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Covid: Goiânia começa aplicar Covid: Goiânia começa aplicar 
4ª dose em idosos acima de 80 anos4ª dose em idosos acima de 80 anos

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz anunciou no início da noite desta quarta-feira (23/3) que a capital goiana vai iniciar a aplicação da quarta 
dose da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 80 anos. O atendimento começa em 72 postos de imunização espalhados pela capital.  
Cruz afirma que o reforço da imunização contra o novo coronavírus vai proporcionar ainda mais garantia de saúde para toda população.  p2
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Prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz anun-
ciou no início da noite 

desta quarta-feira (23/3) que 
a capital goiana vai iniciar a 
aplicação da quarta dose da 
vacina contra a covid-19 em 
idosos acima de 80 anos. O 
atendimento começa nes-
ta quinta-feira (24), em 72 
postos de imunização espa-
lhados pela capital. 

Em uma publicação no 
Twitter, Cruz afirma que o 
reforço da imunização con-
tra o novo coronavírus vai 
proporcionar ainda mais 
garantia de saúde para toda 
população. Além disso, sa-
lientou para aqueles que 
ainda não foram vacinados, 
se vacinarem.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
O Ministério da Saúde (MS)  

recomendou a segunda dose 
de reforço da vacina contra 
a covid-19 para idosos com 
mais de 80 anos. A aplicação 
deve ser feita quatro meses 
após a primeira dose de refor-
ço e a orientação é que o imu-
nizante seja da Pfizer.

“Ministério da Saúde re-
comenda a aplicação de uma 
segunda dose de reforço aos 
idosos acima de 80 anos. A 
imunização deve ser feita 

quatro meses após a primei-
ra dose de reforço e a orien-
tação é que a aplicação seja 
efetuada, preferencialmente, 
com a Pfizer”, informou a pas-
ta por meio das redes sociais.

 Desde dezembro, o mi-
nistério já orientava a apli-
cação de uma dose de refor-

ço apenas para as pessoas 
maiores de 18 anos imunos-
suprimidas. Com a nova in-
formação, a pasta amplia o 
público-alvo para este novo 
esquema vacinal.

 Além da Pfizer, o minis-
tério disse que as vacinas da 
Janssen e AstraZeneca tam-

bém podem ser utilizadas na 
aplicação da segunda dose de 
reforço, independentemen-
te do imunizante anterior.  A 
pasta reforça que há doses 
suficientes da Pfizer para apli-
cação neste grupo de idosos.

 “Janssen e AstraZeneca 
também podem ser utiliza-

das no novo reforço, inde-
pendentemente do imuni-
zante anterior. O MS reforça 
que há vacinas da Pfizer 
suficientes para aplicação 
neste grupo. Vários estados 
informam que também têm 
esses imunizantes em esto-
que”, disse o ministério. 

Dois anos após o início 
da pandemia, no cenário 
atual de flexibilização das 
medidas sanitárias, as em-
presas de festas e eventos 
buscam retomar o fôlego. 
No entanto, esbarram na fal-
ta de profissionais qualifica-
dos. A Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos em 
Goiás (Abeoc Goiás) estima 
que até 60% dos trabalha-
dores saíram do ramo, por 
conta da pandemia e muitos 
não querem retornar.

Gracy Ramos é proprietá-
rio de uma rede que agrega 
três salões de festas, equi-

pados com brinquedos. Nos 
pacotes da empresa, já es-
tão incluídos a decoração 
e as comidas para aniver-
sários infantis. A empresa 
existe há dez anos e empre-
ga 16 pessoas, além das con-
tratações freelancers.

“A gente escuta sobre 
essa falta de profissionais de 
maneira geral. Muitos gar-
çons, por exemplo, segui-
ram para outro ramo. Aqui 
na empresa, o quadro de 
produção está completo. 
Fomos contratar pessoal 
de limpeza e me falaram 
que estava muito difícil, 
mas, na verdade, não conse-
gui dar conta da quantidade 

de currículos. A dificuldade é 
maior mesmo em cargos que 
precisam de qualificação, 
como o de gerente de pro-
dução, que precisei contratar 
há pouco tempo”, explica.

