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“Me ajuda a deses-
tressar”. Esse é 
o argumento 

da atiradora esportiva Lucia-
na Gil para aderir à prática. 
Ela é uma das mulheres que  
compõem os 30% de públi-
co feminino na atividade em 
Goiás. O estado tem até uma 
representante da categoria 
que viaja o País defendendo a 
bandeiras delas nos clubes de 
tiro, a palestrante do SPA para 
mulheres – Soco, Porrada e 
Armas – Julia Vitória.

Os goianos já têm o ter-
ceiro maior número nacio-
nal de registros ativos de 
colecionadores, atiradores 
esportivos e caçadores – os 
CAC’s – e concentra boa par-
te de clubes de tiro e lojas 
de arma de fogo brasileiros, 
segundo dados do Exército 
obtidos pelo Instituto Sou 
da Paz. A explicação para o 
crescente interesse das pes-
soas pelo uso de armas de 
fogo é multifatorial.

A segurança pessoal vem 

à mente, mas passa pela 
sensação de poder, curiosi-
dade e até hobby. No caso 
das mulheres, a autodefesa 
figura como uma das princi-
pais razões. E faz todo senti-
do em um país em que 81% 
delas já passou por algum 
tipo de violência nos des-
locamentos, conforme pes-

quisa do ano passado feita 
pelos institutos Locomotiva 
e Patrícia Galvão, com apoio 
da ONU Mulheres e Uber.

“Atendo de motoboys a 
empresários e produtores 
rurais. A maioria busca a 
sensação de segurança para 
a família e depois o esporte. 
Cresceu muito de 2015 a 

2018. Foi cerca de 50% nes-
se período e a partir disso 
subiu 300%. A presença de 
mulheres de todas as ida-
des, inclusive senhoras, nos 
últimos sete anos está na 
casa dos 30%”, afirma o ins-
trutor de tiro Wene Duarte, 
que também é dono da Elite 
Despachante de armas e We-

apon Fire armas e munições.
Ele é casado com Lucia-

na, que iniciou no esporte 
pela influência indireta da 
profissão do marido. Já 
são 14 anos na área e tam-
bém como empresária no 
ramo de armas. O precon-
ceito nunca fez parte da 
rotina e não esconde de 
ninguém o estilo de vida.

“Até uso isso para divul-
gação de armas, cursos e do 
que é ser CAC. Me sinto mais 
segura porque a única coisa 
que vai igualar a minha força 
física com a de um agressor 
homem é se estiver com mi-
nha arma em punho”, explica.

Em entrevista ao progra-
ma O Mundo em sua Casa, 
a instrutora de tiro Júlia Vi-
tória chamou atenção para 
esse aspecto. Ela foi vítima 
de violência e percebeu 
que a atividade seria uma 
oportunidade de supera-
ção. “Um dia fiquei muito 
traumatizada, mas eu não 
queria ser só mais uma na 
estatística de mulheres 
que já sofreram algum tipo 
de agressão”, afirmou.

Nas festas atuais, a presença 
de um DJ é praticamente indis-
pensável. Em Goiânia, o merca-
do da música eletrônica ainda 
faz parte de um nicho, assim 
como o rock. Para destrinchar 
a rotina de um DJ na capital, 
o Diário do Estado conversou 
com duas pessoas que fazem 
parte do ramo, em diferentes 
níveis de experiência. Afinal de 
contas, dá para sobreviver des-
sa profissão na cidade?

VIVENDO 
100% DA MÚSICA
Aguinel Mesquita Neto, o 

Amno DJ, trabalha no ramo 
há sete anos. Desde 2005, 
ele cultiva o gosto pela 
música eletrônica, e então 
passou a desejar estar nos 

palcos levando alegria para 
as pessoas. Aos 33 anos, ele 
vive 100% da música.

“Dá tranquilamente para 
viver, se você realmente qui-
ser isso! É muita disciplina, es-
tudo e treino também. Ah, um 
bom networking te leva para 
outros patamares e é crucial 
para quem quer viver do tra-
balho de DJ”, descreve Amno.

Segundo ele, o mercado 
de DJs em Goiânia hoje está 
bem disputado, com vários 
artistas tocando diferentes 
estilos musicais e nos mais 
variados tipos de eventos. “É 
um meio bem concorrido e 
disputado, mas se você leva 
a sério, se sobressai”, afirma.

A trajetória de Amno pre-
cisou de muita insistência. Ele 

chegou a morar em São Paulo 
durante um tempo, mas, as-
sim que retornou a Goiânia, 
em 2015, focou totalmente 
no plano de ser DJ. “Investi 
até o dinheiro que não tinha”, 
brinca, “mas com 3 meses de 
foco, já comecei a ter uma 
agenda semanal. Desde en-
tão, vivo disso”, conclui.

