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Com a presença do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), foi entregue, nesta quarta feira (27), a nova sede da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego). O novo prédio, batizado com o nome Palácio Maguito Vilela, em homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito 

de Aparecida de Goiânia, vitima da Covid-19, é moderno e funcional, e deve garantir uma série de benefícios públicos.  p3
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Em época de vacas ma-
gras, o brasileiro tem 
desistido do conforto 

para driblar o orçamento e 
realizar viagens a trabalho 
ou lazer. A passagem de ôni-
bus  continua mais barata do 
que a de avião e pode sair 
ainda mais em conta se for 
adquirida em sites especia-
lizados. A variação de preço 
pode ser de até 77,86% par-
tindo de Goiânia comparan-
do com o valor cobrado pe-
las empresas que operam na 
Rodoviária da capital.

A reportagem do Diário 
do Estado pesquisou, na tar-
de de terça-feira (26), os pre-
ços nas duas modalidades 
com destino a três metró-
poles brasileiras saindo da 
cidade nesta sexta-feira (29) 
e retornando na próxima 
segunda (02). Indo para São 
Paulo, o bilhete no aplicativo 
Buser pode ser encontrado 
entre R$ 89,90 e R$ 299,90. 
No trajeto em direção ao Rio 
de Janeiro, o preço começa 
em R$ 199,90 e chega a R$ 

319,90. Para Belo Horizonte, 
o menor valor é R$ 119,90 
e o maior R$ 229,90.No site 
da Rodoviária de Goiânia, 
as passagens encontradas 
estavam mais caras e ainda 
tinham taxas e encargos 

administrativos à parte. 
Da capital goiana para São 
Paulo, o menor preço era R$ 
159,90 e o maior R$ 383,42, 
rumo ao Rio de Janeiro o va-
lor gira entre R$ 216,71 e R$ 
409,99 e para Belo Horizon-

te, o bilhete sai a partir de 
R$ 145,51 até R$ 329,30. A 
maior variação entre as duas 
plataformas foi para a capi-
tal paulista e a menor para a 
capital fluminense.

O administrador Édio 

Junior conhece o Buser há 
três anos e não abre mão de 
fazer uma pesquisa nele an-
tes de comprar o bilhete de 
viagem. Segundo ele, a eco-
nomia já chegou a R$ 170. 
“Uma vez comprei uma pas-
sagem de Goiânia para Pal-
mas. Custava R$250 na rodo-
viária e pelo app, eu paguei 
R$80”, diz. Outra vantagem 
destacada é o embarque e 
desembarque em pontos 
centralizados, o que ajuda a 
eliminar o gasto com trans-
porte do destino desejado 
ao local da hospedagem.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Empre-
sas de Transporte Terrestre de 
Passageiros em Goiás (Abrati), 
o transporte por ônibus de 
turismo cresceu em todo o 
País. A adesão das pessoas 
também tem sido notada 
nas estatísticas da Rodoviária 
de Goiânia, onde o fluxo de 
passageiros entre janeiro e 
março deste ano aumentou 
35,7%. Já no Aeroporto Santa 
Genoveva, o aumento apon-
tado pela Infraero foi de 
18,19% no mesmo período.

Implementada há menos 
de um mês, a nova funciona-
lidade da Uber que apresen-
ta informações detalhadas 
sobre a viagem aos motoris-
tas tem sido aprovada pelos 
motoristas e passageiros. 
A estratégia adotada pela 
empresa de aplicativos para 
coibir os constantes can-
celamentos na plataforma 
estava em teste desde 2020.

O vice-presidente da As-
sociação dos Motoristas de 
Aplicativos do Estado de 
Goiás (Amago), Rodrigo Vaz, 
avalia o recurso como impres-
cindível para o trabalho. Na 
opinião dele, o recurso ajuda 
os profissionais, mas destaca 
que o principal problema é a 

tarifação sobre as corridas. 
“Antes de pegar uma via-

gem, eles informam onde o 
passageiro vai embarcar, o 
destino dele e o valor total 

a ser recebido pelo moto-
rista. Na verdade, isso fez os 
cancelamentos, ou melhor 
a não aceitação de corridas, 
aumentar porque a gente 

identifica se é um lugar com-
plicado ou arriscado. Ajuda a 
não entrar em fria. Eu mesmo 
posso dizer que de 20 cha-
madas, aceito só 4”, afirma.

Apesar disso, a universi-
tária Jordana Silva percebeu 
mudanças positivas em rela-
ção aos cancelamentos, como 
menos tempo de espera. Ela 
sempre utiliza a plataforma 
para solicitar viagens durante 
a semana para se deslocar en-
tre a residência e o estágio e 
aos finais de semana para sair 
com as amigas. 

