deputado 
federal Elias Vaz, presi-
dente do PSB goiano, 
Alkmin dialoga com 
setores progressistas e 
para derrotar o bolsona-
rismo é preciso ampliar o 
leque de alianças.

“Desde o início me 
manifestei favorável a fi-
liação do Alckmin ao PSB 
e penso que é muito im-
portante, embora a sua 
trajetória política seja dis-
tinta do nosso ponto de 
vista na pauta econômi-
ca, mas nós entendemos 
que nós estamos vivendo 
um momento gravíssimo 
no país. Um processo de 
ameaça concreta à de-
mocracia. Precisamos 
derrotar o Bolsonaro pra 
derrotar esse movimen-
to de ultradireita que nós 
temos no país”, defende. 

A filiação de Alkmin e 
de outras lideranças po-
líticas nacionais ao PSB 
está prevista para o dia 
20 de março.

A presidenta estadual 
do PT, Kátia Maria con-
corda com Elias Vaz. Para 
ela, que esteve há 20 
dias com o ex-presidente 
Lula, não basta derrotar 
o bolsonarismo, mas re-
construir o país e promo-
ver as transformações 
que ele precisa na gera-
ção de emprego e renda, 
na retirada das pessoas 
do mapa da fome, na 
questão ambiental, no 
empoderamento das 
mulheres e para que isso 
ocorra é preciso uma 
movimentação política 
a nível nacional para be-
neficiar o povo brasileiro.

“Aqui em Goiás nós 
temos um bom relacio-
namento com o PSB. Há 
uma conversa avança-
da sobre a questão da 
federação. Então, isso 
deve ser sacramentado 
e junto com a federa-
ção PT, PCdoB, PSB e PV 
queremos a represen-
tação da esquerda no 
Congresso Nacional e 
na Assembleia Legisla-
tiva”, afirmou.
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O boletim InfoGripe, di-
vulgado hoje (9) pela 
Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), referente à Se-
mana Epidemiológica 9, que 
compreende o período de 27 
de fevereiro a 5 de março, re-
vela que a curva nacional de 
casos de covid-19 mantém 
sinal de queda nas tendên-
cias de longo e curto prazo, 
que correspondem às últimas 
seis semanas e às últimas três 
semanas, respectivamente. O 
estudo informa também que 
se mantém o predomínio de 
casos de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (Sars-CoV-2) 
entre os resultados laborato-
riais positivos para vírus res-
piratórios em todas as faixas 
etárias analisadas.

 Apesar da manutenção do 
cenário de queda na popula-
ção em geral, o boletim indica 
que a incidência de casos em 
crianças aumentou significa-
tivamente em diversos esta-
dos ao longo de fevereiro. Até 

o início do mês passado, as 
crianças de até 4 anos apre-
sentavam a maior incidência 
entre a população abaixo de 
40 anos. As faixas etárias de 
60 anos ou mais mantêm-se 

como os grupos com maior 
registro semanal de casos e 
óbitos por SRAG com resul-
tado de RT-PCR positivo para 
Sars-CoV-2 (covid-19).

 De acordo com o Info-

Gripe, já foram notificados 
85.617 casos de SRAG no ano 
epidemiológico 2022, sendo 
51.024 (59,6%) com resultado 
laboratorial positivo para al-
gum vírus respiratório, 20.913 

(24,4%) negativos e pelo 
menos 8.913 (10,4%) aguar-
dando resultado laboratorial. 
Nas quatro últimas semanas 
epidemiológicas, a prevalên-
cia entre os casos positivos 
foi de 0,7% Influenza A, 0,1% 
Influenza B, 5,2% vírus sinci-
cial respiratório, e 87,4% Sars-
-CoV-2.

 
ESTADOS E CAPITAIS
Nenhum dos estados bra-

sileiros apresenta sinal de 
crescimento na tendência 
de longo prazo até a Sema-
na 9. No entanto, três esta-
dos (Ceará, Espírito Santo e 
Sergipe) e o Distrito Federal 
mostram indícios de cresci-
mento apenas na tendência 
de curto prazo. Com exce-
ção de Roraima, com estabi-
lidade na tendência de lon-
go prazo, todas as demais 
unidades federativas estão 
com tendência de queda.

