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O clima esquentou durante a sessão plenária na Câmara Municipal de Goiânia com bate boca entre os vereadores. “Recebo da polícia o salário 
proporcional há 17 anos que trabalhei prendendo ladrão, combatendo o bom combate, trocando tiro com ladrão. Hoje, infelizmente eu não 

posso trocar tiro com quem tem colarinho branco. Se não, com certeza nós dois iríamos trocar [tiro]”.  p3
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A melhoria do sistema 
do transporte públi-
co de Goiânia avança 

com a implantação, no próxi-
mo sábado (2/4), do bilhete 
único, por meio do Cartão 
Fácil. O bilhete vai valer por 
duas horas e meia. Deste 
modo, permite o pagamen-
to de tarifa única, além da 
integração dos terminais. 
A introdução do bilhete é a 
primeira parte de um crono-
grama de medidas propostas 
pela Câmara Deliberativa de 
Transportes Coletivos (CDTC) 
para melhoria do transporte 
coletivo na capital. 

 O prefeito Rogério Cruz 
aponta que, com o início da 
implantação, a nova política 
de tarifa flexível permitirá a 
criação de diferentes produ-
tos tarifários, além do uso 
de bilhetes digitais e car-
tões eletrônicos de embar-
que. “São medidas que vão 
facilitar o acesso ao siste-
ma, seu uso e a integração 
dos modais de transporte, 
além de permitir as inte-
grações fora dos terminais”. 
Segundo Cruz, a estimativa 
é que o tempo de viagem 
caia até 50 minutos. 

 O presidente da Compa-
nhia Metropolitana de Trans-

portes Coletivos (CMTC), 
Tarcísio Abreu, ressalta que 
a inserção de bilhetagem 
inteligente é urgente pela 
transformação, liberdade 
e redução de custos para o 
usuário do transporte público 
coletivo. “Ainda há muito para 
realizar, mas diante das possi-
bilidades do bilhete único, te-
remos grande avanço, em es-
pecial, no custo de viagem e 

tempo de espera dos ônibus, 
o que incorrerá em transpor-
te mais rápido”, avalia. 

 
COMO VAI FUNCIONAR 
O BILHETE ÚNICO
Quanto à forma de utili-

zação, Rogério Cruz explica 
que a decisão pelo uso do 
Cartão Fácil “se deu porque 
a maioria dos usuários do 
transporte coletivo na capi-

tal já o utiliza”. “Para se ter 
uma ideia, das quase 400 mil 
validações realizadas diaria-
mente nos últimos dias, 270 
mil foram a partir do cartão”, 
informa. 

 A migração do Cartão 
Fácil para o bilhete único 
será automática, então, o 
usuário não precisa trocá-lo. 
Por outro lado, quem não ti-
ver o cartão tem a facilidade 

de fazer o bilhete único em 
qualquer terminal ou ponto 
de venda de Sitpass.

 Na prática, o bilhete úni-
co é válido por 150 minutos. 
Ou seja, duas horas e meia. 
Uma de suas vantagens é a 
integração fora dos termi-
nais, o que reduz tanto o 
custo por viagem quanto o 
tempo para deslocamento. 
Deste modo, o bilhete será 
utilizado em qualquer ôni-
bus, terminal ou estação 
da Rede Metropolitana de 
Transporte Coletivo (RMTC). 

 Na primeira utilização 
do bilhete, o usuário pagará 
o valor de R$ 4,30, que é a 
tarifa vigente. As demais via-
gens integradas serão gra-
tuitas. Porém, é importante 
que o usuário se atente às 
diretrizes do bilhete único. 
A primeira delas, é que se-
rão permitidas até quatro 
integrações após o primeiro 
embarque, pelo período de 
duas horas e meia. 

 A integração acontece 
somente em ônibus dife-
rentes, e é válida apenas 
para quem utilizar o bilhete 
único. Outro ponto de aten-
ção, é que não é possível 
utilizá-lo, seguidamente, no 
mesmo ônibus, sendo ne-
cessário aguardar, para isso, 
um intervalo de 45 minutos. 