“Diminuíram bastan-
te. No início do ano eram 
constantes e já cheguei 
atrasada nos compromis-
sos algumas vezes”, relem-
bra. A percepção é a mes-
ma da publicitária Julia 

Moraes, que destaca maior 
tempo de espera no horário 
do almoço e no fim da tarde. 
“Anda muito difícil de en-
contrar motorista e demo-
ram a aceitar a corrida”, diz.

A explicação para isso 
pode estar relacionada com 
a saída de motoristas do 
aplicativo devido ao au-
mento dos combustíveis, 
que inviabilizam a realiza-
ção do transporte, princi-
palmente em curtas dis-
tâncias. Antes da mudança, 
o motorista era notificado 
apenas sobre a região de 
destino com o ponto final 
revelado após a aceitação 
da corrida e remuneração 
aproximada com base em 
valores fixos de tempo e 
distância da viagem. 

Reprodução

Com o estoque de leite 
materno em estado crítico, 
o Banco de Leite Humano 
(BLH) do Hospital Estadu-
al da Mulher (Hemu) tem 
convocado as mães que es-
tejam amamentando para 
ajudar a abastecer o esto-
que da unidade. Atualmen-
te, o hospital conta com 
apenas 100 litros de leite 
nas geladeiras, cerca de 300 
litros abaixo do necessário 
para operar com segurança.

Para a coordenadora 
do (BLH), Renata Leles, 
houve uma queda acen-
tuada nos estoques do 
hospital, que precisa ur-
gentemente de doações 
de leite materno para 
alimentar os recém-nasci-
dos que estão internados 
nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) neonatais. 

“Quem puder doar nos 
procure. Não precisa nem 
sair de casa, nós buscamos 
esse leite. Ele é destinado 
às crianças que estão inter-
nadas e prematuros. Hoje, 
a gente possui apenas um 
freezer e duas gavetas para 
suprir toda a unidade. Preci-
samos estocar pelo menos 
300 a 400 litros de leite ma-
terno”, diz a coordenadora.

Um litro de leite pode 
alimentar até 10 recém-
-nascidos por dia, confor-
me Renata. A depender 
do peso do prematuro, 
um (1) ml já é o suficien-
te para nutri-lo cada vez 
que for alimentado. 

DOAÇÃO
Para realizar as doa-

ções, as mães precisam 
seguir algumas exigên-
cias como apresentar 
exame de pré-natal que 
comprove ausência de do-
enças infecto-contagiosas, 
não podem ser fumantes, 
usuárias de drogas ou de 
bebidas alcoólicas. 
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Um divórcio pode afe-
tar minimamente os 
filhos? A resposta é 

controversa, mas, para algu-
mas pessoas ela é positiva. 
Estratégias como um novo 
tipo de guarda compartilha-
da promete ajudar as crian-
ças a lidarem melhor com a 
situação. É o chamado bird-
nesting ou apenas nesting 
que significa ninho de pás-
saro em português.

A modalidade ainda não 
está prevista na legislação 
brasileira, porém não é ne-
cessário o reconhecimento 
legal para ser aplicada nos 
divórcios. Atualmente, o con-
vívio de milhares crianças 
brasileiras de pais separados 
se baseia na ida delas ao en-
contro de um dos genitores, 
principalmente aos finais de 
semana, desde 2014, quando 
se tornou regra.

O presidente da Comissão 
de Direito das Famílias da Or-
dem dos Advogados do Brasil 

em Goiás (OAB-GO), Christia-
no Melo, explica que o nes-
ting é um modelo inverso ao 
aplicado no País hoje. Para 
ele, a maioria da população 
tende a não saber lidar com 
esse formato de separação. A 
modalidade consiste em uma 
espécie de revezamento entre 
os pais, já que a criança per-
manece em uma casa fixa. Na 
prática, ao contrário de filho, 
de tempos em tempos, mudar 
de ‘residência’, são os adultos 
que passam por esse ‘rodízio’.

“Essa proposta visa man-
ter o lar como referência 
para a criança. Trabalho há 
20 anos nessa área e posso 
afirmar que a maior parte dos 
divórcios tem motivação por 
problemas passionais. Nessa 
situação, se um sabe que o 
outro está namorando pode 
ser que resolva dificultar o 
divórcio consensual. Pode 
ser uma proteção emocional 
para os filhos, mas talvez não 
seja para os pais”, pontua.

A prática é mais comum 
em países da Europa, Aus-

trália e Estados Unidos. Os 
motivos seriam o fato de a 
população millennial, tida 
como “cabeça aberta”, corres-
ponderia de 5% a 10% dos 
casais separados, de acordo 
com o especialista. No caso 
das pessoas fora desse perfil, 
a preferência está na guarda 
compartilhada.

“A concepção de família 
aqui no Brasil é diferente. As 
relações interpessoais no ex-
terior são diferentes. O pró-
prio divórcio para eles é algo 
mais prático enquanto para 
nós isso está mais associado a 
um luto. Não faz sentido ado-
ecer os pais nesse processo”, 
argumenta Christiano. 