A agenda dos próximos 
dias do DJ Amno, inclusive, 
está bem cheia. Nesta quarta-
-feira (20), ele participará do 
Exquenta do Baile das Atlé-
ticas. Entre quinta (21) e do-
mingo (24), estará em um lo-
cal por dia: Quintal Paulistano, 
Quintal Lounge, Azzure Club 
e Talan Hookah, nesta ordem.

A COMUNIDADE 
Enzo Queiroz, o DJ 

Pamperz, é mais jovem do 

que Amno. Porém, tam-
bém possui experiência. 
Há quase quatro anos no 
ramo, é motivado pela 
paixão musical e anseia 
pelos holofotes. Aos 22 
anos, sempre quis sentir 
o que um DJ sente quan-
do as pessoas vibram com 
sua performance.

No cenário goianien-
se, Pamperz reforça a di-
ficuldade de decolar na 
profissão, assim como 
em qualquer outra car-
reira, principalmente au-
tônoma. “Eu atualmente 
sou apenas DJ e produ-
tor, estou conseguindo 
me manter. Não vou fa-
lar que estou em minha 
melhor época, mas é um 
sonho e tenho persis-
tência”, declara.

Reprodução

A denúncia realizada pelo 
Ministério Publico de Goiás 
(MP), contra a estudante Isla-
ne Pereira Saraiva Xavier, de 
20 anos, acusada de tentar 
matar a colega de classe, de 
17 anos, após jogar álcool e 
atear fogo no corpo dela, foi 
aceita pelo juiz Jesseir Coe-
lho de Alcântara, da 3ª Vara 
dos Crimes Dolosos contra 
a Vida e Tribunal do Júri de 
Goiânia, nesta segunda-feira 
(25). O crime aconteceu no 
dia 31 de março deste ano, 
no pátio do Colégio Estadual 
Palmito, localizado no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia.

Consta do inquérito que 
a denunciada e a vítima cur-
savam juntas o ensino médio 
na mesma sala, porém não 
se consideravam amigas. A 
jovem acreditava que a víti-
ma era responsável por fazer 
comentários zombando do 
seu bronzeado. Por conta 
disso, Islane resolveu atacar 
a adolescente que teve 49% 
do corpo queimado, após ter 
o corpo coberto por chamas 
durante o intervalo colégio.

Já a vítima não teve tem-
po de esboçar qualquer rea-
ção, de acordo com o juiz. Um 
coordenador do ginásio e ou-
tros alunos, inclusive, precisa-
ram socorrer a vítima, a dei-
tando no chão e apagando as 
labaredas com suas camise-
tas. Depois do crime, o Corpo 
de Bombeiros foi acionado 
para socorrer a adolescente 
que foi encaminhada ao Hos-
pital Estadual de Urgências 
Otávio Lage de Siqueira (HU-
GOL), onde se encontra inter-
nada até o momento.

O magistrado também 
determinou que a estudante 
seja ouvida após receber alta 
da unidade de saúde. Um 
ofício do Tribunal de Justiça 
(TJ) foi encaminhado para o 
Hugol, que deve informar, no 
prazo de 30 dias, um boletim 
médico atualizado sobre o 
estado de saúde da vítima.
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Mesmo com as cam-
panhas e a dispo-
nibilização de vaci-

nas, 2,6 milhões de goianos 
ainda não completaram o 
esquema vacinal contra Co-
vid-19. Segundo a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES), 
pessoas mais jovens, entre 
12 e 39 anos, são a maioria 
dos que não tomaram to-
das as doses. Os idosos são 
o grupo que mais mantêm a 
imunização em dia.

Sobre a possibilidade de 
piora da pandemia, a Supe-
rintendente de Vigilância em 
Saúde da SES, Flúvia Amo-
rim, afirma que a quantidade 
significativa de pessoas sem 
esquema vacinal completo 
pode refletir na gravidade 
dos casos. “Não interfere na 
taxa de transmissão da do-
ença, mas no número de ca-
sos graves e de óbitos, sim. 
O vírus continua circulando 
e quem não tomou reforço 
tem risco maior de se infectar 
e ir a óbito”, afirma a superin-
tendente. Segundo Flúvia, os 
idosos têm respondido me-
lhor ao chamamento para a 

vacina e a maioria dos que 
não completaram o esquema 
vacinal tem até 39 anos. “Por 
incrível que pareça”, comenta.