A maioria dos professo-
res da rede municipal de 
ensino de Goiânia, que ade-
riu à greve convocada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Goiás (Sin-
tego), já retornou às salas 
de aula. As informações são 
da Prefeitura de Goiânia. A 
mobilização perdeu força e, 
até esta quarta-feira (30/3), 
cerca de 121 escolas e Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil (Cmeis) haviam de-
sistido da paralisação.

No primeiro dia do mo-

vimento grevista (15/3), o 
município registrou 192 insti-
tuições com paralisação total. 
Nesta semana, entretanto, o 
número caiu para 71. Atual-
mente, das 370 unidades, 259 
já atendem aos estudantes, o 
que representa 70% das insti-
tuições municipais de ensino 
da capital. E, em outras 40 es-
colas, há registro de retorno 
gradual dos professores.

A última reunião entre 
os representantes do muni-
cípio e do sindicato ocorreu 
na segunda-feira (28/3). Na 
oportunidade, discutiu-se a 
elaboração de novas propos-

tas e o fim das paralisações. 
Além dessa audiência, um 
novo encontro será agenda-
do ainda para esta semana. 
Durante as negociações, a 
gestão municipal garante 
que cumprirá de forma in-
tegral o piso atualizado em 
2022 pelo Governo Federal, 
com reajuste de 33,2%. 

Para os professores que já 
recebem acima do piso, o au-
mento salarial proposto pelo 
município é de 7,5%, segun-
do a superintendente de Ges-
tão e Inovação Educacional 
da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), Débora da 

Silva Quixabeira. “Em Goiânia, 
nenhum professor irá receber 
abaixo do piso nacional, que 
será de R$ 3.846,63 para 40 
horas semanais”, afirma. 

Hoje, a folha de paga-
mento dos profissionais que 
atuam nas escolas e Cmeis 
da capital é de R$ 1,073 bi-
lhão. Com o reajuste acima 
da inflação reivindicado pela 
categoria e sem aumento dos 
recursos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb), 
a folha ultrapassaria todo o 
orçamento da Educação, que 
é de cerca de R$ 1,5 bilhão.

 A SME Goiânia alega que, 
neste cenário, o município 
não teria recursos para aqui-
sição de merenda e bens de 
consumo e que as ações de 
manutenção e construção 
de novas unidades ficariam  
comprometidas. Diante des-
se impasse, novos cálculos 
estão sendo feitos pela Se-
cretaria Municipal de Finan-
ças (Sefin) com o objetivo de 
viabilizar novas propostas. 
Os cálculos, inclusive, levam 
em consideração a capaci-
dade orçamentária e o li-
mite prudencial da folha de 
pagamento da prefeitura.

Reprodução

Os visitantes da Chapada 
dos Veadeiros terão um atra-
tivo a mais durante a estadia 
na região. O Parque Nacio-
nal começará a receber tu-
ristas no período noturno. 
A ideia é diversificar as ati-
vidades já oferecidas pelo 
santuário da biodiversidade 
do Cerrado considerado Pa-
trimônio Mundial Natural da 
Humanidade pela Unesco.

A entrada dos interessa-
dos ocorrerá em grupos de 
até seis pessoas entre 20 ho-
ras e 6 horas e a saída às 18 
horas do dia seguinte, no má-
ximo. A programação diferen-
ciada ocorrerá apenas entre 
quinta e sábado nos roteiros 
Saltos, Carrossel e Corredeiras 
e Seriema. A expectativa da 
administradora do Parque, 
o ICMBio, é que outros dias, 
horários e roteiros sejam im-
plementados no futuro.

Os atrativos do local 
durante o dia e a noite são 
caminhada, observação de 
fauna, flora e astronômica, 
contemplação da paisagem, 
canionismo e escalada. Para 
aproveitar essa modalida-
de de turismo, os ingressos 
deverão ser adquiridos an-
tecipadamente e haverá al-
gumas restrições.