No entanto, a falta de matu-
ridade emocional seria apenas 
um dos entraves para a dissemi-
nação desse formato. Os custos 
dessa mudança frequente para 
os pais e baixa adesão ao ho-
meoffice dificultariam a troca 
dos adultos no cuidado dos 
pequenos, principalmente se 
os divorciados morarem em 
cidades diferentes

Divulgação
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Um homem de 39 anos foi 
preso em flagrante, nesta ter-
ça-feira (26), uma semana de-
pois de ser sair da prisão por 
ameaçar e difamar a própria 
mãe deficiente, de 65 anos. Ele 
havia sido preso em Jaraguá, 
no último dia 4, pelo mesmo 
crime. No entanto, após ser in-
formado no momento da sua 
soltura, no dia 21, que a mãe 
havia pedido uma medida 
protetiva contra ele, o agres-
sor resolveu procurar a vítima 
para tirar satisfações.

Ao chegar na casa da 
mãe, o suspeito descum-
priu a medida protetiva, 
alegando que a casa e até o 
benefício de aposentadoria 
da vítima pertenciam a ele. 
Segundo a delegada Alanna 
Duarte, o homem ameaçou 
a mãe de morte para que re-
movesse a denúncia.

“Ele a difamou com o 
intuído de envergonhar a 
vítima, dizendo que se fos-
se preso novamente iria 
matá-la assim que saísse da 

cadeia. O objetivo dele era 
que a mãe retirasse as acu-
sações e a medida protetiva, 
para que pudesse continuar 
morando na casa. Porém, 
ela não se deixou levar pelas 
ameaças e acionou a polícia. 
Desta vez, ele foi preso por 
descumprir a medida pro-
tetiva, por ameaçar a mãe e 
o atual companheiro dela, 
além de injúria”, explicou.

O autor se encontra preso 
na Unidade Prisional de Ja-
raguá, permanecendo à dis-

posição do Poder Judiciário. 
Caso seja condenado, o ho-
mem pode pegar uma pena 
de até três anos de reclusão, 
além de multa.

“Esperamos que desta 
vez ele fique mais tempo 
preso, que não seja solto tão 
rápido como da última vez. 
Assim, a mãe terá mais sos-
sego, integridade física e psi-
cológica. A Polícia Civil está 
disponível para a população 
realizar denúncias, o sigilo é 
absoluto”, concluiu Alanna.

Um padre de 56 anos, 
acusado de abusar sexual-
mente de um dependente 
químico que estava inter-
nado em uma clínica de 
recuperação gerida por 
ele, em Quirinópolis, foi 
preso pela Polícia Civil (PC) 
nesta quarta-feira (27), em 
Rio Verde. Segundo o de-
legado, Danilo Fabiano, o 
homem que até então res-

pondia em liberdade foi 
preso à mando da Justiça.

“O padre foi condenado 
em 2019 a uma pena de 13 
anos e 6 meses, ele chegou 
a ser preso, mas ingressou 
com recurso e conseguiu 
responder em liberdade. 
A pena foi reduzida para 9 
anos de reclusão e transitou 
em julgado no dia 12 deste 
mês. Mesmo após ser con-
denado, o padre exercia o 
seu papel na igreja e na clíni-

ca onde aconteceu o crime. 
Ele chegou a ser expulso, 
mas voltou ao cargo depois 
do julgamento”, explicou.

O crime ocorreu no ano 
de 2014, quando o padre 
abusou sexualmente de 
um dependente químico 
que estava internado na 
clínica de recuperação li-
gada à Igreja Católica. Para 
cometer o abuso, o padre 
usou medicamentos seda-
tivos na vítima.

Preso homem que ameaçou matar Preso homem que ameaçou matar 
a própria mãe deficiente, em Jaraguáa própria mãe deficiente, em Jaraguá
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Parece que o encontro 
entre o prefeito de 
Senador Canedo, Fer-

nando Pellozo (PSD), com o 
governador Ronaldo Caiado 
(União Brasil), não agradou 
muito o senador Vanderlan 
Cardoso (PSD). Os dois ges-
tores estiveram juntos na 
última segunda-feira (25) no 
Palácio das Esmeraldas. Pello-
zo elogiou a gestão de Caiado 
e juntos os dois falaram sobre 
parcerias e projetos que po-
deriam ser trabalhados pelo 
desenvolvimento da região 
metropolitana de Goiânia.

Vanderlan não deu nenhu-
ma declaração pública sobre 
o encontro dos gestores. Mas 
nesta quarta-feira (27), Fer-
nando Pellozo voltou atrás e 
mostrou que não está dispos-
to a contrariar o seu padrinho 
político e declarou que não 
fechou apoio ao projeto de 
reeleição do governador.