NÚMEROS
O risco de não se vacinar 

é traduzido em números da 
pasta estadual de saúde. Em 

pessoas a partir dos 60 anos 
de idade, a média é de 29 
óbitos para cada 100 mil ha-
bitantes, entre aqueles que 

tomaram só uma dose ou ne-
nhuma. Quando observados 
os que cumpriram todo o es-
quema vacinal contra Covid, o 
número de mortes despenca 
para 2,74 para cada 100 mil.

A média de internações 
por síndrome respiratória 
aguda grave entre os que não 
tomaram todas as doses é de 
23 por 100 mil. Entre os que 
tomaram todas as vacinas e o 
reforço, a taxa cai para 4,1.

O QUE FALTA 
PARA VACINAR?
A superintendente da SES 

explica que os que ainda não 
tomaram todas as vacinas 
contra Covid-19 se dividem 
em dois grupos principais. Os 
que, ainda hoje, têm resistên-
cia à vacina – que são minoria, 
segundo Flúvia – e os que es-
tão adiando o retorno a posto 
de aplicação, diante da melho-
ra na situação da pandemia.

“A gente percebe que fa-
cilitar o acesso à vacina ajuda. 
Exemplo disso é a Procissão do 
Fogaréu, na cidade de Goiás. 
Havia pontos de vacinação na 
praça. Muita gente aproveitou 
que estava por lá para se imu-
nizar e, alguém perguntava por 

que não tinham se vacinado 
antes, muitas respondiam ‘es-
tava sem tempo, trabalhando’. 
Ou seja, a vacina ‘não veio até 
mim’”, comenta Flúvia.

NÃO VACINADOS
Questionada sobre a possi-

bilidade de a liberação do uso 
de máscara ser arriscada em 
um cenário com mais de 2 mi-
lhões com vacina pendente, 
Flúvia afirma que o percentual 
é observado em cada caso.

“A gente avalia os municí-
pios. Do total, 172 [dos 246,no 
total] estão com mais de 75% 
de cobertura vacinal do esque-
ma primário [duas doses]. Estu-
do da USP com Butantan mos-
tra que, nesta porcentagem, a 
chance de ter casos graves e 
óbitos é muito pequena. Mas 
sim, esta proteção pode aumen-
tar com a dose de reforço”, pon-
tua a superintendente da SES.

Sobre a possibilidade de 
uma quarta dose para toda a 
população, e não só para ido-
sos e imunossuprimidos, Flú-
via afirma que ainda não há 
estudo consistente mostran-
do essa necessidade no Brasil. 
“Ainda não existe justificativa 
técnica para tal”, conclui.

Divulgação
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O motorista que trafega 
pelas BRs-153, 414 e 080, ro-
dovias que ligam Goiás e To-
cantins, deve ficar atento as 
interdições e desvios que co-
meçaram nesta segunda-feira 
(25), mas que vão se entender 
até a sexta-feira (29). Neste 
período, a concessionária 
Ecovias do Araguaia, respon-
sável pela administração do 
Sistema Rodoviário Anápolis/
Aliança do Tocantins, realizará 
serviços de melhoria na malha 
viária ao longo dos trechos.

Na BR-153, por exemplo, 
os trabalhos exigirão inter-
dições parciais da pista, com 
adoção do sistema “pare e 
siga”. Durante os bloqueios, 
o fluxo do tráfego será inter-
calado entre pista sul e nor-
te, nos pontos determinados 
pela concessionária. Em Goi-
ás, estão programadas inter-
venções para recuperação 

de pavimento entre os qui-
lômetros 75 ao 03, em Po-
rangatu, além do quilômetro 
398 ao 408, em Pirenópolis. 
Nestes trechos, os trabalhos 
serão executados nas duas 
direções da via, com horário 
previsto entre 7h e 18h.

Ainda na BR-153, haverá 
recuperação de pavimento 
do quilômetro 200 ao 250, 
entre Uruaçu e São Luiz do 
Norte. Nestes trechos, os tra-

balhos estão previstos para 
ocorrer entre 7h e 22h, nos 
dois sentidos da rodovia. Já 
ao longo das rodovias 414 e 
080, seguem ainda os traba-
lhos de tapa-buracos, roça-
das e limpezas de drenagem, 
mas sem necessidade de blo-
queio de faixas de rolamento. 
Todas as atividades estão su-
jeitas à alteração em função 
de necessidades operacio-
nais ou condições climáticas.

A empresa Eventim Bra-
sil São Paulo Sistemas e 
Serviços de Ingressos Ltda, 
responsável por vender os 
ingressos para o show da 
banda Guns N’ Roses, em 
Goiânia, foi autuada pelo 
Programa de Defesa do 
Consumidor de Goiás (Pro-
con) por falta de informação 
e descumprimento da lei da 
meia entrada. Agora, a em-
presa poderá pagar uma mul-
ta que varia de R$ 754 a R$ 
11 milhões – a depender das 
alguns fatores. A banda tem 
show marcado para aconte-
cer no dia 11 de setembro, no 
estádio Serra Dourada.