Acampamento, banho 
no rio e luz de celular são 
proibidos. A iluminação 
permitida é a de lanternas, 
sendo uma cada pessoa. A 
entrada no Parque custa R$ 
4 para visitantes moradores 
do entorno, R$20 para bra-
sileiros, R$30 pra estrangei-
ros do Mercosul e R$40 para 
os de fora do bloco.

Bilhete único do transporte coletivo Bilhete único do transporte coletivo 
entrará em vigor neste sábadoentrará em vigor neste sábado

70% das unidades de ensino de Goiânia retomam atividades após greve70% das unidades de ensino de Goiânia retomam atividades após greve

Turistas te-Turistas te-
rão mais um rão mais um 
formato para formato para 
conhecer a conhecer a 
Chapada dos Chapada dos 
VeadeirosVeadeiros
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O clima esquentou 
durante a sessão 
plenária na Câmara 

Municipal de Goiânia nesta 
quarta-feira (30) com bate 
boca entre os vereadores 
Santana Gomes (PRTB), e o 
Sargento Novandir (Patriota).

“Recebo da polícia o salário 
proporcional há 17 anos que 
trabalhei prendendo ladrão, 
combatendo o bom combate, 
trocando tiro com ladrão. Hoje, 
infelizmente eu não posso tro-
car tiro com quem tem colari-
nho branco. Se não, com certe-
za nós dois iríamos trocar [tiro]”.

Ao DE, o parlamentar do 
Patriota disse que sua fala na 
sessão veio em resposta às 
críticas que Santana Gomes 
costuma fazer ao trabalho 
dos vereadores da base e ain-
da sobre a defesa do aumen-
to salarial para os parlamen-
tares. “ Ele [Santana] defende 
aumento de salário porque 
fala que os vereadores ga-
nham pouco, é um absurdo, 
mas em momento algum tirei 
arma da cintura. Não mostrei 
arma para ninguém. Só dis-
cutimos esse absurdo que é 

o aumento dos salários dos 
vereadores”, falou.

Em um dos momentos do 
seu discurso na tribuna, Sar-
gento Novandir disse que à 
Santana “o senhor é uma farsa, 
uma enganação para socieda-
de, o senhor é um mentiroso. 
Vai trabalhar vereador, vai 
receber aposentadoria traba-
lhando. Não é sentando aí e 
ficando no ar condicionado”.

Em resposta a Novandir, 
durante a sessão, Santana 
Gomes chamou o vereador 

de Marajá e disse que o par-
lamentar recebe da Câmara 
e tem outro salário de R$ 14 
mil. Ao DE Santana Gomes 
disse que é vereador por Goi-
ânia e não trabalha com posi-
cionamentos individuais.

“Eu votei contra o IPTU a fa-
vor de todo povo de Goiânia. En-
tão as críticas que faço são nesse 
sentido. Que não dá para ser 
vereador de requerimento de 
tapa-buraco de rua X, se as ruas 
Y, D C estão precisando do servi-
ço também. Tem que pensar no 

coletivo e não na defesa de um 
projeto individual”, explicou.

O vereador do PRTB tam-
bém disse que lamenta o 
desfecho do debate e que a 
situação reflete no Poder Le-
gislativo. “A Câmara tem que 
se posicionar. Hoje eu estou 
vereador, mas meu mandato 
é passageiro. Não faço e nem 
fui eleito para o debate com ar-
mas. O meu recurso enquanto 
vereador em plenário é o de-
bate e a discussão. Isso que o 
povo espera de mim”, concluiu.

Gustavo Mendanha ainda 
não conseguiu encontrar um 
partido político que o condi-
cione a dar continuidade ao 
projeto de ser candidato ao 
Governo de Goiás em 2022. 
Somente nesta semana, o 
prefeito de Aparecida de 
Goiânia recebeu dois banhos 
de água fria em recentes 

articulações. Primeiro, o PL 
definiu que o pré-candidato 
ao Govergo do estado, com 
apoio do presidente Bolso-
naro, pelo partido será o de-
putado federal Vitor Hugo.

