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A vendedora Keila Marçal, de 28 anos, entra em um restaurante no Setor Universitário, em Goiânia, com um sorriso no rosto. Questionada sobre 
como está a vida, agora, sem máscara, ela confessa alívio. “Estava esperando por este momento há muito tempo. É uma sensação de liberdade 

muito boa”, comemora. Amiga de Keila, Luciana Aparecida Martins, de 35 anos, também sorri durante a entrevista, mas com os olhos.   p2
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A vendedora Keila Marçal, 
de 28 anos, entra em 
um restaurante no Se-

tor Universitário, em Goiânia, 
com um sorriso no rosto. Ques-
tionada sobre como está a vida, 
agora, sem máscara, ela confes-
sa alívio. “Estava esperando por 
este momento há muito tem-
po. É uma sensação de liberda-
de muito boa”, comemora.

Amiga de Keila, Luciana 
Aparecida Martins, de 35 
anos, também sorri durante a 
entrevista, mas com os olhos. 
Ela decidiu continuar usando 
máscara porque é cuidadora 
de uma idosa no Setor Sul. “É 
uma questão de responsabili-
dade mesmo. Tenho que mi-
nimizar o risco de contrair e 
transmitir o vírus”, avalia.

Keila e Luciana represen-
tam duas realidades que 
coexistem na capital goiana 
desde 1º de abril, quando 
passou a valer o decreto da 
Prefeitura de Goiânia que de-
sobriga o uso de máscara em 
locais fechados. A medida, to-
mada por todas as capitais do 
Brasil, com exceção de Belém, 

foi amparada pela queda no 
número de internações pro-
vocadas pela covid-19.

Um mês após a liberação 
da máscara, o técnico da Di-
retoria de Políticas Públicas 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia (SMS), mé-
dico Sérgio Nakamura, avalia 
a decisão como acertada. “O 
quadro de diminuição de ca-
sos, internações e óbitos por 
covid-19 vem se mantendo. 
Foi uma decisão acertada, 

para a vida voltar ao normal”, 
explica o especialista. 

Sérgio Nakamura destaca 
que Goiânia vem registrando 
média de 100 casos confir-
mados de covid-19 por dia, 
“número muito próximo da 
menor série histórica durante 
toda a pandemia”. “Antes do 
decreto (que libera o uso de 
máscara) tínhamos, em mar-
ço, uma média de 500 casos 
por dia. E a média móvel em 
14 de abril foi de 142 casos, 

uma redução de 59% em re-
lação a 14 dias antes”, pontua.

Segundo o técnico da 
SMS, foram registradas de 1º a 
29 de abril 14 internações por 
covid-19 na rede pública muni-
cipal, sendo oito delas de pes-
soas que residem em Goiânia. 
No mês anterior, 56 habitantes 
da capital foram internados em 
razão da doença. O número é 
baixo se comparado ao pico 
de internações na rede, ocor-
rido em março de 2021: foram 

1.467 pessoas, incluindo do in-
terior do Estado, hospitalizadas 
em Goiânia, sendo 1.299 que 
vivem na capital.

“Abril (de 2022) é o mês 
que teve menos casos de in-
ternações por covid-19 em 
Goiânia em toda a série his-
tórica. Mês de menos casos, 
internações e mortes”, diz Dr. 
Nakamura. O médico atribui o 
arrefecimento da pandemia e 
consequente “desafogamen-
to” da rede pública municipal 
de Saúde ao avanço da vaci-
nação. “Temos uma cobertura 
vacinal superior à cobertura 
do Estado de Goiás”, diz.

VACINAÇÃO 
Dados do Vacinômetro, dis-

ponível no site da Prefeitura 
de Goiânia, apontam que até 
o dia 20 de abril 84,7% da po-
pulação vacinável acima de 5 
anos havia recebido a primeira 
dose da vacina contra a covid, 
e 78,1% receberam segunda 
dose e dose única, num total 
de 2.871.317 doses aplicadas.