O Gerente de Fiscalização 
do Procon, Antonisio Teixeira, 
explicou que o órgão cons-
tatou as irregularidades ao 
monitorarem o site de vendas 
www.eventim.com.br, onde 
a meia entrada estava sendo 

vendida acima do preço, de-
vido a cobrança extra de um 
quilo de alimento não pere-
cível. A falta de organização 
também pesou na decisão do 
órgão, que compareceu no Es-
tádio Serra Dourada, na última 
quarta-feira (20), após receber 
denúncias de consumidores 
que aguardavam na fila há ho-
ras para comprar o ingresso, 
sem nenhum tipo de cobertu-
ra para se proteger do sol.

Outra irregularidade 
constatada, conforme An-
tonisio, diz respeito ao dire-
cionamento automático para 
a compra de ingressos mais 
caros. Acontece que, ao clicar 
para comprar o ingresso do 
primeiro lote, o consumidor 
estava sendo redirecionado 
para o terceiro lote dos in-
gressos, fazendo com que 
o interessado pagasse mais 
caro no produto.

Trechos das rodovias BRs-153, Trechos das rodovias BRs-153, 
414 e 080 que cortam Goiás estão 414 e 080 que cortam Goiás estão 

parcialmente interditadosparcialmente interditados

Empresa responsável pela venda de Empresa responsável pela venda de 
ingressos para show da banda Guns ingressos para show da banda Guns 
N’ Roses é autuada pelo Procon GoiásN’ Roses é autuada pelo Procon Goiás
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Tramita na Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego), 
projeto de lei que proíbe 

as concessionárias de serviço 
público de energia, água e gás 
de interromper o serviço às 
sextas-feiras, sábados, domin-
gos, feriados e no último dia útil 
anterior ao feriado por conta de 
falta de pagamento.

A matéria é do deputado 
estadual Humberto Teófilo 
(Patriota) e, atualmente está 
sendo analisada pela Comis-
são de Constituição Justiça e 
Redação (CCJR) da Casa.

O parlamentar disse que 
o projeto tem respaldo no 
art. 22 do Código de Defesa 
do Consumidor, que prevê a 
necessária continuidade dos 
serviços públicos essenciais 
e que não devem ser inter-
rompidos para evitar prejuí-
zos para a sociedade.

Em um dos artigos do pro-
jeto, o deputado assegura que 
o consumidor que tiver os ser-
viços suspensos nas datas rela-
cionadas terá o direito de acio-
nar a empresa judicialmente 
por perdas e danos e ainda fica 
desobrigado a pagar a conta 
que resultou no corte.

O deputado ponderou na 

justificativa do texto que a Cons-
tituição prevê que tanto a União, 
quanto os Estados e Municípios 
podem legislar sobre produção 
e consumo, bem como na defe-
sa dos consumidores.

Além disso, o parlamentar 
considerou que nos finais de 
semana ou feriados, por exem-

plo, quem tem os serviços 
suspensos não encontra locais 
para pagamento dos débitos e 
ficam obrigados a esperar pelo 
restabelecimento do benefício 
só no dia útil seguinte.

Por fim, o parlamentar frisa 
que os consumidores, mesmo 
inadimplentes, devem ser pre-

servados de constrangimen-
tos e ainda serem poupados 
dos prejuízos que a suspensão 
dos serviços podem provocar, 
entre eles, danos à saúde. A 
matéria entra em votação no 
plenário após a tramitação 
obrigatória pelas comissões 
permanentes da Alego.

O PSB está decidido a unir 
força com o PT, PCdoB e PV, 
para que seja definido um 
candidato único no campo 
progressista para disputa do 
Governo de Goiás em 2022.

Dirigentes das siglas se 
reuniram na manhã desta 
segunda-feira (25) para discu-

tir estratégias de trabalho e se 
comprometeram em definir 
quem será o pré-candidato de 
oposição ao projeto de reelei-
ção de Ronaldo Caiado (União 
Brasil), o mais rápido possível.

O nome colocado pelo PSB 
é o do ex-governador José Eli-
ton. Já o PT já tinha indicado 
o seu pré-candidato ao cargo 
nas eleições desse ano, trata-

-se do professor Wolmir Ama-
do, ex-reitor da PUC Goiás.

A composição da chapa ma-
joritária também esteve na pau-
ta da reunião com a indicação 
da ex-deputada Denise Carva-
lho para a vaga ao Senado.