Já na última terça-feira 
(29), foi a vez do Podemos, 
que havia sinalizado apoio 
a Mendanha, mas mudou o 
trajeto e retornou à base de 
apoio ao governador de Ro-

naldo Caiado (União Brasil), 
pré-candidato à reeleição, 
com a nomeação de Edu-
ardo Machado para a presi-
dência do Detran-GO.

O prazo para as filiações 
partidárias para quem vai 
concorrer o pleito desse ano 
chega ao fim no dia 2 abril 
e, mesmo sem caminho 
definido, sem partidos que 
acolham o seu projeto rumo 

ao Palácio das Esmeraldas, 
Gustavo Mendanha vai dei-
xar a Prefeitura de Apareci-
da de Goiânia na próxima 
quinta-feira (31).

A solenidade de transmis-
são do cargo ao seu vice, Vil-
mar Mariano, acontecerá na 
Cidade Administrativa Magui-
to Vilela às 17 horas com con-
tinuidade as 18h no Anfiteatro 
Municipal Cantor Leandro.

Reprodução

Bate-boca e ameaça de tiros na Bate-boca e ameaça de tiros na 
Câmara Municipal de GoiâniaCâmara Municipal de Goiânia

O deputado federal pelo 
Rio de Janeiro, Daniel Sil-
veira (União Brasil), passou 
a noite de terça-feira para 
quarta-feira (29/30), na Câ-
mara Federal. Ele chegou 
ao Poder com um traves-
seiro e disse que dormiria 
em seu gabinete em pro-
testos contra as recentes 
decisões tomadas pelo 
Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o ministro 
Alexandre Moraes do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), determinou que a 
Polícia Federal e a Vara de 
Execuções Penais do Dis-
trito Federal cumpram a 
decisão, inclusive dentro 
da Câmara Federal, para 
que o político faça o uso 
da tornozeleira eletrônica.

Daniel Silveira também foi 
proibido de participar de 
eventos públicos e antide-
mocráticos e, as novas res-
trições foram determinadas 
porque o político estaria 
descumprindo as ordens 
judiciais. Vale lembrar que 
Daniel é réu no Supremo 
por estimular atos anti-
democráticos e ameaçar 
instituições e chegou a ser 
preso no ano passado após 
divulgar vídeo com amea-
ças a ministros do STF.
O deputado ainda não 
falou com a imprensa so-
bre os últimos aconteci-
mentos. Até a manhã des-
ta quarta-feira (30/03), o 
gabinete de Daniel Sil-
veira estava isolado pela 
Polícia Legislativa.

O deputado estadual Lis-
sauer Vieira, presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás, se filiou ao PSD nes-
ta terça-feira (29). O evento 
aconteceu na sede do parti-
do em Goiânia e teve a pre-
sença do presidente da si-
gla em Goiás, Vilmar Rocha.
No PSD, o deputado vai 
somar forças na organiza-
ção do partido para o plei-
to de 2022. A princípio, 
Lissauer tem o desafio de 
ajudar a formatar as cha-
pas para deputados esta-
duais e federais.
Outra missão de Lissauer é 
articular a composição do 
PSD com a chapa majoritária 

no projeto de reeleição do 
governador Ronaldo Caiado 
(União Brasil). Lissauer Vieira 
lembrou que sua primeira 
eleição disputada, em 2014, 
foi pelo PSD. “O partido foi a 
minha primeira casa, estou 
familiarizado”, falou.
O presidente estadual do 
PSD, Vilmar Rocha, de-
sejou boas-vindas a Lis-
sauer e disse que “o bom 
filho a casa torna e agora 
para somar e engrande-
cer o nosso partido”.
Na semana passada, Lis-
sauer Vieira chegou a falar 
desistiu de disputar as elei-
ções em 2022 para se dedi-
car “a negócios pessoais”. 