Além disso, o prefeito de 
Senador Canedo reforçou a 

informação que começou 
repercutir com maior for-
ça nos bastidores políticos 
. Trata-se do esforço que o 
senador Vanderlan Cardoso 
estaria fazendo para percor-
rer o Estado na tentativa de 
viabilizar o seu nome para 
também concorrer ao cargo 
de Governador de Goiás.

Caso a especulação seja 

concretizada, Pellozo já direcio-
na o caminho que deve seguir. 
Permanecer alinhado com Van-
derlan que o ajudou a vencer as 
eleições em Senador Canedo.

Fica agora outra questão. 
Como ficaria a situação de 
Vanderlan Cardoso que hoje 
é da base do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) no Estado. É 
preciso lembrar que Bolsona-

ro já declarou que o seu can-
didato ao Governo de Goiás 
em 2022 é o deputado fede-
ral Vitor Hugo (PL). 

Vanderlan continua em 
silêncio sobre o encontro de 
Caiado com Pellozo, mas agora 
tem outro assunto para poder 
repercutir – a sua tendência 
em se candidatar para o cargo 
de governador de Goiás.

Com a presença do gover-
nador Ronaldo Caiado (União 
Brasil), foi entregue, nesta 
quarta feira (27), a nova sede 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego), com 
Mesa Diretora presidiada 
pelo deputado Lissauer Viera 
(PSD). O novo prédio, batiza-
do com o nome Palácio Ma-
guito Vilela, em homenagem 
ao ex-governador de Goiás e 
ex-prefeito de Aparecida de 

Goiânia, vitima da Covid-19, 
é moderno e funcional, e 
deve garantir uma série de 
benefícios públicos.

Desde o inicio de março, as 
atividades da Alego já aconte-
ciam na nova sede, localizada 
no Park Lozandes, região Su-
deste de Goiânia. A rotina de 
sessões extraordinarias, reu-
niões de comissão e todo o 
expediente administrativo já 
está completamente estabele-
cida. Agora, a Casa será aberta 
para receber a população.

Em construção desde 
2005, durante a gestão de Sa-
muel Almeida, o trabalho foi 
paralisado tres vezes, sendo 
a ultima em 2015, com resci-
sao do contrato com a cons-
trutora. Em 2017 e 2018, um 
grupo de trabalho foi criado, 
pela Alego, para garantir a re-
tomada das obras, com uma 
revisao geral de todos os pro-
jetos. Uma nova licitacao foi 
realizada e obras foram reto-
madas, tendo fim em 2022.

Em entrevista coletiva, o pre-

sidente da Alego, Lissauer Vieira, 
agradeceu aos deputados pela 
construção da nova sede e disse 
que ela entra para a história.

“Ao longo de quase dois 
séculos, finalmente temos 
uma sede própria, um espa-
ço à altura dos mais de sete 
milhões de goianos, com 
estrutura adequada para re-
ceber a população que nos 
visita diariamente. É a ga-
rantia de mais modernidade 
e melhores acomodações 
para atender à população”.

Reprodução

Vanderlan puxa orelha de Vanderlan puxa orelha de 
Pellozo e ele retira apoio a CaiadoPellozo e ele retira apoio a Caiado

Nesta quarta-feira (27), 
foi divulgado o relatório 
elaborado pelo Comitê 
dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), no que diz 
respeito a condução da 
Operação Lava Jato – que 
caçou os direitos políticos 
do ex-presidente Lula. A 
operação foi conduzida 
pelo ex-juiz Sérgio Moro.
Na avaliação da ONU, Sérgio 
Moro foi parcial durante os 
julgamentos dos processos 
da Operação e Lula sofreu 
violação dos seus direitos 
políticos. O desfecho da 
Lava Jato condenou o presi-
dente Lula a prisão e o petis-
ta ficou impedido de partici-
par das eleições em 2018.
Apesar desse resultado, 
não existem punições 

para Sérgio Moro, que 
hoje está filiado ao União 
Brasil e com projetos para 
disputar a presidência da 
República em 2022. Po-
rém, a ONU defende que 
o Estado Brasileiro tem a 
obrigação de seguir o co-
legiado do comitê – já que 
é responsável por supervi-
sionar o cumprimento do 
Pacto Internacional de Di-
reitos Civis e Políticos, do 
qual o Brasil é signatário.
A decisão é mais política 
que jurídica e, de acor-
do com o jornalista Jamil 
Chade, do UOL, o julga-
mento aconteceu em Ge-
nebra, na Suíça e o anún-
cio oficial do resultado 
está previsto para próxima 
quinta-feira (28), às 10h 
horário de Brasília.
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Está decidido. A im-
plementação de uma 
nova ferramenta para 

encaminhar mensagens de 
WhatsApp para milhares de 
destinatários de uma só vez, 
só será liberado para o Brasil 
após as eleições de outubro.

