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Dois anos após a 
confirmação dos 
primeiros casos 

de covid-19 em Goiânia, a 
prefeitura conseguiu, com 
ações e medidas de preven-
ção e combate à doença, 
estabilizar cenário epide-
miológico e, atualmente, 
apresenta números avalia-
dos como muito positivos 
pelos órgãos de saúde. 

 “Goiânia colhe os be-
nefícios de enfrentamento 
ao coronavírus, com muita 
responsabilidade. Hoje, os 
números nos mostram que 
estamos no caminho certo 
para nos vermos livres dessa 
doença. Não vamos parar de 
agir nesse sentido, mesmo 
que os números estejam fa-
voráveis. Vamos continuar 
com vacinação e testagem 
dos goianienses”, afirma o 
prefeito Rogério Cruz. 

 Hoje, a capital conta com 
95 leitos de UTI reservados 
a doentes de coronavírus. 
Somente 20 deles estão ocu-
pados. A taxa de ocupação é 
de 21,05%. Já leitos de enfer-
maria, Goiânia tem 56, sendo 
que sete estão ocupados e 
49 disponíveis, com taxa de 

ocupação de 12,50%. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) já planeja a desabili-
tação de alguns leitos, para 
serem direcionados ao trata-
mento de outras doenças.

 Em recente inauguração 
de uma unidade de saúde, 
que atende por mês cerca de 
25 mil famílias, o prefeito afir-
mou que todos os colabora-

dores da saúde, sem distin-
ção, “são heróis, verdadeiros 
guerreiros na linha de frente 
do combate à Covid-19, e 
de tantas outras doenças e 
necessidades da população, 
que não deixaram de existir 
nos últimos dois anos”.

 Rogério Cruz lembra 
que, no ano passado, gran-
de parte das ações da saú-

de foram direcionadas para 
combater a pandemia e os 
casos de síndrome gripal. 
“Nesse período, já entrega-
mos três novas unidades de 
saúde à população de Goiâ-
nia, nos setores Alto do Vale, 
São Carlos e Riviera”, citou, 
lembrando que a capital 
precisou ter disponível 327 
leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) para trata-
mento exclusivo da doença.

 
EFICÁCIA
Ao relembrar do trabalho 

executado ao longo da pan-
demia, o ponto alto, confor-
me Rogério Cruz, foi o início 
da vacinação. “Aquele mo-
mento, no Hospital e Materni-
dade Municipal Célia Câmara, 
foi emocionante. Ali percebi 
que poderíamos devolver a 
esperança a toda a população 
de Goiânia”, lembra, ao enu-
merar que 2.782.372 doses 
dos imunizantes foram apli-
cadas nos goianienses. Desse 
quantitativo, 1.206.433 foram 
para primeira dose, 1.095.405 
para segunda ou dose única, 
e 480.534 doses foram espe-
cíficas para reforço.

 Sobre a imunização, o 
prefeito Rogério Cruz salien-
ta que não há mais dúvidas 
em relação à eficácia dos 
imunizantes disponíveis. “As 
vacinas disponíveis já se de-
monstraram eficazes contra 
o coronavírus, e somente a 
imunização, com todas as do-
ses necessárias, vai trazer mais 
garantia de saúde a todos”, 
pontua. “Quem não vacinou, 
vacine! Vamos deixar este ví-
rus para trás!”, conclama.

Um projeto de lei para 
mudar a forma como é cal-
culada o valor médio dos 
veículos para efeito de co-
brança do Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), em Goiás, 
foi apresentado na Assem-
bleia Legislativa pelo depu-
tado Eduardo Prado. Atual-
mente, o governo, por meio 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), define 
o valor venal que será apli-
cada a alíquota do imposto 
baseado em pesquisa de 
preços do mercado até 31 
de dezembro de cada ano.

Entretanto, o deputado 
defende que o valor venal 
seja definido com a média 
dos preços no mês que o 
contribuinte pagar o impos-

to, de acordo com o final 
da placa do seu veículo. Ele 
justifica que a pandemia 
causou uma “bagunça” no 
mercado de carros (novos e 

usados) no Brasil, o que ele-
vou significativamente os 
preços, fazendo com que o 
imposto também sofra alta.