A Prefeitura oferece tes-
tagem gratuita à população 
diariamente, mas houve 
queda na procura pelo servi-

ço. Sérgio Nakamura diz que 
isso é reflexo da “diminuição 
de casos sintomáticos”. “Hou-
ve redução na procura (pelo 
teste), mas também na posi-
tividade. A maioria dos casos 
testados hoje tem resultado 
negativo”, justifica.

A melhora no cenário 
epidemiológico na capital 
não apaga o passado recente 
de dor e sofrimento enfren-
tado por milhares de famílias 
goianienses. Desde o início da 
pandemia de covid-19, há dois 
anos, Goiânia registra 313.484 
casos e 7.533 mortes pela do-
ença. No último mês de março, 
foram 53 óbitos; e neste mês 
de abril, até dia 28, nove. Isso 
significa que a doença conti-
nua fazendo vítimas, por isso, 
não deve ser subestimada.

“As mortes e casos graves 
reduziram drasticamente, 
mas temos que tomar cuida-
do porque o vírus continua 
circulando. É sempre bom 
evitar aglomerações, e usar 
máscara em ônibus, escolas 
e unidades de saúde. A re-
comendação vale, principal-
mente, para pessoas vulnerá-
veis”, finaliza Sério Nakamura.

As Festas Juninas voltam a 
acontecer, presencialmente, 
em 2022. A festividade da Paró-
quia de Santo Antônio, uma das 
mais tradicionais de Goiânia, já 
tem data e contará com qua-
tro dias a mais de atividades 
em 2022. Quadrilhas Juninas 
profissionais também se orga-
nizam e chegam a ensaiar até 
12 horas seguidas preparando 
apresentações. A pandemia, no 
entanto, continua impactando 
a festa, desde a programação 
até os preços de tecidos.

A festa da Paróquia Santo 
Antônio acontecerá durante 
quatro semanas. As festivi-
dades com comida típica, 
bingo e música acontecerão 

nos dias 26,27,28 e 29 de 
maio; 2,3,4,5, 9,10,11, 12 e 13 
de junho, encerrando no dia 
do padroeiro da paróquia. 
A festa tem mais de 20 anos 
de história e reúne até 1,5 mil 
pessoas por dia, segundo a 
organização. Paralelamente, 
a igreja tem programação es-
pecífica nesta época do ano, 
para celebrar o padroeiro. De 
1 a 1 de junho, haverá missas 
às 19h, na chamada trezena.

Apesar da expectativa, a 
festa deve ter algumas mu-
danças, uma vez que a pan-
demia não foi totalmente 
superada, segundo Carneiro. 
“Pensando na movimenta-
ção dentro do salão, talvez 
não teremos quadrilha tra-
dicional, vamos fazer com a 

própria comunidade. Tam-
bém devemos ter apenas 
som mecânico, sem música 
ao vivo”, comenta. O dinheiro 
arrecadado na festa é reverti-
do à Igreja e a meta principal, 
neste ano, é a instalação de 
placas de energia solar.

QUADRILHAS JUNINAS
A Federação das Quadri-

lhas Juninas do Estado de 
Goiás (Fequaju) reúne 18 
grupos. As equipes profis-
sionais participam de com-
petição anual que faz parte 
do circuito junino. A segun-
da etapa acontece, tradicio-
nalmente, durante o Grande 
Arraial de Goiânia, promovi-
do pela prefeitura. O evento 
está previsto no Calendário 

de Eventos 2022, da Secre-
taria Municipal de Cultura, 
ainda sem data exata.

O vice-presidente da Fe-
quaju e integrante da qua-
drilha junina Aconchego, 
Wagner Segati, conta que a 
pandemia fez com que algu-
mas pessoas desistissem de 
participar do grupo.