Ainda sem saber o que fazer, Mendanha deixa a PrefeituraAinda sem saber o que fazer, Mendanha deixa a Prefeitura
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A Câmara de Regulação 
do Mercado de Me-
dicamentos (CMED) 

deve divulgar, nesta semana, 
reajuste nos preços para o 
ano de 2022. O aumento cairá 
sobre o Preço Máximo ao Con-
sumidor (PMC) e não neces-
sariamente afetará os preços 
nas farmácias, de imediato. No 
entanto, existe esta possibi-
lidade. Analistas de mercado 
estimam reajuste maior que 
10% nos preços dos remédios.

O PMC é o limite de pre-
ço que um remédio pode 
ser vendido. Comerciantes 
podem colocar este valor em 
prática, ou cobrar abaixo dele, 
mas nunca acima. O reajuste 
previsto pelo CMED leva em 
conta fatores como a inflação 
acumulada e a produtividade 
do setor farmacêutico.

Conforme orienta o Pro-
con Goiás, ter acesso à ta-
bela de PCM é direito de 
todo consumidor e o ajuda 
a identificar possíveis preços 
abusivos. Toda drogaria deve 

disponibilizar a lista, que tam-
bém pode ser encontrada no 
site da Anvisa (clique na op-
ção Preço Máximo pdf). Nela, 
constam os cerca de 10 mil 
medicamentos com preços 
controlados pelo governo 

federal, por meio da agência 
reguladora.

O consumidor pode ter 
que arcar com um aumento 
acima do que deve ser anun-
ciado pelo CMED. Isto porque 
alguns estabelecimentos não 

cobram o preço máximo.
“Vamos supor que o preço 

máximo de um medicamento 
seja R$ 100 reais, mas o clien-
te vem comprando o produto 
com desconto (de laborató-
rio ou de plano de saúde, por 

exemplo), por R$ 70. Mesmo 
que o remédio tenha aumento 
de 20% e passe a custar em tor-
no de R$ 84, o estabelecimen-
to não estará agindo de forma 
errada, porque ainda estará co-
brando dentro do PCM”, o ge-
rente de pesquisa e cálculos do 
Procon Goiás, Gleidson Tomaz.

Nos casos de aumento 
abusivo, acima do estipulado 
no PCM, a drogaria deve ser 
denunciada ao Procon. “Se for 
confirmado o preço acima do 
permitido, é aberto um pro-
cedimento e a Anvisa é comu-
nicada. O estabelecimento 
pode perder autorização para 
comercializar medicamen-
tos”, explica o representante 
do Procon Goiás.

DICAS PARA 
ECONOMIZAR
Para consumidores que fa-

zem uso contínuo de medica-
mentos – para pressão arterial 
ou diabetes, por exemplo – o re-
ajuste pesa mais. Por isso, a dica 
do Procon Goiás é pesquisa, 
pelo menos em três drogarias. 

Fazer o levantamento de pre-
ços por telefone pode facilitar. 
Vale a pesquisa mesmo entre 
drogarias de uma mesma rede, 
porque pode haver variação.

Outra alternativa é buscar 
descontos. “Fazer cadastros 
nas drogarias, usar os benefí-
cios de redução de preços dos 
planos de saúde, checar se o 
medicamento não tem des-
conto do laboratório e nunca 
deixar de pesquisar”, explica o 
gerente do Procon Goiás.

MEDICAMENTOS 
GRATUITOS
O programa Farmácia Po-

pular do Brasil oferece me-
dicamentos gratuitos não só 
para pacientes do SUS, mas 
também para aqueles que 
receberam atendimento na 
rede particular de saúde.

Os remédios gratuitos são 
para pessoas com doenças 
crônicas, como hipertensão, 
diabetes e asma. No entanto, 
nem todos os remédios que 
tratam estas doenças estão 
na lista dos gratuitos.