O presidente do PSB no Es-
tado, Elias Vaz disse que a previ-
são é apresentar a indicação do 
grupo até o dia 15 de maio. Vale 

lembrar que a nível nacional PT, 
PCdoB e PV já protocolaram 
no TSE o registro da federação 
partidária e, juntos formaram o 
‘Brasil da Esperança’.

Além de Elias Vaz, estive-
ram presentes no encontro 
desta segunda-feira Kátia 
Maria, presidente do PT Goi-
ás, Isaura Lemos, do PCdoB e 
Cristiano Cunha do PV.

Reprodução
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O indulto concedido pelo 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL), ao seu 
aliado de primeira linha, 
deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), foi moti-
vo de denúncia na Organi-
zação das Nações Unidas. 
A iniciativa partiu da As-
sociação Brasileira de Im-
prensa (ABI), e a denúncia 
foi destinada ao relator da 
ONU, Diego García-Sayán.
No dia 20 de abril Daniel 
Silveira foi condenado a 
oito anos e nove meses 
de prisão pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
por ameaçar ministros da 
Corte e ataques a demo-
cracia. De imediato, Bol-
sonaro optou por conce-
der o Instituto da Graça, 
um perdão, aos atos do 
parlamentar, anulando a 
decisão do STF.
A ação do presidente 
está prevista na Consti-

tuição, mas já é conside-
rada uma afronta ao posi-
cionamento do Supremo 
devido a violação da in-
dependência do Poder.
De acordo com a colunis-
ta Jamil Chade, do UOL, a 
carta destinada pela ABI 
a ONU “solicita-se que 
a Organização conceda 
uma reunião para que a 
ABI apresente ao repre-
sentante ‘as ameaças à 
democracia e indepen-
dência do Judiciário’ no 
Brasil” e pede ainda que a 
ONU “se posicione diante 
das violações”.
Mas ao que tudo indica, 
o presidente está bem 
tranquilo com o seu po-
sicionamento. Nesta se-
gunda-feira (25) durante 
um evento do setor de 
agronegócios em Ribeirão 
Preto (SP), Bolsonaro fri-
sou que o indulto é consti-
tucional e será cumprido.

PSB vai compor com PT, PCdoB e PV para lançar candidatoPSB vai compor com PT, PCdoB e PV para lançar candidato
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O ministro Luís Rober-
to Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal 

Federal), afirmou a colegas 
que não pretende responder 
a nota em que o Ministério 
da Defesa classificou como 
“irresponsável” e “ofensa gra-
ve” sua afirmação de que as 
Forças Armadas têm sido 
“orientadas” a atacar o siste-
ma eleitoral. Apesar disso, o 
magistrado disse a interlocu-
tores que não está arrependi-
do da declaração e que falou 
o que precisava ser falado 
neste momento do país.

A estratégia do ministro é 
não tratar mais do assunto por 
ora a fim de evitar que o tensio-
namento entre o Supremo e o 
governo federal seja ampliado.

O magistrado relatou a pes-
soas próximas que três movi-
mentos recentes o levaram a 
fazer a afirmação: a declaração 
do chefe do Executivo sobre 
o Exército ter identificado 
incongruências no sistema 
eleitoral; o fato de os ques-
tionamos das Forças Armadas 
sobre as urnas eletrônicas te-
rem vazado para a imprensa; 
e o discurso do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) na come-
moração de Dia do Exército.

O primeiro foi em 11 de 
fevereiro, quando, em uma 
live transmitida nas redes so-
ciais, o mandatário disse que 
o Exército havia identificado 
“dezenas de vulnerabilidades” 
no sistema de votação, sem 
especificar quais seriam.

Já o último foi na semana 

passada. Na ocasião, Bolsonaro 
disse que não pode haver elei-
ções “no Brasil que sobre ela 
paire o manto da suspeição”.

A reação de Barroso ocor-
reu no último fim de semana. 
Em palestra no “Brazil Summit 
Europe 2022”, evento realizado 
por uma universidade da Ale-

manha, ele disse que as Forças 
Armadas têm sido “orientadas” 
a atacar o processo eleitoral 
para “desacreditá-lo”.

No mesmo dia, o ministro 
da Defesa, general Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, rea-
giu e disse que “repudia qual-
quer ilação ou insinuação”.

“Afirmar que as Forças Ar-
madas foram orientadas a ata-
car o sistema eleitoral, ainda 
mais sem a apresentação de 
qualquer prova ou evidência 
de quem orientou ou como 
isso aconteceu, é irresponsá-
vel e constitui-se em ofensa 
grave a essas instituições na-

cionais permanentes do Esta-
do brasileiro”, diz a nota.