“Estamos com 17 casais, 
infelizmente. Antes da pan-
demia tínhamos 34. O pesso-
al tinha aquele compromisso 
de todo final de semana se 
reunir na quadrilha, mas com 
a pandemia a prioridade aca-
bou se tornando outra por-
que não tínhamos mais os 
encontros toda semana”, con-
ta o integrante da quadrilha 
junina de Senador Canedo.
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Eles estão ganhando es-
paço em alta velocida-
de. Os carros elétricos 

conseguem aliar vantagens 
financeiras e ambientais, mas 
esbarra no custo para se tor-
nar mais popular. No Brasil, 
eles eram 160 mil há sete 
anos. Atualmente, chegam 
a 6 mil unidades. Um cresci-
mento que conta com a dis-
ponibilidade de oferta pela 
maioria das marcas de veícu-
los comercializadas no País e 
com a número de pontos de 
recarga em ascensão sendo 
Goiás o estado com a maior 
concentração deles, segundo 
a plataforma PlugShare. 

De acordo com o presi-
dente da Associação Bra-
sileira dos Proprietários de 
Veículos Elétricos Inovadores 
(Abravei), Rogério Markievicz, 
os números são animadores, 
porém ainda pequenos com-
parando com a frota de veí-
culos à combustão, na casa 
dos 50 milhões de veículos 

emplacados. O carro elétrico 
mais barato é encontrado por 
R$140 mil.

A explicação para ele seria 
o esperado custo elevado de 
uma nova tecnologia e ele-
vada carga tributária sobre 

os modelos. Apesar disso, a 
quantidade de emplacamen-
tos em Goiás foi acelerada 
desde 2013. Naquele ano, 
eram três veículos no estado 
e, em novembro de 2021 a 
quantidade chegou a 63. Os 

dados são da Secretaria Na-
cional de Trânsito (Senatran).

“As constantes altas dos 
combustíveis são fator in-
teressante para a venda de 
veículos elétricos. Cresce o in-
teresse, a curiosidade. É uma 

conta interessante para quem 
usa o veículo e roda mais de 
200 quilômetros por dia com 
um carregador simples de 
8 horas, dependendo do ta-
manho da bateria e do tipo 
de carregador. Muitos asso-

ciados nossos são motoristas 
de aplicativos. O custo de um 
carro mil para rodar fica em 
torno de R$0,75 de gasolina 
enquanto com o elétrico seria 
de R$0,11 o quilômetro roda-
do”, afirma.

Rogério destaca que a 
economia fica ainda mais in-
teressante se considerar que 
os veículos desse tipo dispen-
sam manutenção com óleo, 
vela e correia, por exemplo. 
Além disso, em unidades da 
federação como o Distrito Fe-
deral há a isenção do Imposto 
sobre Veículos Automotores 
(IPVA). Ele mesmo tem um 
exemplar em casa e explica 
que a recarga é simples, feita 
em uma simples tomada de 
três pinos. Com uma carga, é 
possível rodar de 200 a 600 
quilômetros.

“No meio urbano, não pre-
cisa mais que isso. Os carre-
gadores em supermercados 
e em shoppings centers são 
bons para o dia a dia, são as 
chamadas recargas de con-
veniência. A dificuldade é no 

Divulgação
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Será lançado nesta se-
gunda-feira (2), o Passe Livre 
do Trabalhador, que irá per-
mitir que o usuário do trans-
porte público da Região Me-
tropolitana de Goiânia realize 
até oito embarques diários 
de segunda a domingo, em 
qualquer horário. Estima-se 
que o serviço vai gerar eco-
nomia de mais de 20% para o 
empregador. O benefício terá 
validade de 30 dias.

Para o presidente da 
CMTC, Tarcísio Abreu, o tra-
balhador poderá usar o bi-
lhete para além das tarefas 
profissionais, devido a quan-
tidade de passagens diárias.

“O profissional poderá 
aproveitar o horário de almoço 
para resolver outros assuntos, 
como pagar contas ou ir ao su-
permercado. E para depois do 
trabalho também. Quer ir ao 
shopping, ao cinema, jogar fu-
tebol, visitar a mãe? Ele poderá 
ir com o bilhete”.