Representantes do WhatsA-
pp já comunicaram a decisão a 
Jair Bolsonaro (PL) nesta quar-
ta-feira (27). A informação não 
agradou em nada o presiden-
te e nem a sua equipe de ma-
rketing e comunicação. Isso 
porque os assessores de Bol-
sonaro utilizam regularmente 
as redes sociais como ferra-
mentas para divulgar ações e 
se aproximar do eleitorado.

Há 15 dias, o presidente 
disse durante um evento em 
São Paulo que seria contra o 
adiamento com o argumento 
de defender a “liberdade de 
expressão”. Bolsonaro até co-
gitou que a decisão do What-
sApp foi tomada para atender 
pedidos do STF. Mas a empre-

sa negou qualquer conversa 
entre as partes nesse sentido.

RECURSO
De fato, o novo recurso, 

chamado ‘Comunidades’ en-
trou na pauta do Supremo 
Tribunal Federal (STF), por 
conta dos debates sobre as 
necessidades de se combater 
as falsas informações que são 
produzidas durante o perío-
do eleitoral. O STF, inclusive, 
já fechou acordo com as prin-
cipais plataformas para tomar 
medidas que evitem a disse-
minação das fake news.

Quem falou com a impren-
sa sobre a reunião do presiden-
te e sua equipe de comunica-
ção com representantes do 
WhatsApp foi o ministro Fabio 
Faria. Segundo ele, foi deixado 
claro que não houve pedidos 
do STF para adiar a disponibili-
dade do recurso no Brasil.

“Isso houve. Eles tomaram 
uma decisão global, olhando 
concorrentes, mercado mun-
dial”, explicou o ministro.

Divulgação
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Durante entrevista à 
CNN, o presidente nacional 
do União Brasil, Luciano Bi-
var, disse que se os partidos 
que pretendem formar a 
terceira via (além do União 
Brasil, o PSDB, MDB, PSDB e 
Cidadania), não chegarem a 
um acordo sobre candida-
tura própria, o União Brasil 
não descarta a possibilidade 
de lançar uma chapa puro-
-sangue para concorrer a 
presidência da República.

Luciano Bivar é o indi-
cado do seu partido para 
a terceira via que tem 
ainda a senadora Simone 
Tebet pelo MDB, João Dó-
ria pelo PSDB e o também 
senador Alessandro Vieira 
pelo Cidadania.

Caso o União deixe a 
terceira via, existe a ideia 
de lançar o ex-juiz da Lava 
Jato, Sérgio Moro para pre-
sidente e Bivar ocuparia a 
vice. Assim, o presidente 
do partido ignoraria a ala 
da sigla que não concorda 
com a indicação de Sérgio 

Moro para a disputa.
Existia a previsão de que 

a união entre as legendas di-
vulgaria quem seria o candi-
dato de consenso para pre-
sidente até o dia 18 de maio.

A possível saída do União 

Brasil pode ter sido tema de 
uma reunião realizada em 
Brasília na terça-feira (26) 
com as presenças de Bruno 
Araújo, presidente do PSDB, 
Baleia Rossi, presidente do 
MDB, e Antônio Rueda, vice-

O deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), foi a indicação 
de seu partido para fazer parte 
de cinco comissões permanen-
tes da Câmara Federal. O parla-
mentar foi escolhido, inclusive, 
para representar o PTB na Co-
missão mais importante da Casa, 
a de Justiça e Redação (CJR).

A presença de Daniel nos 
grupos provocou reação da 
oposição que considerou a 
indicação de Daniel, princi-

palmente à CJR, como um “es-
cárnio” e uma “afronta”.

Na semana passada, Da-
niel Silveira foi condenado 
pelo pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) a oito anos e 
nove meses de prisão em re-
gime fechado por promover 
ataques a democracia e ame-
aças a ministros da corte.

O deputado também foi 
indicado para as comissões de 
Cultura, Educação, Esporte e Se-
gurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. No último 

grupo, para causar ainda maior 
indignação na oposição, o par-
lamentar foi eleito vice-presi-
dente em uma votação secreta 
entre os seus integrantes.

Daniel Silveira é aliado de 
primeira ordem de Bolsonaro 
(PL). A parceria é tão forte que, 
logo após ser condenado pelo 
STF, Bolsonaro concedeu um 
indulto ao parlamentar, uma 
espécie de perdão, evitando 
a prisão de Daniel e, conse-
quentemente a perda do seu 
mandato e direitos políticos.

Daniel Silveira é escolhido como titular Daniel Silveira é escolhido como titular 
em cinco comissões da Câmaraem cinco comissões da Câmara
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Por meio da propagação da 
LIBRAS, a comunidade surda 
vem ganhando cada vez mais 
espaço na Internet. Nas redes 
sociais, digitais influencers vêm 
utilizando a Língua Brasileira 
de Sinais para interagir com 
seguidores e debater sobre os 
mais variados temas. Ao mes-
mo tempo, a acessibilidade 
entra em pauta com uma dis-
cussão inerente ao momento 
em que o País está passando.