Quando comandou o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), Bar-
roso liderou uma série de medi-
das para se contrapor a Bolsona-
ro em relação aos ataques à urna 
eletrônica, incluindo pedido de 
abertura de inquérito contra o 
mandatário por fake news. Mas 
o ministro demonstrou otimis-
mo em relação ao comporta-
mento do Exército.

Foi o responsável por convi-
dar, ano passado, as Forças Ar-
madas a participarem de uma 
comissão de acompanhamento 
das eleições a fim de dar trans-
parência ao sistema eletrônico 
de votação. Em fevereiro, o TSE 
divulgou as perguntas feitas 
pelo Exército e as respostas da 
corte eleitoral sobre o sistema 
eletrônico. O material reforça o 
que a corte vem sustentando 
de que as urnas são seguras.

“Tenho a firme expectativa 
de que as Forças Armadas não 
se deixem seduzir por esse es-
forço de jogá-las nesse universo 
indesejável para as instituições 
de Estado, que é o universo da 
fogueira das paixões políticas. 
E, até agora, o profissionalismo 
e o respeito à Constituição têm 
prevalecido”, disse.
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Fabiane Rosa, ex-vereado-
ra de Curitiba (PR), foi conde-
nada a 41 anos e cinco meses 
de prisão por crimes come-
tidos durante seu mandato 
parlamentar (2017/2020 pelo 
PSD) A ex-vereadora foi presa 
no dia 27 de julho de 2020 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) após ser 
denunciada pelo Ministério 
Público do Paraná pelos cri-
mes de peculato e concussão.

A defesa de Fabiane Rosa 
vai decorrer da decisão que 
impôs ainda que ela pague 
pelos danos materiais às ví-
timas e ao erário público.

Além de Fabiane, o MP 
apresentou denúncia à Justi-
ça contra outras três pessoas, 
incluindo o marido da ex-
-vereadora, Jonatas Joaquim 
da Silva e outras duas servi-
doras do gabinete da indicia-

da também pelos crimes de 
peculato e concussão.

A prática da ‘rachadinha’ 
acontece quando servido-
res públicos são obrigados a 
devolver parte dos seus sa-
lários a terceiros, geralmen-
te os valores são entregues 
a políticos com mandato em 
vigência ou assessores.

À época das denúncias 
Fabiane Rosa negou as acusa-

ções e disse que elas foram fei-
tas por ex-funcionários que fo-
ram afastados dos seus cargos.

A ex-vereadora ficou 
presa Penitenciária Femini-
na de Piraquara, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
mas atualmente cumpria 
prisão domiciliar com mo-
nitoramento eletrônico. Na 
condenação a Justiça deter-
minou o fim da medida.

Se depender de apadri-
nhamento político, a ad-
vogada do senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ), Luciana 
Pires, pode ser indicada 
para assumir a chefia do Tri-
bunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE-RJ).

A articulação é feita para 
que Luciana ocupe o cargo 
que é de Vitor Marcelo Aranha 
Afonso Rodrigues, promovido 
ao posto de desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ). A informação foi publi-
cada pelo Jornal O Globo.

Acontece que, mesmo com 
a benção de Flávio Bolsonaro, 
a advogada precisa conven-
cer integrantes do Tribunal de 
Justiça e do próprio TRE do Rio 
de que está preparada para 
a função. Isso porque existe 
uma ala que considera que a 
profissional não tem currículo 
para assumir o cargo.

A preocupação é tanta em 
relação à possibilidade de Lu-
ciana assumir a vaga durante o 
processo eleitoral que a tendên-
cia é que o prazo para nomea-
ção do titular da vaga aconteça 
após as eleições. O processo de 
seleção da lista para o cargo de 
chefia do tribunal passa pelas 
mãos dos 180 desembargado-

res do Rio de Janeiro. Os magis-
trados formam uma lista tríplice, 
mas, a escolha é feita pelo presi-
dente da República.

Assim, se Luciana con-
seguir passar pela peneira 
dos concorrentes, Bolsonaro 
escolheria entre a advogada 
do seu filho e outros dois 
postulantes ao cargo.

Advogada de Flávio Bolsonaro articula Advogada de Flávio Bolsonaro articula 
para ser indicada ao TRE do Riopara ser indicada ao TRE do Rio
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Está aberto o prazo de 
apresentação de recursos para 
aqueles que tiveram o pedido 
de isenção da taxa de inscri-
ção para o Enem 2022 nega-
do pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 
De acordo com o instituto, os 
recursos devem ser apresen-
tados até a próxima sexta-feira 
(29), data em que se encerra, 
também, o período para apre-
sentação das justificativas de 
ausência na edição anterior.