“Poderá ser utilizado 
como base de cálculo o valor 
de mercado do veículo, no 
momento da ocorrência do 
fato gerador, aferido me-
diante pesquisa em revista, 
jornal ou estabelecimento 
especializado no comércio 
de veículos”, disse.

IPVA
Como os valores dos ve-

ículos usados e novos não 
cedeu, o projeto pode não 
ser aceito, caso os preços 
continuem subindo no mer-

cado de veículos usados, 
fazendo com que o IPVA fi-
que cada vez mais caro. Por 
outro lado, o contribuinte 
poderá pagar o imposto 
parcelado em até 10 vezes.

Este último projeto de lei 
já aprovado na Assembleia 
Legislativa é de autoria do 
deputado Henrique Arantes 
(MDB). O parlamentar justifi-
ca que a medida vai reduzir 
o impacto do aumento do 
imposto para os contribuin-
tes, sem gerar perda da ar-
recadação para o governo 
estadual. O projeto ainda 
não foi sancionado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
(União Brasil).

Reprodução

Ir ao dentista é um hábi-
to de apenas 49% dos bra-
sileiros, segundo dados de 
2020 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os motivos para 
maior parte da população 
não acessar o serviço de 
saúde bucal passam por 
questões financeiras, cultu-
rais e educacionais. No en-
tanto, limitação financeira e 
restrição na oferta do siste-
ma público de saúde certa-
mente são os maiores limi-
tadores. O que muita gente 
não sabe é que existe atendi-
mento de graça ou com valo-
res acessíveis em Goiânia.

A maioria dos locais com 
esses profissionais são clíni-
cas-escola vinculadas a uni-
dades de ensino com curso 
de Odontologia. A capital tem 
pelo menos três consultórios 
nesse perfil, além de um em  
Trindade nos quais os estu-
dantes atendem os pacientes 
sob supervisão dos professo-
res. Em geral, o custo se res-
tringe aos insumos que serão 
utilizados no tratamento.

Na EAP Goiás, o serviço 
chega a custa a metade do 
preço numa comparação 
com o preço cobrado na 
rede particular. A gestora 
da clínica-escola, Ana Pau-
la Cantuária, explica que 
o local recebe alunos para 
pós-graduação e especia-
lizações em diversas áreas 
tornando o tratamento 
centralizado na unidade. “A 
pessoa consegue realizar 
todas as consultas e proce-
dimentos aqui dentro mes-
mo. O único exame que não 
fazemos é o de raio x”, diz.

O atendimento ocorre 
para adultos e crianças, in-
clusive pessoas com defi-
ciência. Além disso, o EAP 
Goiás faz harmonização fa-
cial e aplicação de facetas. A 
pessoa interessada agenda 
uma avaliação e é direcio-
nada para os especialistas 
que poderão ajudá-la.
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O PSDB de Goiás vem 
sofrendo uma crise in-
terna, o ninho tucano 

perdeu o presidente da legenda 
Jânio Darrot, que na última se-
mana declarou apoio ao projeto 
de reeleição de Ronaldo Caiado 
(UB). Hoje (26) foi a vez dos pre-
feitos Vando Vitor Alves (Palmei-
ras de Goiás) e Mário José Sales, 
conhecido como Mário Macaco 
(Itapaci), no 1º Encontro Regio-
nal do União Brasil e de Partidos 
Aliados, em Jaraguá.

O apoio de Vando Vitor é 
especialmente emblemático. 
Além de pertencer ao ninho 
tucano, ele é prefeito da cidade 
de origem do ex-governador 
Marconi Perillo (PSDB). “Não 
estou olhando para a política, 
mas para o povo de Palmeiras”, 
explicou Vando Vitor ao elencar 
algumas ações da atual gestão 
na cidade. “Minha vinda aqui é 
por gratidão”, acrescentou.