O ESPAÇO DOS 
SURDOS NA INTERNET
Jorge Suede é presidente 

da Associação dos Surdos de 
São Paulo (ASSP). Ele começou 
a produzir conteúdo em sua 
página no Instagram durante 
a pandemia, no ano passado.

“O que me motivou foi o 
fato de que eu tenho um pú-
blico que pode levar a minha 
voz para outros lugares, a voz 
do ativismo e da luta da co-
munidade surda”, declara.

Aos 26 anos, Jorge grava 

vídeos a respeito de diversas 
temáticas, desde o ativismo 
até assuntos do cotidiano. Por 
exemplo, após a premiação do 
artista surdo Troy Kotsur como 
Melhor Ator Coadjuvante no Os-
car de 2022, Jorge emitiu o seu 
relato como uma pessoa surda.

Com o tempo, o seu al-
cance foi aumentando. Neste 
momento, o paulistano pos-
sui mais de 5 mil seguidores. 
“Não esperava, confesso. 
Ainda não ganhei algumas 
publiposts, então ainda não 

cheguei lá”, brinca.
Apesar da crescente popu-

laridade da comunidade sur-
da, Jorge acredita que o Brasil 
ainda não ostenta uma real 
acessibilidade. “Ao meu ver, 
falta muito para ser acessível. 
São tantas falhas, ainda mais 
em regiões não tão urbanas, 
como SP e RJ. A presença 
dos influenciadores contribui 
para que as pessoas tenham 
conscientização da importân-
cia de aprender”, explica.

Gustavo Mendes não é 

uma pessoa surda, mas tem 
uma paixão por LIBRAS. O jo-
vem goianiense, de 21 anos, 
começou a postar alguns po-
emas autorais em sua página 
pessoal entre abril e maio de 
2021. Certo dia, uma amiga 
falou que um de seus textos 
parecia uma música da canto-
ra Letrux, e ele teve a ideia de 
interpretá-la em LIBRAS.

Deu muito certo. Hoje, 
Gustavo conta com mais de 
65 mil seguidores. Ele come-
çou a entrar nesse mundo 

da LIBRAS após fazer uma 
disciplina na faculdade de 
Psicologia, pela Universida-
de Federal de Goiás (UFG). 
Posteriormente, iniciou um 
curso de tradutor e intérpre-
te, que ainda está fazendo.

“Os pontos positivos são o 
contato com a comunidade 
surda, conhecer muita gen-
te. Era muito difícil ter esse 
contato quando estávamos 
online, e é importante esse 
contato para aprender a LI-
BRAS”, destaca Gustavo.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, nesta 
terça-feira (26), a volta 

do despacho gratuito de bag-
agem de até 23 quilos em voos 
nacionais, e de, no máximo 30 
quilos nos internacionais. Na 
sessão, foram 273 votos a favor 
e 148 contrários à mudança.

O fim da cobrança foi pro-
posto por uma emenda da 
deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), que inclui novas 
regras no Código de Defesa 
do Consumidor. O texto faz 
parte de uma medida provi-
sória que muda a legislação 
do setor aéreo. Agora que a 
emenda foi aprovada pela 
maioria da Câmara, o próxi-
mo passo é ser colocado em 
votação no Senado.

O deputado federal Rubens 
Otoni (PT) votou a favor do 
fim da cobrança e descartou a 
possibilidade de que a suspen-
são acabe fazendo com que as 

companhias aéreas aumentem 
o preço das passagens, para 
compensar o fim da taxa que 
era paga pelos passageiros. “O 
preço da passagem tem outro 
mecanismo de controle”, disse 
ao Diário do Estado.

No plenário, deputados di-
sseram terem sido “enganados” 
pelas companhias aéreas quan-
do, em 2017, aprovaram a co-
brança pela bagagem sob ale-
gação das companhias de que o 
preço da passagem teria queda.

Delegado Waldir (União 
Brasil), votou a favor do fim da 
cobrança na sessão desta terça-
-feira (26). “Quando a Câmara 
limitou [aprovou a cobrança], 
havia proposta das empresas 
aéreas de reduzir o preço da 
passagem, mas, na verdade, 
elas nunca baixaram”, comen-
ta. O parlamentar afirma que a 
não-cobrança da taxa de bag-
agem não levará ao aumento 
do bilhete. “Antes, não trazia 
ônus maior para as empresas e 
não vai ser agora que vai acon-

tecer”, diz o deputado.