Os resultados dos pedidos 
de isenção, bem como daque-
les que não fizeram a prova, 
apesar de terem conseguido 
a isenção para o Enem 2021 

foram publicados pelo Inep no 
dia 22. Eles foram disponibili-
zados na Página do Participan-
te. É também por meio dessa 
página que a formalização do 

recurso deve ser apresentado. 
Para acessá-la, clique aqui. Os 
resultados das análises dos re-
cursos para pedido de isenção 
serão divulgados dia 6 de maio.

“Para justificar a ausên-
cia, o participante precisa 
observar a opção escolhida 
como motivo da falta, con-
forme anexo I do Edital n.º 
14/2022, e anexar a docu-
mentação correspondente. 
No caso do participante que 
teve a solicitação de isenção 
da taxa de inscrição para o 
Enem 2022 reprovada pelo 
Inep, é também necessário 

enviar a documentação que 
comprove a situação de so-
licitação de isenção, confor-
me listado no anexo II do 
edital. Os documentos de-
vem estar nos formatos PDF, 
PNG ou JPG, com tamanho 
máximo de 2 MB”, informou, 
por meio de nota, o Inep.

Puderam entrar com soli-
citação de isenção os que es-
tão no último ano em escola 
pública, que fizeram todo o 
ensino médio em instituições 
públicas ou que cursaram o 
ensino médio como bolsistas 
integrais em escolas privadas.

RENDA
Outra condição é que a famí-

lia tenha renda per capita [ren-
da por cabeça] menor do que 
o valor equivalente a um salá-
rio mínimo e meio. Têm direito 
também os alunos de famílias 
inscritas no Cadastro Único de 
programas sociais do governo 
federal. A concessão da isenção 
ou a aceitação da justificativa de 
ausência não garantem inscri-
ção na prova. O aluno nessas si-
tuações deve realizar a inscrição 
na página do participante, de 
acordo com os requisitos apre-
sentados no site do Inep.

Não é novidade que 
é parte da natureza 
dos adolescentes 

buscar testar seus limites e 
transgredir convenções soci-
ais. E a tecnologia e as redes 
sociais vêm dando novos 
contornos às possibilida-
des de como tornar-se um 
“descolado” (entre muitas 
aspas) de primeira categoria.

As “drogas digitais” são a 
nova moda estimulada no 
Tiktok. Produzidas no iDo-
ser, programa de computa-
dor que fabrica doses de 
ondas sonoras supostamen-
te capazes de interferir nas 
ondas cerebrais do usuário, 
elas prometem efeitos psi-
codélicos típicos dos alu-
cinógenos tradicionais. O 
adolescente é, então, levado 
a escutar os áudios em fones 
de ouvido, e em cada lado 
do fone são tocados sons 
de frequências ligeiramente 

diferentes para obterem o 
efeito (ou placebo) desejado.

De acordo com estudo 
internacional publicado no 
periódico Drug And Alcohol 

Reviwew, 5% da população 
já utilizou esse tipo de tecno-
logia.  O Brasil, junto com os 
Estados Unidos, México, Polô-
nia, Romênia e Reino Unido, 

está entre os que mais já fize-
ram uso do “alucinógeno”.

As “drogas sonoras” são, 
claro, mais um exemplo de 
fake news do mundo virtual. 

No entanto, elas realmente 
podem ser prejudiciais aos 
jovens. Preocupada com isso, 
a Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), emitiu um co-

municado alertando para os 
perigos da nova tendência. 
Em último grau, a tentativa 
de perder a sobriedade pode 
levar à surdez, diz o aviso.

“Para quem está em fase 
de desenvolvimento, sons de 
frequência acima de 70 deci-
béis podem ser prejudiciais e 
danosos porque causam trau-
ma acústico”, explica a VEJA a 
dra. Evelyn Eisenstein, coorde-
nadora do Grupo de Trabalho 
Saúde na Era Digital da SBP.

Para evitar os efeitos ne-
gativos dessas “drogas”, a re-
comendação principal é que 
os pais estejam atentos ao 
conteúdo que os filhos conso-
mem em seus smartphones e 
computadores. “Os adolescen-
tes são curiosos, impulsivos 
e querem testar seus limites. 
Eles ainda não têm total com-
preensão de seus limites cor-
porais, e não sabem até onde 
podem ir”, observa Eisenstein.

Divulgação
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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 
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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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
-------------------------------
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 auto-
mático seminovo pneus 
novos-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
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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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
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Reprodução

Reprodução

Se você não dispensa 
um bom show de humor, já 
anota na agenda pois tem 
evento de peso chegando! 
No dia 25 de junho tem 
show com Rafael Portugal 
em Goiânia, que apresenta 
o solo “Eu Comigo Mesmo”.