A Abeoc Goiás represen-
ta empresas do ramo de 
eventos empresariais e cien-
tíficos, como congressos. Se-
gundo o presidente da enti-
dade, Leonardo Mundim, 
antes da pandemia, o setor 
tendia a ter um intervalo de 
baixo movimento a partir 
de dezembro e retomava 
em março. Em 2020, justa-
mente quando o mercado 
estava prestes a se aquecer, 
a pandemia surgiu.

“Em novembro do pri-
meiro ano da pandemia, 
começamos a retomar, mas 
caímos de novo com as no-
vas variantes. Entre setem-
bro e dezembro de 2021, 
trabalhamos dois anos em 
três meses porque todo 
mundo queria voltar a fa-
zer eventos. Mas, depois, 
surgiu a Ômicron. Agora, 
já estamos entrando, nova-
mente, para um momento 
de levante. Só que, nesse 
meio tempo, a maioria das 
empresas teve que demitir, 
para cortar despesas, e as 
pessoas procuraram outros 
trabalhos porque tinham 
que comer”, explica.

Assim como nos buffets 
infantis, a dificuldade relata-
da por Leonardo é, principal-
mente, de achar profissionais 
com certa qualificação. Se-
gundo ele, a Abeoc e orga-
nizações de hotéis planejam 
organizar cursos de capaci-
tação, diante da falta de pro-
fissionais no mercado. “É di-
fícil trazer quem já trabalhou 
com eventos de volta para o 
ramo porque é uma área com 
trabalho pesado. Às vezes, 
trabalhamos até tarde e co-
meçamos bem cedo. Então, 
se a pessoa encontra um 
emprego para ficar de 8h às 
18h, vai preferir”, comenta o 
presidente da Abeoc Goiás.

Reprodução

O Goiás confirmou vaga 
na final do Goianão 2022. 
No Estádio da Serrinha, o 
Verdão fez um jogo bastan-
te agitado contra o Iporá e 
perdeu por 3×2. No entanto, 
conseguiu garantir a vanta-
gem de 4×3 no placar agre-
gado, após vitória por 2×0 
na ida. Assim, o alviverde 
enfrentará o Atlético Goia-
niense na grande decisão do 
campeonato estadual.

IPORÁ FORTE, 
GOIÁS SEGURO
Se tinha alguém achando 

que seria um jogo simples 
para o Goiás, se enganou re-
dondamente. O Iporá preci-
sava ganhar por pelo menos 
dois gols de diferença para 
obrigar o duelo a ir para os 
pênaltis e flertou muito com 
essa possibilidade.

Aos 45 minutos do pri-
meiro tempo, Douglas Silva 
escapou pelo lado direito 
e cruzou na medida para 
Régis Potiguar chegar ba-
tendo forte, estufando as 
redes em Goiânia. Com isso, 
o Lobo-Guará foi para o ves-
tiário precisando de apenas 
mais uma bola na rede para 
manter vivo o sonho de fre-
quentar a final estadual.

Foi então que o carrasco 
alviverde operou novamen-
te. Na marca dos cinco do 
segundo tempo, Elvis le-
vantou com precisão para 
Pedro Raul cabecear no 
canto do goleiro. Foi o ter-
ceiro tento do atacante nos 
dois jogos contra o Iporá.

O time do interior goia-
no, no entanto, demonstrou 
força. Aos 18, Ramon inver-
teu a bola próxima a área e 
Douglas Silva finalizou de 
primeira, no ar, fazendo com 
que a redonda passasse en-
tre o travessão e o goleiro 
Tadeu. Naquele momento, 
o sonho do Lobo-Guará ga-
nhava novo ímpeto. Goiás 
finalizou o duelo com um 
agregado superior.

Covid-19: Goiânia começa aplicar 4ª Covid-19: Goiânia começa aplicar 4ª 
dose em idosos acima de 80 anosdose em idosos acima de 80 anos

Mesmo com retomada de festas e comemorações, setor de eventos sofreMesmo com retomada de festas e comemorações, setor de eventos sofre
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O grupo de trabalho da 
Câmara dos Deputa-
dos que vai analisar 

temas relacionados ao se-
mipresidencialismo realizou 
hoje (23) a sua primeira reu-
nião.  Instituído na semana 
passada, o grupo tem por ob-
jetivo debater a possibilidade 
de adoção desse sistema, no 
qual o presidente da Repúbli-
ca compartilha o poder com 
um primeiro-ministro, eleito 
pelo Congresso Nacional.