 Nenhuma das 27 capitais 
apresenta sinal de expansão 
na tendência de longo prazo 
até a Semana 9. Em apenas 

seis capitais, observam-se in-
dícios de crescimento na ten-
dência de curto prazo: Boa 
Vista, Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, Teresina e Vitória. 
Com exceção de Boa Vista, 
Fortaleza e Vitória, com sinal 
de estabilidade na tendência 
de longo prazo, nas demais 
capitais, a tendência é de 
queda. “Dados referente às úl-
timas três semanas apontam 
para um cenário majoritaria-
mente de estabilidade, suge-
rindo possível desaceleração 
ou interrupção da tendência 
de queda”, diz o boletim.

 Segundo o coordena-
dor do InfoGripe, Marcelo 
Gomes, alterações no com-
portamento de longo prazo 
necessitam de interpretação 
cautelosa à luz de eventuais 
oscilações. “Em situações 
como essa, o recomendável 
é que eventuais novas medi-
das que estejam em planeja-
mento à luz da tendência de 
queda sejam suspensas para 
reavaliação da tendência 
nas semanas seguintes. 

Divulgação

Dois estudantes goianos 
morreram em decorrência de 
um evento súbito investiga-
do como infarto. O primeiro 
caso aconteceu no dia 11 de 
janeiro, durante um torneio 
da copa Nacional de Futebol, 
em Goianésia, vitimando o jo-
gador Pedro Henrique Olivei-
ra da Silva Souza, de 15 anos.

O menino, que jogava 
pelo Revelação Futebol Clu-

be, de Valparaíso de Goiás, 
teve um ataque fulminante 
e morreu no local, apesar de 
ter sido encaminhado para 
um hospital da cidade. O tor-
neio foi suspenso por causa 
do trauma dos demais parti-
cipantes, que presenciaram a 
morte precoce do atleta.

O outro caso aconteceu 
na Escola Municipal Eudóxio 
de Figueiredo, em Morrinhos, 
no dia 22 de fevereiro. O alu-
no do 5º ano, também de 15 

anos, identificado apenas 
como Felipe, desmaiou no in-
tervalo das aulas e foi socorri-
do pelo Corpo de Bombeiros 
até ao hospital da cidade e de 
onde foi transferido para Goi-
ânia, local em que morreu no 
último dia 3. A suspeita é que 
os dois adolescentes tenham 
sofrido um infarto fulminan-
te, o que chegou a ser divul-
gado pela imprensa.

O presidente da Socieda-
de Goiana de Cardiologia, o 

médico Humberto Graner, vê 
com muita precaução esta in-
formação, uma vez que infarto 
em adolescentes é muito raro.

“É preciso confirmar se 
houve alguma avaliação de 
necrópsia que confirme o in-
farto, porque, muitas vezes 
esses jovens são acometi-
dos de morte por conta de 
doenças congênitas como 
a hipertropia miocárdica ou 
displasias ritmogênicas, por 
exemplo, que se manifestam 

na infância e na adolescência, 
que, às vezes, já se manifes-
tam pela primeira vez causan-
do a morte”, explica.

Queixas de que o coração 
está disparado, tendo palpita-
ções, o recomendável é pro-
curar um especialista”. Graner 
recomenda ainda que paren-
tes de primeiro grau – irmãos, 
pais e tios – das vítimas de 
mortes súbitas passem por 
avaliações também. “É preci-
so verificar se não há novos 

casos na família”.
O especialista conta que 

tem visto pacientes cada vez 
mais jovens sofrendo infartos. 
“Há 20 anos, uma vítima de 
infarto com 40 anos era consi-
derada jovem. Era preocupan-
te, porque quem infartava era 
gente de 50, 60, 70 anos. Hoje, 
tem jovem que infarta com 30, 
33, 35 anos. Tivemos um caso 
de 29 anos, mas infarto em 
adolescentes continua sendo 
uma coisa muito rara”.
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588

COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
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
-------------------------------
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

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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621

BRASIL, 10 DE MARÇO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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. 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 
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, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via whatsi-
mdesempenho. ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.