O show acontece a par-
tir das 19h, no Teatro Rio 
Vermelho. As reservas já 
podem ser feitas pelo site 
Cultura do Riso. Basta in-
formar seu nome, e-mail, 
WhatsApp para contato e 
a quantidade de ingressos 
que deseja reservar.

Retornando aos palcos 
após um tempo de pausa 
por conta da pandemia, o 
humorista traz para a capital 
um de seus maiores shows, 

que já fez milhares de pes-
soas rirem Brasil afora.

Com seu jeito bem hu-
morado de sempre, ele con-
ta sobre as histórias mais 
engraçadas que já acon-
teceram ao longo de sua 
vida, a exemplo de quando 
se alistou no exército e não 
tinha noção do que iria acon-
tecer lá dentro; ou de sua fase 
adolescente quando passava 
o dia na casa de praia.

Como morador da zona 
oeste do Rio de Janeiro, 
também não podem faltar 
as histórias do que acon-
tecia e acontece na região, 
além de vários outros casos 
engraçados que já aconte-
ceram ao longo de sua car-
reira e vida profissional.

Netflix O ponto de vira-
gem – La Svolta – ten-
ta casar dois gêneros: 

a comédia improvável e o dra-
ma de gângster carrancudo. 
Parece um veículo Frank Grillo 
de grau B com uma inclinação 
Judd Apatowian, com talvez 
um enredo de sequestro con-
denado ao estilo Coen Bros. 
Parece ambicioso, mas filmes 
como esse tendem a ser ba-
gunças deformadas ou sur-
presas agradáveis.

Ludovico (Brando Pacitto) 
tem um condomínio bem le-
gal – espaçoso, com pé direi-
to alto, embutido, nem muito 
velho nem muito novo; Eu 
noto essas coisas – mas está 
lentamente indo para o pote. 
Ele simplesmente não está 
cuidando disso. E seu pai, 
mesmo não morando lá, dá 
uma surra no Ludo por não 
lavar a louça e tudo mais, e 
fica com o caso dele por dei-
xar a faculdade e perder seu 
tempo desenhando quadri-
nhos. Há uma razão para esse 
preguiçoso percebido: Ludo 
está no meio de uma depres-
são de um ano. Ele é retraído, 
inseguro, propenso a ataques 
de ansiedade. Ele está na casa 
dos 20 anos, usa um gorro de 

tricô sobre seu caso leve de 
calvície masculina e assiste 
de longe enquanto sua atra-
ente vizinha se diverte com 
seu namorado idiota. 

Em outro lugar, um mo-
toqueiro suado para em um 
bar com uma mochila e fica 
claro que há algo importan-
te nele. Antes que ele possa 
dizer “Me dê uma cerveja” 
para o barman sem especi-
ficar que cerveja, como sem-
pre fazem nos filmes, outro 
motoqueiro diferente faz o 
velho snatch-and-dash com 
a mochila. Ele está do lado 
de fora, em sua moto, perse-

guido pelo primeiro moto-
queiro até que ele bate e se 
esconde atrás de uma lixeira. 
Este é Jack (Andrea Lattanzi), 
ladrão de carreira, e para sua 
sorte, Ludo finalmente está 
tirando o lixo. Essa é uma 
abertura, e Jack não é de 
ignorar tais oportunidades: 
ele força Ludo sob a mira de 
uma arma a escondê-lo em 
seu apartamento.

Isso, como se costuma di-
zer, é o começo de uma ami-
zade de abelha-yoo-tiful. É di-
fícil no começo, considerando 
como Ludo tem um ataque de 
pânico no caminho até os de-

graus, como qualquer um que 
não está acostumado a ter 
uma arma apontada para eles 
pode. Jack não é particular-
mente legal, mas pelo menos 
ele ajuda Ludo a tomar a me-
dicação que precisa para se 
acalmar. Claro, a mochila está 
cheia de dinheiro. QUE TIPO 
DE DINHEIRO, você pode 
perguntar se seu nome é Lisa 
(como em “você está me des-
truindo, Lisa”), e a resposta 
é, o tipo de dinheiro que um 
chefe da máfia manda seus 
capangas de A-gamer para 
obter de volta por qualquer 
meio necessário.

“The Turning Point”: drama “The Turning Point”: drama 
italiano de gângsteres de casais italiano de gângsteres de casais 

Rafael Portugal apresenta Rafael Portugal apresenta 
solo “Eu Comigo Mesmo”solo “Eu Comigo Mesmo”

BRASIL, 26 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br
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