Apoio do prefeito de Pal-
meiras de Goiás não foi a úni-
ca durante o ato político em 
Jaraguá. De Itapaci, Mário Ma-
caco também confirmou que 

estará ao lado de Caiado nas 
eleições de outubro próximo. 
O prefeito também tem longo 
histórico de caminhada políti-
ca ao lado do ex-governador.

FUGIU DE GOIÁS
O respaldo de prefeitos 

do PSDB deixou Caiado ain-
da mais à vontade. Durante o 
discurso, o governador che-
gou a dizer que “truca” os três 
anos, dois meses e 26 dias de 

sua gestão com os 20 anos de 
governos de seu adversário. 
“Não vou me mudar de Goiás. 
Vou continuar caminhando 
pelas ruas de cada cidade do 
Estado”, disse, em provocação 
a Marconi, que deixou Goiás 
após a derrota eleitoral de 
2018 e foi morar em São Paulo.

PRESIDENTE 
Outro ex-prefeito tucano 

que declarou apoio à reeleição 

de Ronaldo Caiado (UB),  foi 
o ex-presidente regional do 
PSDB e ex-prefeito de Trinda-
de, Jânio Darrot (Patriota). Jâ-
nio, que era pré-candidato ao 
governo de Goiás era bem pró-
ximo de Marconi Perillo. Jânio 
disse que é preciso ter a humil-
dade de reconhecer que “nesse 
último ano, principalmente no 
segundo semestre de 2021, 
deu para perceber que o go-
verno está no caminho certo”.

Foi aprovado pela Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), o projeto de lei que 
autoriza o porte e armas para 
atiradores desportivos em 
Goiás. A proposta é do de-
putado estadual Delegado 
Eduardo Prado (DC).

Para entrar em vigor o pro-
jeto precisa ainda ser sancio-

nado pelo governador Ronal-
do Caiado (União Brasil).

O objetivo principal da 
proposta é garantir o reco-
nhecimento do risco da ativi-
dade e a efetiva necessidade 
do porte de armas de fogo ao 
atirador desportivo integran-
te de entidades de desporto.

Em justificativa, o autor da 
proposta diz que “reconhecer 
o risco da atividade e a efeti-

va necessidade do porte ao 
atirador desportivo é medida 
importante para resolver o 
grave problema dos ataques 
feitos aos atiradores despor-
tivos, especialmente quando 
transportam armas e muni-
ções – que são bens de inte-
resses de criminosos”.

Eduardo Prado informou 
que o Estado de Goiás possui 
mais de 50 mil atiradores devi-

damente registrados no Exérci-
to Brasileiro “dentre eles estão 
atiradores esportivos e profis-
sionais da área de segurança, 
seja ela pública ou privada. Por 
isso vale salientar que o tiro 
esportivo é uma modalidade 
de grande importância no 
esporte nacional, que merece 
proteção especial do poder 
público”, concluiu o deputado 
na justificativa do projeto.

Reprodução

Prefeito tucano da terra natal Prefeito tucano da terra natal 
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Depois de filiar e lançar o 
ex-juiz da Lava Jato, Sérgio 
Moro como pré-candidato 
a Presidência da Repúbli-
ca, o Podemos tem proje-
tos para lançar a advogada 
de Rosângela Wolff Moro, 
esposa do ex-juiz, para dis-
putar o cargo de deputada 
federal em 2022.
Rosângela precisa tomar a 
decisão no máximo até o 
dia 2 de abril, já que as filia-
ções partidárias se encer-
ram nessa data para quem 
vai concorrer ao pleito.
Há alguns meses Rosân-
gela descartou a possibi-
lidade de entrar na vida 
pública, mas faz parte dos 
planos do Podemos mon-

tar uma chapa competiti-
va com a presença de mu-
lheres com potencial de 
eleição em São Paulo.
Apesar de Rosângela ser 
de Curitiba (PR), a ideia da 
cúpula do partido é fazer 
palanque para esposa de 
Sérgio Moro em São Paulo. 
O estado é o maior colégio 
eleitoral do Brasil e tem 70 
cadeiras na Câmara Federal.
Rosângela é considerada 
pela legenda como possí-
vel ‘puxadora de votos’, ou 
seja, uma candidata bem 
votada puxa os correli-
gionários menos votados 
aumentando a represen-
tatividade dos partidos 
nos poderes.