-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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O centro histórico de 
Pirenópolis pode ga-
nhar uma nova cara 

em breve. Algumas inter-
venções foram apresentadas 
pelo  Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) à prefeitura nesta 
quarta (09) para serem execu-
tadas pelo. Ainda não há pra-
zo para o início das reformas. 

A requalificação urbana 
do largo da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Rosário 
deve incluir mudanças nas 
áreas urbanística, arquite-
tônica e paisagística. Visual-
mente, o prédio deve rece-
ber um tapa no visual com 
reforço na pintura e a parte 
externa deve receber sina-
lização de estacionamento 
com vagas exclusivas.

As mudanças no centro 
histórico começaram há al-
guns anos com a mudança 
do salão paroquial, que foi 
removido do fundo e cons-
truído na lateral da igreja, 
seguida da requalificação da 
antiga casa paroquial, trans-
formada em administração e 

adequada esteticamente ao 
estilo colonial do município. 
O largo e a Praça ficaram para 
esta terceira e última etapa.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura de Pirenópolis, 

Ronaldo Félix, a execução do 
projeto depende de viabilida-
de financeira. “Agora, com os 
projetos do Iphan em mãos, 
buscaremos recursos junto 
ao governo do estado”, diz.

Segundo ele, a intenção 
não é específica para aumen-
tar as chances de uma possí-
vel candidatura ao título de 
Patrimônio Histórico e Cultu-
ral da Humanidade, da Orga-

nização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cul-
tura (Unesco)  – mas podem 
contribuir. 

“O projeto da candidatu-
ra não envolve adequações 

pontuais e acreditamos que 
a cidade já tem potencial 
para receber um título como 
esse, mas entendemos que 
precisamos ter um trabalho 
contínuo de preservação e 
requalificação em alguns lu-
gares para preservação de 
patrimônio histórico, inde-
pendentemente da candida-
tura. Sabemos que essa in-
tervenção vai contribuir com 
o processo, mas não é algo 
específico para isso”, frisa.

Segundo o Iphan, os proje-
tos foram pensados e discuti-
dos pela prefeitura municipal 
e comunidade para atender as 
principais demandas locais alia-
das de forma a preservar o con-
junto urbano de Pirenópolis.

A  Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário integra 
o conjunto urbano tomba-
do pela autarquia na cidade, 
além de outros nove espa-
ços. Ela foi construída no sé-
culo 18 e é o maior edifício 
religioso de todo o Centro-
-Oeste. O largo, construído 
ao redor do edifício, foi palco 
tradicional das Cavalhadas, 
nas festas do Divino Espírito 
Santo, até a década de 1960.

Reprodução
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A Europa pode sofrer 
com radiação, se a Rús-
sia não permitir que 

especialistas consertem a rede 
elétrica que abastece a usina 
de Chernobyl e as demais ins-
talações nucleares na Ucrânia. 
O local está completamente 
sem fornecimento de energia 
e pode ocorrer vazamento. 

Em uma postagem nesta 
quarta (09), o ministro das 
Relações Exteriores ucrania-
no, Dmytro Kuleba, solici-
tou apoio da comunidade 
internacional no pedido de 
cessar-fogo ao Kremlin. De 
acordo com ele, as tropas 
russas ocupam a unidade e 
impedem a restauração do 
serviço de resfriamento da 

instalação de armazenamen-
to de combustível nuclear. 

Dmytro afirma que os 
geradores a diesel de têm 
capacidade para alimentar 
a central de Chernobyl por 
apenas mais 48 horas. Após 
esse período, tornam-se 
“iminentes os vazamentos 
de radiação”, postou. 