Ao iniciar o encontro, o 
coordenador deputado Sa-
muel Moreira (PSDB-SP) in-
formou que o grupo terá até 
meados de julho para concluir 
os trabalhos. Além disso os 
parlamentares também terão 
assessoria de um conselho de 
juristas, presidido pelo ex-pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Nelson Jobim.

Moreira disse ainda que na 
próxima reunião, ainda sem 
data definida, o grupo vai dis-
cutir o plano de trabalho, com a 
realização de audiências públi-
cas, para a participação de dife-
rentes setores da sociedade. 

Segundo o coordenador, 
o semipresidencialismo pode 
ser melhor que o atual siste-

ma porque o parlamento terá 
que montar uma coalizão 
para ratificar o nome do pri-
meiro-ministro escolhido pelo 
presidente. Para Moreira, os 
parlamentares terão que com-
partilhar mais responsabilida-
des com os rumos do governo.

“No semipresidencialismo, 
o Parlamento é obrigado a 
se envolver, a constituir uma 
maioria e essa maioria forma 
o contrato de coalizão e apro-
va o primeiro-ministro que 
é indicado pelo presidente”, 
disse Moreira.

Para ele é preciso dar mais 
“responsabilidade ao parlamen-
to”. “É preciso fazer com que 
essa maioria constituída se res-
ponsabilize pela execução do 
plano de governo para o qual o 
presidente foi eleito”, frisou.

 
ELEIÇÕES 2022
Moreira disse ainda que pre-

tende fazer um debate amplo 
e que quer evitar que o tema 
seja contaminado pelas elei-
ções deste ano. Segundo ele, o 
grupo vai propor que qualquer 
mudança no sistema de gover-

no só comece a valer a partir de 
2030.  “Vamos respeitar o plei-
to eleitoral deste ano e retirar 
qualquer proposta que possa 
contaminar as eleições”, disse.

A adoção do semipresiden-
cialismo é defendida pelo pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira (PP-AL), com 
o argumento de que o sistema 
oferece mais estabilidade ao 
governo. Em fevereiro, antes 
de criar o grupo, Lira disse que 
não pretende colocar em vo-
tação as propostas do colegia-
do antes da eleição. 

Os pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura são aponta-
dos como lobistas junto ao 
Ministério da Educação (MEC). 
Eles teriam influência sobre 
a destinação de recursos da 
pasta e privilégios em Brasília, 
que incluíam acesso facilitado 
a setores do alto escalação do 
Governo Federal e mesmo ao 

Palácio do Planalto, onde se 
encontraram três vezes com o  
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
ministros e secretários.

O papel deles seria o de 
fazer a ponte entre prefeitos 
e o ministro da Educação, o 
também pastor Milton Ri-
beiro, o que implicava na 
liberação de recursos para 
os municípios logo na sequ-
ência dessas encontros.

Áudio divulgado nesta 
segunda-feira (21) pelo jor-
nal Folha de S. Paulo, de uma 
reunião na qual o ministro 
Milton Ribeiro afirmava ter 
havido um “pedido especial” 
de Bolsonaro para atender 
demandas de Gilmar Santos 
trouxeram à tona o provável 
esquema de favorecimento 
do pastor e de outro líder reli-
gioso, Arilton Moura.

Os dois não têm qualquer 
ligação com a administração 
pública, são apontados como 
articuladores de ações para-
lelas do gabinete de Milton 
Ribeiro, que objetivam a libe-
ração de verba para cidades 
cujos prefeitos são levados 
para conversas em Brasília 
pelos pastores. Essa revelação 
foi feita pelo jornal O Estado 
de S. Paulo.

Reprodução

Câmara dos Deputados começa Câmara dos Deputados começa 
a discutir semipresidencialismoa discutir semipresidencialismo

O Procurador-Geral da Re-
pública, Augusto Aras, deci-
diu nesta quarta-feira (23/3), 
pedir ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), a abertura de 
um inquérito para apurar 
suspeitas de que o ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, 
estaria liberando verbas do 
MEC, a pedido de Bolsona-
ro, para prefeituras indica-
das por dois pastores.
Tudo começou quando o 
prefeito de uma cidade no 
interior do Maranhão de-
nunciou que um dos pasto-
res teria pedido pagamento 
de propina antecipada, em 
dinheiro, para protocolar as 
demandas do seu  municí-

pio no MEC. O restante da 
propina deveria ser feita em 
barra de ouro, mas somente 
quando a liberação do re-
curso fosse efetivada.
O pedido, que foi enviado ain-
da nesta quarta-feira ao STF, 
cita como alvos investigados 
o ministro Milton Ribeiro e 
os pastores Arilton Moura 
e Gilmar Silva dos Santos, 
–  os dois com trânsito livre e 
apontados como lobistas.
Com a autorização do STF, 
o procurador Aras preten-
de ouvir depoimentos dos 
prefeitos citados e cópias 
das gravações  de conver-
sas feitas entre os gestores 
municipais e os pastores.