Ao invés de aproveitar as 
entrevistas concedidas 
em Anápolis nesta quinta-
-feira (25) para divulgar as 
próprias ações realizadas 
no município enquanto 
esteve à frente do go-
verno Estadual, Marconi 
Perillo (PSDB) resolveu 
gastar boa parte do tem-
po disparando críticas ao 
governador Ronaldo Caia-
do (União Brasil).
“A gente percebe o gover-
no muito parado, o Estado 
muito parado. Percebo que 
aqui em Anápolis também 
não há nenhuma ação go-
vernamental por parte do 
Estado. Não tem nada de 
prestígio e é o que a gente 
vê no Estado”, disparou.

Ao avaliar que ainda é 
cedo para definir seu 
projeto político, Marconi 
diz que com o prazo para 
as filiações partidárias se 
encerrando, o PSDB está 
em fase de se dedicar a 
composição das chapas 
para deputados estaduais 
e federais.“Meu trabalho é 
esse, nesses dias que an-
tecedem ao prazo final de 
filiações. E aí vamos con-
tinuar conversando com 
lideranças em todo o Es-
tado com um cronograma 
de encontros regionais 
conversando com lideran-
ças políticas, populares, 
comunitárias e empresa-
riais ao longo dos próxi-
mos três meses”, falou.
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Os casos de câncer cres-
ceram 26% de 2010 a 
2019, quando foram 

registrados 23,6 milhões no-
vos diagnósticos da doença 
em todo o mundo, ante 18,7 
milhões em 2010. No mesmo 
período, as mortes causadas 
por câncer tiveram aumento 
de 20,9%, passando de 8,29 
milhões, em 2010, para dez 
milhões, em 2019.

Além disso, mais de 250 
milhões de anos de vida per-
didos por incapacidade (DALY, 
na sigla em inglês) foram re-
gistrados pela doença no mes-
mo ano, um aumento de 16% 
em comparação ao início da 
década. Em 2010, esse núme-
ro era de 216 milhões.

Os resultados são da análi-
se do Peso Global do Câncer, 
publicado no fim de 2021, 
com dados de 204 países e 
territórios, incluindo o Brasil. 
O relatório substitui a versão 
anterior, de 2017, que havia 
apontado um crescimento de 

33% no número de novos ca-
sos de 2007 a 2017.

Os cinco principais tipos de 
câncer reportados, excluindo 
os cânceres de pele do tipo 
não melanoma, foram: de 
pulmão, brônquios e traqueia, 

correspondendo a 18,3% do 
total de DALYs relacionados 
a câncer; colorretal (9,7%); 
estômago (8,9%); câncer de 
mama (8,2%); e fígado (5%).

Segundo especialistas, 
o DALY é o indicador que 

melhor ilustra como uma 
doença pode afetar a saú-
de populacional. Nele, são 
calculados os anos de vida 
perdidos pela doença (YLLs, 
na sigla em inglês), referen-
tes a quantos anos menos 

de vida um indivíduo teve 
em relação à expectativa de 
vida populacional, e os anos 
convivendo com a doença 
(YLDs), que pode indicar per-
da na qualidade de vida.

Além dos dados de no-
vos casos e novas mortes, o 
estudo avaliou a incidência 
e a mortalidade em diferen-
tes regiões segundo o índice 
sociodemográfico (SDI), que 
reúne dados de escolaridade, 
renda per capita e quantida-
de de filhos até os 25 anos.

No estudo, países com 
SDI elevado registraram pela 
primeira vez o câncer como a 
principal causa de DALY na úl-
tima década, frente às doen-
ças cardiovasculares, que ain-
da representam globalmente 
a principal causa de mortali-
dade. Os países ricos também 
registraram o maior número 
de casos globalmente e maior 
incidência por faixa etária.