Ainda de acordo com Tarcí-

sio, a proposta do Passe Livre 
do Trabalhador, bem como 
a do recém-lançado Bilhete 
Único, e de todos os bilhetes 
que serão implementados nos 
próximos meses, é a de ofere-
cer liberdade aos usuários.

“Precisamos oferecer li-
berdade ao trabalhador, não 
esquecendo das pessoas 
que trabalham aos finais de 
semana. E para aqueles que 
não trabalham que use o mo-
mento de folga para resolver 
o que precisa da maneira 

como ele achar melhor”.
Mesmo com o lançamen-

to do nono benefício, caberá 
ao empregador decidir se vai 
manter para os seus funcio-
nários o Vale Transporte atu-
al (que tem validade de até 
22 dias e libera duas viagens 
diárias) ou o Passe Livre do 
Trabalhador (com suas oito 
viagens por dia, validade de 
30 dias, possibilidade de ser 
usado no final de semana e 
economia de mais de 20% 
ao empregador).

Michael Douglas de Sou-
sa Teixeira Silva, 24 anos, en-
grossa a triste estatística de 
mortes no trânsito, em rodo-
vias goianas. Na manhã des-
te domingo (1°), o jovem, 
que transitava de moto pela 
BR-153, quando se envolveu 
em acidente com um carro e 
um caminhão, na altura do 
km 497, próximo ao viaduto 
do Jardim Novo Mundo, em 
Goiânia, morrendo no local.

De acordo com indícios 
encontrados no local por 

agentes da Delegacia de 
Investigação de Crimes de 
Trânsito (Dict) de Goiânia, 
O.M.S conduzia o caminhão 
placa RBV 0E52 pela BR 153, 
sentido Anápolis – Aparecida 
de Goiânia, na pista da direita, 
e teria ouvido barulho de der-
rapagem na pista. Ao parar, 
verificou que havia uma mo-
tocicleta presa na roda dian-
teira esquerda do veículo.

Procurando entender o 
que havia acontecido, ele 
avistou o corpo da vítima 
caído no chão, aproxima-
damente 100 metros atrás. 

A morte de Michael Dou-
glas foi confirmada pelo 
médico da concessionária 
Triunfo ainda no local onde 
também estiveram agentes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), Polícia Técnico 
Científica e Instituto Médi-
co Legal (IML).

O motorista do caminhão 
foi submetido ao teste do 
bafômetro, tendo como re-
sultado 0 para consumo de 
bebidas alcoólicas. A Polícia 
Civil (PC) vai instaurar inqué-
rito policial para apurar cau-
sa e dinâmica do acidente.
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A vereadora por Apareci-
da de Goiânia, Camila 
Rosa (PSD), disse que 

está “indignada”, com a decisão 
do promotor Milton Marcolino 
que decidiu pelo arquivamen-
to da ação proposta por ela 
contra o presidente da Câmara, 
André Fortaleza (MDB). Segun-
do a parlamentar, “decisões 
como essa do promotor faz 
com que aumente a violência 
contra as mulheres que são de-
sencorajadas, inclusive, a par-
ticipar da vida pública”. Camila 
é a única mulher entre os 25 
vereadores de Aparecida.

Em fevereiro desse ano, 
Camila teve seu microfone 
cortado pelo presidente da 
Câmara, vereador André For-
taleza, durante uma sessão 
plenária enquanto ela falava 
sobre a importância da parti-
cipação feminina na política.

Após a reunião, a vereado-
ra foi até a Polícia Civil e fez 
uma queixa crime contra o 
colega de mandato por vio-
lência política. O parlamen-
tar foi indiciado, mas agora, 
o Ministério público, através 
do promotor Milton Marco-
lino, pediu o arquivamento 
do processo. Camila explicou 

que o juiz que está com o pe-
dido pode acatar a decisão do 
MP, ou encaminhar o proces-
so para outro promotor.