Divulgação

O Ministério da Educação 
tem, a partir de hoje (30), um 
novo ministro. Quem assume 
a pasta é o engenheiro de re-
des de comunicação formado 
pela Universidade de Brasília 
(UnB) Victor Godoy que, du-
rante a gestão de Milton Ri-
beiro, ocupava o cargo de se-
cretário-executivo da pasta.

A mudança ocorre após a 

abertura de uma investigação 
contra Ribeiro, suspeito de 
favorecer prefeituras na libe-
ração de recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), tendo 
dois pastores como interme-
diários. O caso levou Ribeiro 
a pedir exoneração do cargo, 
no último dia 28.

A nomeação do novo mi-
nistro foi publicada no Diário 
Oficial da União de hoje.

CURRÍCULO
O currículo de Victor Godoy 

publicado no site do MEC infor-
ma que ele é servidor público 
da carreira de Auditor Fede-
ral de Finanças e Controle da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU), onde trabalhou desde 
2004 até ser convidado ao car-
go de secretário-executivo do 
MEC, em julho de 2020.

Na CGU, Godoy atuou 
como auditor federal de 

Finanças e Controle, coor-
denador-geral; e diretor de 
Auditoria da Área Social e de 
Acordos de Leniência.

INQUÉRITOS 
CONTRA EX-MINISTRO
Na semana passada, a Po-

lícia Federal (PF) abriu um 
inquérito para investigar o 
ex-ministro Milton Ribeiro. A 
medida foi autorizada pela mi-
nistra do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) Cármen Lúcia, após 
a divulgação de um áudio, 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
no qual Ribeiro diz favorecer, a 
pedido do presidente Jair Bol-
sonaro, prefeituras de municí-
pios ligados aos dois pastores.

O ex-ministro já era alvo 
de um outro inquérito da PF, 
que tem por base suspeitas 
levantadas pela CGU relativas 
à irregularidades que estariam 
ocorrendo em eventos reali-

zados pelo MEC e, também, 
sobre o oferecimento de van-
tagem indevida, por parte de 
terceiros, para a liberação de 
verbas do mesmo fundo.

A apuração ocorreu entre 
setembro de 2021 e março 
de 2022. O órgão, então, con-
cluiu que agentes públicos 
não estavam envolvidos nas 
supostas irregularidades e 
enviou o caso para a PF, que 
abriu um inquérito criminal.

Medicamentos vão subir 11% a partir de Medicamentos vão subir 11% a partir de 
abril; veja como conseguir de graçaabril; veja como conseguir de graça
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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 
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 
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

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 
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

Veículos
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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
-------------------------------
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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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
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HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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Cinco semanas depois do 
início da brutal invasão 
russa da Ucrânia, ima-

gine por um momento como é 
viver no país na atual situação. 
Bombas, banhos de sangue, 
trauma. Sem escolas para as 
crianças, sem assistência médi-
ca para seus pais, sem um teto 
seguro sobre sua cabeça em 
muitas regiões do país.

Você tentaria fugir? Dez mi-
lhões de ucranianos tentaram, 
segundo a ONU (Organização 
das Nações Unidas). A maioria 
buscou refúgio em outras par-
tes da própria Ucrânia, acre-
ditando que fossem mais se-
guras. Mais de 3,5 milhões de 
pessoas, no entanto, fugiram 
para além da fronteira.

São principalmente mu-
lheres e crianças, já que os 
homens de até 60 anos de 
idade foram obrigados pelo 
governo ucraniano a ficar 
no país e lutar. Desalojados 
e desorientados, frequente-
mente sem ideia sobre aonde 
ir, refugiados são obrigados a 
confiar em estranhos.

O caos da guerra ficou para 
trás, mas a verdade é que eles 
não estão completamente a 

salvo fora da Ucrânia. “Para 
predadores e traficantes de 
seres humanos, a guerra na 
Ucrânia não é uma tragédia”, 
alertou o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, em 
uma postagem no Twitter. “É 
uma oportunidade - e mulhe-
res e crianças são os alvos.”