O evento de lançamen-
to da pré-campanha do 
presidente Bolsonaro, 
marcado para o próximo 
domingo (27/3), em Bra-
sília está desmarcado.
Fica mantida apenas uma 
ação para incentivar no-
vas filiações ao partido em 
um centro de convenções 
da capital. O PL ainda não 
divulgou quando será 
marcada nova data para o 
lançamento do projeto de 
reeleição de Bolsonaro.
A justificativa dos advo-
gados da sigla é que o 
partido optou pelo can-
celamento para evitar 
qualquer questionamento 
jurídico por conta da falta 
de Legislação Eleitoral es-
pecífica para o lançamen-

to de pré-campanhas para 
o pleito de outubro.
O recuo também foi justi-
ficado pelo temor dos or-
ganizadores de que a ação 
lembrasse os antigos co-
mícios, já que era esperada 
uma grande estrutura com 
direito a caravana de apoia-
dores do presidente em 
evento aberto ao público.
Mas, de acordo com a Legis-
lação Eleitoral, no momen-
to é possível anunciar pré-
-candidaturas, em eventos 
partidários, publicações em 
redes sociais e entrevistas.
O PSDB, por exemplo, es-
colheu João Dória como 
pré-candidato a presidên-
cia. Ciro Gomes é o pré-
-candidato do PTD para o 
mesmo cargo.

Pastores lobistas teriam acesso direto até com o BolsonaroPastores lobistas teriam acesso direto até com o Bolsonaro
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Em dia de nova arranca-
da do preço do petró-
leo, com o barril do tipo 

Brent superando US$ 120,00, 
o dólar à vista emendou seu 
sexto pregão consecutivo de 
queda e não apenas rompeu 
o piso de R$ 4,90 como fe-
chou no menor nível em mais 
de dois anos. Commodities em 
patamares elevados, em meio 
ao prolongamento da guerra 
na Ucrânia e possibilidade de 
novas sanções à Rússia, susten-
tam o apetite de estrangeiros 
por ativos domésticos.

E o fluxo externo alimenta 
apostas de fundos de investi-
mento locais em nova apre-
ciação do real, como obser-
vado nas movimentações no 
mercado futuro de câmbio. 
Segundo analistas, a moeda 
brasileira se beneficia neste 
momento tanto em razão 
da melhoria dos termos de 
troca quanto pela perspecti-
va de manutenção de juros 
reais elevados, até porque o 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) elegeu a cotação do 
barril do petróleo como ele-
mento crucial para suas pro-
jeções de inflação.

Declarações do presiden-

te do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, reiterando que 
o pico da inflação em 12 me-
ses deve ser em abril, não tira-
ram do radar a possibilidade 
de a taxa Selic superar 13%. 
Isso a despeito do plano de 
voo original do BC seja, apa-
rentemente, encerrar o ciclo 

de aperto em meio, com uma 
alta final de 1 ponto porcentu-
al, para 12,75%. Mais detalhes 
do cenário do BC podem vir 
na quinta-feira no Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI).

Em todo caso, a perspec-
tiva de manutenção de taxa 
real expressiva ao longo de 

2022 e de diferencial de juros 
elevado, mesmo que o Fede-
ral Reserve (Fed, o Banco Cen-
tral americano) suba os juros 
em ritmo mais rápido, favore-
cem as posições em real e es-
timulam fluxo via operações 
de carry trade.

Do lado da bolsa domésti-

ca, dados da B3 mostram que 
os investidores estrangeiros 
ingressaram com R$ 1,514 
bilhão para ações na sessão 
de segunda-feira, 21, o que 
leva a entrada em março a R$ 
18,381 bilhões. No acumula-
do do ano, os aportes exter-
nos atingem R$ 81 bilhões. 
Tirando uma ligeira alta na 
abertura, o dólar trabalhou 
em queda ao longo de todo o 
pregão, rompendo o piso de 
R$ 4,85 ainda pela manhã.