Já nos países de SDI mé-
dio, apesar de registrarem o 
maior número absoluto de 
DALYs relacionados ao câncer 

e o maior número de mortes, 
os autores ressaltaram que 
esses países concentraram 
também a maior faixa de po-
pulação na análise.

Por fim, os países com 
menor SDI, apesar de regis-
trarem os menores índices de 
incidência e casos de câncer, 
tiveram o maior aumento pro-
porcional na última década e 
o maior peso do câncer na 
mortalidade populacional.

Em relação às mortes, 
Lotufo afirma que há dois 
fatores que explicam esse 
aumento nos países de baixo 
SDI da mortalidade quando 
comparados aos países ri-
cos. “Primeiro, o diagnósti-
co precoce, que nos países 
desenvolvidos é muito mais 
avançado. A outra é a expec-
tativa de vida, que é também 
mais elevada nesses países. 
Quanto mais as pessoas vi-
vem, maiores são as chances 
de descobrirem algum tipo 
de câncer, mas não neces-
sariamente será a causa de 
morte delas”, explica.

Divulgação

A T4F Entretenimento, 
empresa organizadora do 
festival Lollapalooza, recorreu 
da decisão do ministro do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
Raul Araújo que proibiu ma-
nifestações políticas durante 
os shows do evento. Em um 
recurso de 16 páginas, a insti-
tuição fez uma severa defesa 
pela democracia e afirmou 
que “as manifestações repre-
sentam o exercício regular da 

liberdade de expressão” e que 
devem ser “objeto de discus-
são pública, livre e insuscetí-
vel de censura”.

A empresa também afir-
mou que não contratou os 
artistas com o objetivo de 
promover um evento de 
cunho eleitoral e que, por 
isso, não deve ser penali-
zada pelas “escolhas livres” 
de cada cantor. A decisão do 
TSE prevê R$ 50 mil de multa 

para a organizadora do fes-
tival por cada manifestação. 
A liberdade de falar e agir 
foi defendida pela T4F, que 
informou que cada artista 
deve e pode opinar sobre 
questões políticas.

“De Caetano Veloso a 
Vanessa Da Mata, passando 
por Wagner Moura, Anitta, 
muitos vem manifestando 
sua oposição ao Presidente 
Jair Bolsonaro, sem que daí 

se tenha extraído nada mais 
do que manifestações re-
gulares de opinião e crítica, 
salutares no regime demo-
crático. Tais manifestações 
devem ser admitidas, desde 
que a manifestação seja es-
pontânea”, pontua.

A empresa também afir-
ma que “políticos que hoje se 
apresentam como pretensos 
candidatos à presidência, in-
clusive o presidente Jair Bol-

sonaro, são constantemente 
objeto de análises, positivas 
e negativas”, o que “é natural 
em uma democracia”.

A T4F também afirmou 
que por ser um espaço que 
recebe artistas de todos os 
pensamentos e ideais políti-
cos, é natural que haja mani-
festações, o que é a essência 
de eventos culturais. Assim, 
a empresa defende que não 
se pode desejar que eventos 

do tipo sejam “absolutamen-
te neutros”.

“Não se pode querer 
transformar os eventos cul-
turais em movimentos abso-
lutamente neutros, sem par-
ticipação política, sem que 
os legítimos interesses políti-
cos sejam expressos, ou seja, 
não se pode querer que os 
diversos eventos sociais não 
possam ter uma participação 
ativa nas questões eleitorais.

Casos de câncer aumentam, e impacto maior Casos de câncer aumentam, e impacto maior 
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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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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 
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

Veículos
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HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
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, 
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
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Reprodução

Reprodução

Fã declarada de reality, a 
ex-modelo e apresentado-
ra Monique Evans, que foi 
finalista de ‘A Fazenda 4’, da 
Record TV, não escondeu 
sua indignação e detonou o 
ator Arthur Aguiar.