Redes de traficantes são no-
toriamente ativas na Ucrânia e 
em países vizinhos em tempos 

de paz. A chamada névoa da 
guerra é perfeita para aumen-
tar esse tipo de atividade.

Karolina Wierzbińska, co-
ordenadora da Homo Faber, 
uma organização de direitos 
humanos baseada na cidade 
de Lublin (Polônia), me disse 
que as crianças são uma pre-
ocupação enorme.

Muitos jovens estão via-
jando para fora da Ucrânia 

desacompanhados, diz ela. 
Com processos de registro 
informais - especialmente 
no começo da guerra -, na 
Polônia e em outras regiões 
de fronteira, crianças desa-
pareceram, e seu paradeiro 
continua desconhecido.

Eu e meus colegas fomos 
até a fronteira entre Polônia e 
Ucrânia para ver a situação de 
perto. Numa estação de trem, 

conhecida por ser ponto de 
chegada de refugiados, nós 
encontramos um local movi-
mentado. Por todos os lados, 
havia mulheres atordoadas e 
crianças chorando.

Muitas estavam sendo 
confortadas e recebendo 
comida quente feita por um 
exército de voluntários, com 
seus coletes com cores cha-
mativas. Parece tudo muito 

bem organizado, certo? Não 
exatamente.

DE REFUGIADA 
A VOLUNTÁRIA
Nós encontramos Mar-

gherita Husmanov, uma re-
fugiada ucraniana de Kiev, 
de pouco mais de 20 anos de 
idade. Ela chegara à fronteira 
havia duas semanas, mas de-
cidiu ficar para ajudar a im-
pedir que outros refugiados 
caíssem nas mãos de pessoas 
erradas. Eu perguntei se ela 
se sentia vulnerável. “Sim”, 
afirmou. “É especialmente 
por isso que eu me preocupo 
com a segurança deles.”

“As mulheres e as crian-
ças vêm para cá fugindo de 
uma guerra terrível. Elas não 
falam polonês ou inglês. Não 
sabem o que está aconte-
cendo e acreditam no que 
qualquer pessoa diga a elas.”

“Qualquer pessoa pode 
aparecer nesta estação. No 
primeiro dia que eu me ofe-
reci como voluntária, eu vi 
três homens da Itália. Eles 
estavam procurando mu-
lheres lindas para vender 
no tráfico sexual. Eu chamei 
a polícia, e eu estava certa. 
Não era paranoia. É terrível.”

Reprodução

“Buscavam mulheres bonitas para vendê-las”: “Buscavam mulheres bonitas para vendê-las”: 
os traficantes que fingem ser voluntários os traficantes que fingem ser voluntários 
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A família de Bruce Willis, 
67, anunciou, nesta quarta-
-feira, 30, que o ator foi diag-
nosticado com afasia e, por 
isso, irá se afastar de sua car-
reira. Trata-se de um distúr-
bio de linguagem ocorrido 
por lesão cerebral que afeta 
a comunicação.

Nas redes sociais, as fi-
lhas do artista, Rumer, Scout, 
Tallulah, Mabel, e Evelyn, 
juntamente com sua atual 
mulher, Emma Heming, e a 
ex, Demi Moore, assinaram 
um texto comunicando os 
fãs sobre a situação de Bruce.

“Para os incríveis apoia-
dores de Bruce, como família, 
queríamos compartilhar que 
nosso amado Bruce está pas-
sando por alguns problemas 

de saúde e, recentemente, 
foi diagnosticado com afasia, 
o que está afetando suas ha-
bilidades cognitivas”, iniciou.

“Como resultado disso e, 
com muita consideração, Bru-
ce está se afastando da carrei-
ra que significou tanto para 
ele. Este é um momento real-
mente desafiador para nossa 
família e estamos muito gra-
tos pelo amor, compaixão e 
apoio contínuos de vocês”, 
escreveu a família do artista.