Na mínima, registrada à 
tarde, desceu até R$ 4,8337 
(-1,66%). Com uma leve recu-
peração, a moeda fechou em 
queda de 1,44%, a R$ 4,8442 
- menor valor desde 13 de 
março de 2020 (R$ 4,8163). 
Nos últimos seis pregões, o 
dólar recuou 6,10%. Em 2022, 
a desvalorização é de 13,12%. 
Outras divisas emergentes 
e atreladas a commodities, 
como o peso mexicano e o 
rand sul-africano, também se 
apreciaram nesta quarta, em-
bora em menor magnitude.

O economista-chefe da JF 
Trust, Eduardo Velho, ressalta 
que o real se beneficia tanto 
pela manutenção de fluxos 
fortes para a bolsa quanto 

pela percepção de taxa Selic 
ainda mais elevada. “Mesmo 
que o Fed aumente os juros 
para o intervalo de 2,5% à 3% 
até dezembro de 2022, o juro 
real ex-post dos EUA ainda será 
negativo”, afirma Velho. “Isso 
mantém a atratividade da nos-
sa taxa de juros para fluxos de 
investimentos externos e um 
dólar ‘gravitando’ na faixa de 
R$ 5,00”. A presidente do Fed 
de Cleveland, Loretta Mester, 
disse nesta quarta-feira que 
uma alta os juros em 50 pon-
tos-base em algum momento 
será necessária para normalizar 
a política monetária.

Embora também tenha 
admitido a possibilidade de 
uma elevação dos Fed Funds 
em 50 pontos-base, a presi-
dente do Fed de São Francis-
co, Mary Daly, afirmou que o 
BC americano não deve mo-
ver rapidamente os juros para 
evitar ser tão “disruptivo”. No 
fim da tarde, o presidente 
do Fed de Sant. Louis, James 
Bullard, que prega uma ação 
mais enérgica do BC america-
no, disse que preços do pe-
tróleo nos patamares atuais já 
foram vistos sem causar uma 
recessão no EUA.

Divulgação

O Brasil registrou queda 
de 60,4% na média móvel de 
mortes por covid-19 desde o 
pico nas ocorrências causa-
das pela variante Ômicron. 
O recuo foi de uma média de 
895,36 óbitos em 18 de feve-
reiro deste ano para média 
de 354,3 na última segunda-
-feira, 21, segundo o mais 
recente boletim epidemio-
lógico do Ministério da 
Saúde. A covid deixou tam-

bém de liderar o ranking de 
mortes por doenças no País. 
Com a queda de óbitos em 
março, o coronavírus pas-
sou a ocupar a terceira po-
sição em letalidade, atrás do 
infarto e do Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC).

Conforme dados do Por-
tal de Transparência dos Car-
tórios de Registro Civil do 
Brasil, na semana de 16 a 22 
de março, os AVCs causaram 

843 mortes no país, o dobro 
dos registros de óbitos por 
covid-19, que ficaram em 421. 

Novas internações por co-
vid-19 no Estado de SP caem 
para menor patamar desde o 
início da pandemia

As mortes pelo vírus tam-
bém foram superadas pelos 
782 óbitos causados pelos 
infartos. Desde a semana de 
16 a 22 de janeiro, quando fo-
ram contabilizados 1.976 óbi-

tos, a covid vinha liderando o 
ranking de mortes. Na época, 
o Brasil vivia o ápice da tercei-
ra onda, causada pela forte cir-
culação da variante Ômicron e 
pelos efeitos das festas do fim 
de ano. O pico foi de 30 de ja-
neiro a 5 de fevereiro, quando 
6.641 morreram de covid-19.

No acumulado deste mês 
de março, até o dia 22, a co-
vid-19 também aparece em 
terceiro lugar, com 3.549 re-

gistros oficiais de óbitos, atrás 
do AVC, com 4.453, e do infar-
to (4.157 mortes). Desde abril 
de 2020, esta é a segunda vez 
que a covid-19 sai do topo do 
ranking de fatalidade por do-
ença. A anterior foi no perío-
do de 17 de outubro de 2021 
até 15 de janeiro deste ano. 