“Mas enquanto isso fico in-
dignada. Na decisão, o promo-
tor alegou que eu tumultuei a 
sessão ao me exceder na dis-
cussão com acusações pesso-
ais e vazias contra o presiden-

te. Que eu levantei um debate 
de guerra de gênero entre ho-
mens e mulheres, pretos e 
brancos, héteros e homosse-
xuais. Ainda tentando jogar a 
responsabilidade do proble-
ma para mim”, lamentou.

Camila continuou “o presi-
dente tem sim a prerrogativa 
de cortar o microfone dos 

pares, desde que haja prerro-
gativa para isso. E, no caso, eu 
não fui contra o Regimento 
Interno da Casa”, disse a par-
lamentar acrescentando que, 
atualmente, seu relaciona-
mento com o vereador André 
é apenas profissional. “Ele é 
o presidente e eu a primeira 
secretária da mesa”, concluiu.

Quirinópolis, municí-
pio localizado no Sudoeste 
goiano, vai receber o 2º En-
contro Regional do União 
Brasil e Partidos Aliados. O 
evento, que terá a participa-
ção do governador Ronaldo 
Caiado, presidente do União 

Brasil em Goiás, acontecerá 
no Sindicato Rural da Cida-
de à partir das 8h30.

É esperando lideranças 
políticas do MDB, entre eles 
o presidente Daniel Vilela, 
indicação da vaga de vice na 
majoritária do governador, e 
de pelo menos, mais dez par-
tidos que estão na base.

No 1º Encontro Regional, 
realizado em Jaraguá no dia 
26 de março, estiveram pre-
sentes pelo menos 116 pre-
feitos e centenas de militantes 
políticos que apoiam Caiado.

Os idealizadores do even-
to defendem que a ideia é 
divulgar o trabalho que tem 
sendo realizado pelo Gover-

no em todos os municípios. 
Além disso, os líderes par-
tidários tem a intenção de 
fomentar as candidaturas e 
incentivar todos àqueles que 
vão disputar o pleito.

O Sindicato Rural de Qui-
rinópolis fica na Avenida Ala-
meda Paranaíba, 35-37, Bairro 
Promissão
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Depois de quatro dias in-
ternado por problemas 
cardíacos, o ex-governador 
de Goiás Marconi Perillo, 
recebeu alta do hospital 
onde estava internado, em 
São Paulo (SP). Ele deixou 
a unidade neste domingo 
(1º), após o cardiologista 
que o acompanha de for-
ma remota, Sérgio Rassi, 
liberar o político por estar 
em “excelentes condições”. 
Porém, Marconi deve ficar 
por mais seis dias em re-
pouso na capital paulista 
antes de voltar a Goiânia.
O político deu entrada no 
hospital na quarta-feira (27), 
depois de sofrer alteração 
na pressão arterial. Rassi 
afirmou que Marconi se en-
contra curado da arritmia, 
após passar pelos procedi-
mentos bem-sucedidos.

CIRURGIA
O ex-governador precisou 
passar por uma interven-
ção por catéter com ra-
diofrequência que durou 
três horas e meia. Rassi diz 
que o procedimento se-
ria realizado somente no 

átrio direito do coração, 
com o objetivo de curar 
a arritmia desse local. No 
entanto, Marconi também 
realizou o mesmo proce-
dimento no átrio esquer-
do, de forma preventiva.
Segundo o médico, a in-
tervenção funciona como 
se fosse uma microcaute-
rização sobre o circuito de 
arritmia que existe dentro 
do coração. Com isso, atra-
vés da radiofrequência, 
essa microcauterização 
cria uma “linha de blo-
queio”, curando a arritmia.

DOENÇA
Ainda de acordo com Ras-
si, o diagnosticado de ar-
ritmia do ex-governador 
indica que o coração dele 
é estruturalmente normal 
e que a condição costuma 
ser benigna, sem risco de 
morte súbita. Ainda assim 
ela causa uma “sensação 
angustiante” no paciente.
“São crises de taquicardia, 
que causam tontura, escu-
recimento visual, palidez, cai 
a pressão arterial, fazendo a 
pessoa suar frio”, explicou.
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Nessa semana o Comi-
tê de Direitos Huma-
nos da Organização 

das Nações Unidas (ONU), 
formado por 18 membros, 
decidiu de maneira unânime, 
que o julgamento do ex-pre-
sidente Lula (PT) na Operação 
Lava Jato foi parcial e, por 
conta disso, ele teve seus di-
reitos políticos violados.