“Estamos passando por 
isso como uma unidade 
familiar forte e queríamos 
incluir seus fãs porque sabe-
mos o quanto ele significa 
para vocês, assim como vo-
cês significam para ele. Como 
Bruce sempre diz, ‘viva’ e 
juntos planejamos fazer 
exatamente isso”, concluiu.

A nova série da Mar-
vel que estreia nes-
ta quarta-feira (30), 

“Cavaleiro da Lua”, é uma 
bagunça. É confusa, descon-
certante e obriga o público 
a correr atrás de algum sen-
tido durante a maior parte 
do tempo. E, exatamente por 
isso, é muito divertida.

Tamanha desorientação 
funciona, pois é reflexo do 
protagonista do título, por-
tador de um transtorno dis-
sociativo de identidade.

Pelo menos nos quatro 
primeiros episódios dispo-
nibilizados para a imprensa, 
a série pega emprestado as 
múltiplas personalidades do 
herói e mistura terror, aven-
tura arqueológica, thriller 
psicológico e uma pitada 
de comédia. Tudo isso para 
deixar o público tão perdido 
quando o personagem inter-
pretado pelo sempre exce-
lente Oscar Isaac (“Duna”).

Com seis episódios no 
total, a primeira temporada 
lançará um por semana, toda 
quarta, na plataforma de ví-
deos Disney+.

DIVERSÃO NO ESCURO
Em “Cavaleiro da Lua”, Isa-

ac interpreta Steven Grant, 

um funcionário tímido e atra-
palhado de um museu de 
história em Londres que acre-
dita sofrer de algum distúrbio 
do sono. Aos poucos, ele é jo-
gado dentro de uma aventu-
ra que envolve mercenários, 
divindades do Egito Antigo, 
criaturas monstruosas e um 
possível antigo amor – sem 
saber se pode confiar na pró-

pria noção de realidade.
Contar mais do que isso, 

como o faz a própria sinopse 
oficial da história, pode es-
tragar a experiência. Afinal, 
grande parte da diversão é a 
desorientação provocada pelo 
ponto de vista do protagonista.

No papel de Grant, Isaac 
claramente se diverte como 
há muito não fazia uma pro-

dução do tipo, desde o mega 
sério patriarca de “Duna” 
(2021) ao piloto escanteado 
da nova trilogia de “Star Wars”.

Do outro lado, o igualmen-
te ótimo Ethan Hawke (“Fé 
interrompida”) ajuda a elevar 
o velho antagonista padrão 
da Marvel, geralmente uma 
versão espelhada do herói, só 
que do mal. Muito do mal.

“Cavaleiro da Lua” é uma bagunça “Cavaleiro da Lua” é uma bagunça 
desconcertante e muito interessantedesconcertante e muito interessante

Após sério diagnóstico Após sério diagnóstico 
de saúde, Bruce Willis de saúde, Bruce Willis 
anuncia aposentadoriaanuncia aposentadoria

BRASIL, 31 DE MARÇO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

REDAÇÃO


	EnvelopeID_111adaaf-9eb7-41f0-bf21-1607f78e31d6: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_0361f2d2-2674-42f9-aeaf-df78b6450320: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_ce24240f-323c-42ae-a757-d166cf3ba92a: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_0d878e85-1ecd-4d5a-a0de-b021a223801a: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_2a1f87f6-ffe2-451d-bb58-315b6a8e0231: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_51de4955-875e-4507-bf91-320d8ef7dc9d: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_e1390949-fe24-4dfd-818f-86c88956c3b5: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_e1601c69-83c5-4ad1-a9f0-b7370aee419e: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
	EnvelopeID_fb2124fe-9cc4-43ab-9ce2-4ec7dfaacbcc: DocuSign Envelope ID: 22F7AA72-D40D-421F-8F54-8522091C43FC
		2022-03-31T03:04:05-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