OUTRAS MUDANÇAS
A proposta aprovada pela 

Câmara coloca o serviço aéreo 
como uma atividade de inte-
resse público que, mesmo que 
submetida à regulação, pode 
ser livremente explorada por 
empresas privadas. O texto do 
relator, deputado General Pe-
ternelli (União-SP), prevê que 
qualquer pessoa física ou jurí-
dica poderá explorar serviços 
aéreos, desde que siga normas 
do Código Brasileiro de Aeroná-
utica (CBA). A proposta também 
muda valores e tipos de ações 
sujeitas a taxas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

O texto cita ainda a possi-
bilidade de punição a pass-
ageiros que tenham praticado 
alguma indisciplina conside-
rada gravíssima. A companhia 
pode deixar de vender bilhetes 
a essa pessoa por até 12 meses. 
Esta proposta específica ainda 
deve ser regulamentada.

Divulgação

Câmara dos Deputados aprova fim da Câmara dos Deputados aprova fim da 
cobrança por bagagem em viagens de aviãocobrança por bagagem em viagens de avião
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 1.8 
hatch completo pneus no-
vos conservado só what-
sapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NISSAN FRONTIER 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ 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 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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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, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
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ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 su-
íte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, qualquer oferta do 
mercado! Ligue e faça o 
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
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Parece que bitcoin e 
outras criptomoedas 
podem não ser ouro 

digital, afinal. Os preços do bi-
tcoin caíram mais de 15% até 
agora em 2022. Outras criptos 
importantes como ether, sola-
na e dogecoin também caíram 
acentuadamente este ano.

Enquanto isso, o ouro tátil 
subiu mais de 4% e recuou 
cerca de US$ 1.900 a onça, 
mais uma vez flertando com 
recordes acima de US$ 2.000.

Investidores experientes 
parecem perceber que, em 
um momento em que o Fede-
ral Reserve está aumentando 
agressivamente as taxas de 
juros, o ouro e outros metais 
preciosos, como prata e pa-
ládio, são melhores hedges 
contra a inflação.

“Agora está claro que o bi-
tcoin é negociado paralela-
mente aos ativos de risco, em 
vez de ser um porto seguro”, 
disse Ipek Ozkardeskaya, 
analista da Swissquote, em 
um relatório no início deste 
mês. “O bitcoin ainda não é o 
ouro digital, é mais um proxy 
de criptografia para a Nas-
daq, aparentemente”.

Nem mesmo a aquisição 
do Twitter por Musk — que 

alguns observadores acham 
que poderia levar a ainda 
mais promoção de cripto-
moedas na plataforma — ou 
a notícia de que a gigante 
de investimentos Fidelity 
permitirá que os clientes 
mantenham bitcoin em suas 
contas de aposentadoria 
foram suficientes para tirar 
os preços das criptomoedas 
“da lama”. O bitcoin agora 
está abaixo de US$ 40.000.

Muitos especialistas apon-
tam que o ouro ainda tem 
muitas vantagens sobre os 
ativos digitais. Há preocu-
pações crescentes de que a 
inflação desenfreada possa 
levar a uma desaceleração 
econômica, impulsionando 
ainda mais o ouro.

“Os riscos de estagflação 
estão aumentando e as ten-
sões geopolíticas mostram 
poucos sinais de uma reso-

lução rápida”, disse Louise 
Street, analista sênior de 
mercados do World Gold 
Council, uma empresa de 
pesquisa do setor.

“O ouro é historicamente 
um dos desempenhos mais 
fortes em um ambiente esta-
gflacionário, no qual as ações 
sofrem e as commodities ge-
ralmente recuam.”

Analistas do Wells Fargo 
Investment Institute tam-

bém disseram em um rela-
tório no início deste mês 
que “o ouro pode ser man-
tido fisicamente, é univer-
salmente reconhecido e 
teve um quarto da volatili-
dade” quando comparado 
ao bitcoin, ações e outros 
ativos. Com isso em men-
te, os analistas do Wells 
Fargo estão prevendo que 
o ouro pode subir até US$ 
2.100 a onça este ano.

Não são apenas os au-
mentos das taxas e as pre-
ocupações com a inflação 
que estão elevando o ouro. 
Mace McCain, diretor de 
investimentos da Frost In-
vestment Advisors, disse em 
um relatório no final do mês 
passado que o ouro também 
surgiu como um porto segu-
ro em parte devido a preo-
cupações com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

“À medida que os eventos 
na Ucrânia aumentaram, vi-
mos investidores se voltan-
do para o ouro”, escreveu 
ele, acrescentando que o 
bitcoin ainda está “encon-
trando seu nicho em algum 
lugar entre um ativo tecno-
lógico especulativo e uma 
moeda forte digitalizada”.

Nessa linha, o bom e ve-
lho dólar também está se 
tornando um investimento 
melhor do que o bitcoin e 
outras criptomoedas duran-
te esses tempos voláteis. O 
índice do dólar americano 
subiu cerca de 6% este ano.