Os trabalhos jurídicos da 
Lava Jato foram conduzidos 
pelo ex-juiz Sérgio Moro, 
hoje um possível pré-candi-
dato a presidência da Repú-
blica, filiado ao União Brasil. 
Na avaliação do Comitê, os 
integrantes da Operação 
Lava Jato, inclusive, viola-
ram o direto de Lula à pre-
sunção de inocência.

Juridicamente o que isso 
poderia acarretar para Sér-
gio Moro e demais integran-
tes da corte que trabalharam 
na apuração e julgamento 
das ações da Lava Jato?

De acordo com o presi-
dente da Comissão Espe-
cial de Direito Internacional 
OAB Goiás, Pedro Egídio, a 

decisão da ONU pode não 
trazer nenhuma punição aos 
envolvidos no processo.

“Porém, é como se essa 

decisão fosse um aconse-
lhamento que deveria ser 
seguido. O Brasil é um País 
signatário da ONU. Para o Co-

mitê de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Uni-
das a maneira que a Lava Jato 
foi conduzida acabou sendo 
considerada uma ação que 
violou os diretos humanos de 
Lula que perdeu seus direitos 
políticos ficando fora das elei-
ções de 2018”, explicou.

Assim, muito provavel-
mente Sérgio Moro não terá 
nenhuma punição ou terá 
qualquer tipo de medida judi-
cial que o atinja diretamente.

“Mas cabe ao Itamaraty, 
ou a própria AGU, que res-
ponde pelo Brasil interna-
cionalmente, explicar o que 
aconteceu. E tem um prazo 
para isso, que muito prova-
velmente, vai ser utilizado 
até o seu término”, acrescen-
tou o representante da OAB.

Ainda de acordo com o 
advogado, mesmo sem ter a 
obrigação de apresentar as 
repostas solicitadas pela ONU, 
o País ficaria numa situação 
diplomática desconfortável 
internacionalmente, princi-

palmente entre as nações que 
fazem parte da Organização, 
exatamente por se tratar de 
uma questão tida como viola-
ção dos Direitos Humanos.

“Assim, Sérgio Moro não 
terá nenhuma punição ou 
terá qualquer tipo de me-
dida judicial que o atinja 
diretamente. “Mas cabe ao 
Itamaraty, ou a própria CGU, 
que responde pelo Brasil in-
ternacionalmente, explicar 
o que aconteceu. E tem um 
prazo para isso, que com cer-
teza, vai ser utilizado até o 
seu término”, acrescentou o 
representante da OAB.

Ainda de acordo com o 
advogado, mesmo sem ter a 
obrigação de apresentar as 
repostas solicitadas pela ONU, 
o País ficaria numa situação 
diplomática desconfortável 
internacionalmente, princi-
palmente entre as nações que 
fazem parte da Organização, 
exatamente por se tratar de 
uma questão tida como viola-
ção dos Direitos Humanos.

Divulgação
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O presidente Jair Bol-
sonaro (PL), publicou na 
última quinta-feira (29), em 
uma edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU), uma 
Medida Provisória (MP), ele-
vando a tributação sobre 
bancos e instituições finan-
ceiras para custear abertura 
do Programa de Reescalo-
namento do Pagamento de 
Débitos no Âmbito do Sim-
ples Nacional (Relp).

A partir da decisão pre-
sidencial a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), dos bancos subirá de 
20% para 21% até o fim des-
te ano. Já a alíquota das de-
mais instituições financeiras 
passará de 15% para 16%.