Os dados foram computa-
dos tendo como base na data 
do óbito constante no registro 
em cartório, por isso os nú-

meros podem ser diferentes 
daqueles apurados pelo con-
sórcio de veículos de comuni-
cação, do qual o Estadão faz 
parte, e pelo apontado nos bo-
letins do Ministério da Saúde.

Os dados do Ministério in-
dicam que houve queda de 
77,7% na média móvel de ca-
sos desde o dia 5 de fevereiro, 
quando a pandemia atingiu 
a máxima histórica de casos, 
registrando média de 183 mil.

Com alta do petróleo, dólar cai para R$ 4,84Com alta do petróleo, dólar cai para R$ 4,84

Infarto e AVC voltam a ser as causas mais comuns de morte após queda de casos de covid-19Infarto e AVC voltam a ser as causas mais comuns de morte após queda de casos de covid-19
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848

Veículos
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NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
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-------------------------------
ALUGUEL

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

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

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
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 
-------------------------------
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.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
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Basta ter assistido um 
ou dois filmes de guer-
ra, ou ter lido uma das 

tiradas realistas de Dwight 
Eisenhower, o comandante 
supremo das forças aliadas na 
II Guerra Mundial (“Nenhum 
plano sobrevive ao contato di-
reto com o inimigo”), para des-
confiar de tanta insistência.

“Podemos garantir que 
definitivamente nada está 
indo conforme o planejado”, 
resumiu Pavel Luzin, analista 
militar russo que escreve para 
o site Riddle – obviamente, 
fora da Rússia. Alguns peque-
nos sinais, quase miraculosos, 
comprovaram nos últimos 
dias as palavras de Luzin.

O mais impressionante de-
les: os ucranianos estão não 
apenas resistindo em cidades 
como Mikolaiev e Mariupol, li-
teralmente arrasada pelo bom-
bardeio inimigo, como con-
seguiram contra-atacar numa 
localidade do cinturão de Kiev. 

Cenas de vídeo mostran-
do um soldado levando uma 
bandeira ucraniana enrolada 

para ser hasteada na sede da 
polícia do local indicam que 
isso aconteceu mesmo. Se os 
ucranianos avançarem, po-
dem cortar uma parte das for-
ças russas da sua retaguarda.

Uma contraofensiva em 
Kherson, a única cidade 
maior ocupada totalmente 
pelos  invasores, poderia ex-

plicar por que helicópteros 
russos estacionados na área 
foram filmados sendo retira-
dos por caminhões. Não so-
brou nenhum helicóptero no 
aeroporto de Kherson e a es-
peculação é que os aparelhos 
caríssimos estavam sendo 
poupados de ataques.

“Os ucranianos não apenas 

estão se defendendo, como es-
tão tentando recuperar territó-
rio que os russos tomaram nos 
últimos dias. É notável”, disse o 
porta-voz do Pentágono.

Outro sinal de planeja-
mento fracassado: comunica-
ções interceptadas em Miko-
laiev, segundo os americanos, 
indicam que até metade das 

tropas russas na área sofreu 
congelamento nos dedos 
dos pés, produto da falta de 
meias de inverno e de bar-
racas para enfrentar o frio 
abaixo de zero das primeiras 
semanas da invasão.

Para piorar, as equipes mé-
dicas tinham bandagens ape-
nas para tratar feridos, não os 

congelados – um problema 
que imobiliza combatentes e 
pode levar a amputações.

Outra informação inter-
ceptada: um oficial disse que 
estava demorando até cinco 
dias para a remoção dos cor-
pos de soldados mortos, um 
grave problema logístico que 
destrói o moral da tropa.

O oficial reclama da fal-
ta de barracas, dizendo que 
seus homens tinham cavado 
trincheiras para passar a noi-
te. Ele se refere à visita de um 
comandante no quarto dia da 
invasão. O comandante disse 
que a operação seria resolvi-
da “em questão de horas”.

A blitzkrieg fulminante ob-
viamente não aconteceu e es-
pecialistas em assuntos milita-
res agora discutem se os russos 
já atingiram o “ponto culmi-
nante do ataque”, um conceito 
desenvolvido por Clausewitz, o 
brilhante prussiano que teve a 
vantagem, teórica e prática, de 
passar a carreira militar comba-
tendo Napoleão, o maior estra-
tegista de todos os tempos.

Reprodução

Azares da guerra: “Nada está Azares da guerra: “Nada está 
indo conforme o planejado” para russosindo conforme o planejado” para russos
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