Isso só mostra que, para 
muitos investidores, o bitcoin 
ainda não substitui o ouro ou 
as moedas apoiadas pelo go-
verno em tempos de crise.
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Gabriel Medina abriu o 
coração e revelou como está 
a sua relação com a família 
após todas as polêmicas 
envolvendo o seu nome. 
Otimista, o atleta admitiu 
que sonha em ver a paz rei-
nando com a mãe, Simone, 
e com padrasto, Charles.

“As coisas vão se acertar, 
vamos dar tempo ao tem-
po. Eu levo tudo para o 
lado da paz, meu sonho é a 
gente estar em harmonia, 
em família, meu pai bioló-
gico, meu padrasto, minha 
mãe e geral, meu sonho é 
todos estarem juntos e isso 
um dia vai acontecer”.

O tricampeão mundial 
contou que o rompimento 
profissional com a família 

chegou ao fim, porque que-
ria ver o seu padrasto Char-
les cuidando da carreira da 
irmã, que também é surfista.

“Acabou acontecendo 
esse rompimento. Não te-
nho falado muito com eles, 
mas o tempo é o melhor 
remédio. Eu espero que 
esteja tudo bem com eles. 
Eu sei que a minha irmã-
zinha está indo bem, eles 
estão viajando pra caramba 
acompanhando ela”, disse.

Na conversa, Medina ain-
da falou sobre o fim de seu 
casamento com Yasmin Bru-
net. “A gente chegou num 
ponto em que não estava 
mais funcionando nem para 
mim, nem para a pessoa 
que eu estava. E decidimos. 

Um dos maiores suces-
sos de 2020 na Netflix, 
o erótico “365 dias” 

chamou a atenção do público 
com inúmeras cenas de sexo 
quase explícito e uma história 
bastante polêmica, que come-
çou com um sequestro e che-
gou a uma história de amor às 
avessas vivida por Don Massi-
mo (Michele Morrone) e Laura 
Biel (Anna Maria Sieklucka).

Dois anos se passaram e 
hoje chega à plataforma a 
continuação do longa, “365 
dias: Hoje”. Para não perder ne-
nhum detalhe, Splash te conta 
tudo o que você precisa saber 
antes de assistir às novas ce-
nas quentes da sequência.

QUAL A HISTÓRIA 
DO PRIMEIRO?
“365 dias” acompanha 

Laura, uma polonesa que 
trabalha no ramo dos hotéis 
de luxo. Para comemorar o 
seu aniversário de 29 anos, 
ela viaja para Sicília (Itália), 
mas acaba sendo seques-
trada por Massimo, líder de 
uma poderosa família da 
máfia siciliana.

Convencido de que Laura 

é sua alma gêmea, Massimo 
decide que manterá a mu-
lher em cativeiro por 365 
dias, até que ela se apaixone 
por ele. Caso ele não con-
siga, o mafioso dará a liber-
dade à Laura. Assim, eles co-
meçam a viver uma doentia 
relação de gato e rato que 
envolve provocações, alguns 
momentos de ternura e mui-
to sexo (muito mesmo).

QUAL O FINAL 
DE ‘365 DIAS’?
Depois de muitas idas e 

vindas, Laura se apaixona 
por Massimo e se entrega ao 

amor. No entanto, o mafioso 
começa a ser perseguido e, 
para resolver os problemas 
e poder viver a relação com 
Laura, promete que colocará 
um ponto final em tudo o 
que ficou para trás.

Muitas discussões e em-
pecilhos mais tarde, Laura 
aceita se casar com o italiano 
e revela estar grávida. Mas, 
diferente do que poderíamos 
imaginar, o final é bastante 
triste para o casal e Laura 
parece ser atingida por uma 
bala, deixando a entender ao 
público que ela foi morta por 
um inimigo de Massimo.

E QUAL A HISTÓRIA 
DO NOVO FILME?
O trailer de “365 Dias: 

Hoje” deixa claro que Laura 
está viva — só ainda não 
sabemos como. E, mais 
uma vez, a protagonista 
será sequestrada. Desta 
vez, ela é raptada por Na-
cho, um rival de Massimo, 
interpretado por Simone 
Susinna, o novo galã da 
franquia. Ele é filho do 
chefe da máfia rival e, ao 
sequestrar Laura, tentará 
atingir Massimo de todos 
os jeitos possíveis, inclusi-
ve seduzindo a mulher.

Muito sexo e morte: O que você Muito sexo e morte: O que você 
precisa lembrar antes de 365 Diasprecisa lembrar antes de 365 Dias

Medina desabafa e fala so-Medina desabafa e fala so-
bre a relação com a família e bre a relação com a família e 
o fim com Yasmin Bruneto fim com Yasmin Brunet

ESTEFHANNY GARCIA

BRASIL, 28 DE ABRIL DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br
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