“A guerra bárbara de Putin 
coloca toda a Europa em peri-
go. Ele deve para com isso ime-
diatamente”, defendeu minis-
tro das Relações Exteriores da 
Ucrânia. O acidente em Cherno-
byl completa em abril 36 anos. 

Um comunicado da em-
presa de gerenciamento de 
energia atômica da Ucrânia 
alerta sobre a possibilidade de  
comprometer o meio ambien-

te com a  liberação de radioati-
vidade no meio ambiente. 

“Eles [a estação de Chor-
nobyl e todas as instala-
ções nucleares da Zona 
de Exclusão] precisam de 
resfriamento constante. O 
que só é possível se houver 
eletricidade. Se não houver, 
as bombas não esfriarão. A 
temperatura nas piscinas de 
retenção aumentará, poden-
do ocorrer liberação de subs-
tâncias radioativas no meio 
ambiente“, diz a empresa.

À época do acidente de 
Chernobyl foi justamente um 
teste de segurança simulan-
do falta de energia na estação 
que liberou a radiação para a 
região da União Soviética e 
para a Europa Ocidental.

Reprodução
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Bruna Marquezine estará 
presente em um filme da DC 
Comics. A atriz brasileira de 
26 anos será Penny, a prin-
cipal personagem feminina 
de Besouro Azul. A artista 
fará par romântico com o 
protagonista Jaime Reyes 
(Xolo Maridueña). Além dis-
so, houve a confirmação de 
mais duas adições ao elenco 
do longa. As informações 
são do site The Wrap.

A brasileira Bruna Mar-
quezine estrelará um lon-
ga no Universo Estendido 

da DC. Ela já havia feito 
testes para viver a heroína 
Supergirl nas telonas, mais 
especificamente no filme 
The Flash. Contudo, ficou 
em segundo lugar, atrás de 
Sasha Calle. Agora, ela ga-
nhou um papel em outra 
obra da mesma empresa.

O Besouro Azul tem 
previsão de estreia para o 
dia 18 de agosto de 2023. 
Pela primeira vez, um per-
sonagem latino-americano 
ocupará o posto de pro-
tagonismo, considerando 
que Jaime Reyes é mexica-
no nos quadrinhos.

A sinopse descreve: 
Criativamente des-
motivado e enfren-

tando a ruína financeira, a 
versão fictícia de Nicolas 
Cage tem de aceitar a oferta 
de US$ 1 milhão para com-
parecer ao aniversário de um 
super fã perigoso, Javi (Pedro 
Pascal). As coisas mudam 
inesperadamente quando 
Cage é recrutado por uma 

agente da CIA (Tiffany Ha-
ddish) e forçado a fazer va-
ler o seu nome, canalizando 
seus papéis mais icônicos das 
telas para salvar a si mesmo 
e aqueles que ama. Com a 
carreira construída para este 
exato momento, o ator pre-
miado tem de assumir o pa-
pel de sua vida: Nicolas Cage.

Além de interpretar uma 
versão de si atualmente, 

Cage também faz Nicky, uma 
versão mais nova de si, apre-
sentada como um fragmen-
to de sua imaginação, e que 
está sempre o perturbando 
por suas escolhas de carreira.

O elenco conta ainda com 
Sharon Horgan, Alessandra 
Mastronardi, Jacob Scipio, Lily 
Sheen, e Neil Patrick Harris.

O filme é dirigido por Tom 
Gormican (“Namoro ou Li-

berdade”), que também co-
escreveu o roteiro com Kevin 
Etten, produtor executivo 
da série “Euphoria”. Cage 
produz o projeto a partir de 
sua produtora Saturn Films, 
junto a Mike Nilon, Kevin 
Turen e Kristin Burr.

“O Peso do Talento” es-
treia em 22 de abril de 2022 
nos Estados Unidos, ainda 
sem data no Brasil.

Nicolas Cage interpreta ele mesmoNicolas Cage interpreta ele mesmo
no filme “O Peso do Talento” no filme “O Peso do Talento” 

Bruna Marquezine é Bruna Marquezine é 
escalada para importante escalada para importante 
papel em filme da DCpapel em filme da DC
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