A mãe de Bárbara Evans, 
que foi campeã de ‘A Fazenda 
6’, ainda aproveitou para re-
bater os ataqu** que recebeu 
dos fãs do ex-Rebelde na web. 
“E os fãs do Arthur, gente, me 

chamando de ‘botocada’ [pes-
soa que faz uso de botox], de 
velha, de um monte de coisa. 
Gente! Isso não me atinge 
não! Tô me achando linda! E 
magra! Me amo”, disparou ela.

“Não gosto dele, acho 
um péssimo ator. E não 
acredito que vocês caíram 
na dele, gente! É demais, 
demais! Vamos ver quanto 
tempo vai durar essa farsa. 
Deixa acabar pra vocês ve-
rem o que vai acontecer”, 
completou Monique.

A cerimônia da 94ª edi-
ção do Oscar, reali-
zada na noite deste 

domingo (27), retornou inte-
gralmente ao Teatro Dolby, 
em Los Angeles (EUA), e trou-
xe como novidade o anúncio 
de oito categorias antes do 
início oficial do evento. Veja 
todas as categorias abaixo.

Dentre as ilustres premia-
ções, “No Ritmo do Coração” 
ganhou como melhor filme. 
O longe se consagra como 
primeira produção de strea-
ming (Apple TV+) a vencer a 
principal estatueta.

Jane Campion, venceu 
como melhor diretora pelo 
filme “Ataque dos Cães”, 
tornando-se a terceira mu-
lher a vencer o Oscar nes-
ta categoria. A primeira 
foi Kathryn Bigelow, que 
venceu por “Hurt Locker” e 
a diretora de “Nomadland”, 
Chloé Zhao, que levou a es-
tatueta no ano passado.

Will Smith levou o Oscar 
como melhor ator pelo fil-
me “King Richard: Criando 
campeãs”. Já Jessica Chas-
tain foi premiada como me-

lhor atriz, por seu papel em 
“Os Olhos de Tammy Faye”.

O destaque vai para a ficção 
científica “Duna”, que já recebeu 
seis estatuetas de ouro nesta 
noite: melhor design de produ-
ção, melhor edição, melhor tri-
lha sonora, melhor som, melhor 
fotografia e efeitos visuais.

A vencedora de melhor 
atriz coadjuvante foi Ariana 

DeBose, por sua atuação 
em Amor, Sublime Amor. 
Troy Kotsur, de “No ritmo 
do coração”, levou a esta-
tueta na categoria melhor 
ator coadjuvante. Troy Kot-
sur fez história no Oscar 
2022, tornando-se o pri-
meiro ator surdo a ganhar 
um Oscar na categoria de 
melhor ator coadjuvante.

Ariana DeBose recebeu 
o Oscar em sua primeira in-
dicação ao prêmio. A atriz 
recebeu elogios por seu pa-
pel como Anita no filme mu-
sical, e é a primeira mulher 
negra abertamente queer a 
vencer nesta categoria.

Quando DeBose subiu ao 
palco, ela disse emocionada: 
“Mesmo neste mundo estra-
nho em que vivemos, os so-
nhos se tornam realidade… 
obrigado Steven Spielberg, 
você está preso a mim agora.”

“Encanto“, da Disney, le-
vou o Oscar por melhor ani-
mação. O filme, dirigido por 
Jared Bush e Byron Howard, 
conta a história de uma família 
mágica da Colômbia chama-
da Madrigals. A personagem 
principal Mirabel (Beatriz), 
que não recebeu um poder 
especial, tem a tarefa de salvar 
a magia de sua família e o faz 
com a ajuda de seu tio Bruno, 
que pode ver o futuro.

A trilha de sucesso do 
filme: “We Don’t Talk About 
Bruno”, alcançou o primeiro 
lugar na parada Billboard 
Hot 100 em janeiro. 

“No Ritmo do Coração” é o primeiro “No Ritmo do Coração” é o primeiro 
filme de streaming a vencer o Oscarfilme de streaming a vencer o Oscar

Monique Evans detona Monique Evans detona 
ator Arthur Aguiar e dis-ator Arthur Aguiar e dis-
para: “péssimo ator”para: “péssimo ator”
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