A MP foi duramente cri-
ticada por bancos já que 
amplia a carga tributária 
sobre essas instituições em 
um momento de elevação 
da taxa de juros e encareci-
mento do crédito. O aumen-
to do tributo terá validade 
daqui 90 dias, que é o prazo 
mínimo para a MP ter efeito.

JUSTIFICATIVA
As elevações de tribu-

tos são necessárias para 
compensar uma renúncia 
de cerca de R$ 500 milhões 
com o Relp, como ficou co-
nhecido o Refis focado nos 
pequenos negócios.

A lei foi promulgada em 

17 de março, após o Con-
gresso Nacional derrubar 
um veto de Bolsonaro à me-
dida. O veto foi necessário 
justamente porque o pro-
grama havia sido aprovado 
sem previsão de renúncia 
no Orçamento ou de medi-
da compensatória.

O Dia do Trabalho volta a 
ser marcado por ações nas ruas 
de cidades brasileiras neste 
domingo (1º), depois de dois 
anos de eventos virtuais. As 
pautas dos atos, segundo os 
organizadores, são a urgência 
da luta contra a desigualdade 
e a piora nas condições de vida 
da população sob o governo 
de Jair Bolsonaro (PL).

Diversas cidades têm pro-
testos promovidos pela Central 
Única dos Trabalhadores (Cut). 
Em São Paulo, espera-se que 
Luis Inácio Lula da Silva (PT), 
pré-candidato à presidência 
nas eleições deste ano, discur-
se na Praça Charles Miller.

Líderes sindicais, políticos 
e artistas falaram aos mani-
festantes. O vereador Eduar-
do Suplicy (PT), o deputado 
federal Orlando Silva (PCdoB), 
e o rapper Dexter se apresen-
taram ao público.

Em Brasília, cartazes fa-
ziam alusão à brutalidade 
durante o período ditatorial 
no Brasil e criticavam o gover-
no Bolsonaro. Manifestações 
culturais também tomaram 
conta da Asa Norte, local em 

que acontecia o ato.
Um outro evento em ho-

menagem ao centenário do 
político Leonel Brizola, reuniu 
apoiadores do PDT. O pré-
-candidato à presidência pela 
sigla, Ciro Gomes, discursou 
para o público presente. O 
pedetista aproveitou para cri-
ticar Lula, seu adversário da 
corrida presidencial:

Chega na véspera da elei-
ção e o Lula vem, descuidada-
mente, e diz que todo mundo 

deveria ter direito ao aborto.  
Ele próprio, oito anos presi-
dente, não mexeu uma palha 
no assunto — afirmou  Ciro, 
em alusão a uma fala do pe-
tista sobre o tema.

Em Porto Alegre, o evento 
foi cancelado por conta da 
previsão de chuva. Um ato es-
tava previsto para as 10h, no 
Parque da Redenção. É possí-
vel que a ação seja remarcada, 
com divulgação de nova data 
ao longo da desta semana.

Dia do Trabalho: atos pelo Brasil pe-Dia do Trabalho: atos pelo Brasil pe-
dem luta contra desigualdade e criticasdem luta contra desigualdade e criticas

Publicada MP elevando tributação so-Publicada MP elevando tributação so-
bre bancos e instituições financeirasbre bancos e instituições financeiras
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O que você pensava da 
vida aos 16 anos? Tente se 
lembrar: seria a preocupação 
de jogar bola na quadra da 
rua com os amigos? Ou como 
convencer seu pai a ficar de-
pois das 11 naquela festa do 
fulaninho? Seria descobrir 
qual a maneira ideal de falar 
com a menina bonita da sua 
sala sem tomar um fora? Ou 
viver a pensar “será que ele 
gosta de mim“? Talvez, até 
atormentasse a sua mente o 
clássico medo de beijar meio 
errado (ainda mais se você 
usasse aparelho) e alguém sair 
contando para todo mundo.

Normal, meus queridos, 
as belas preocupações dos 
16 anos. Talvez, a essa idade, 
você também já trabalhasse 
–e muito– para ajudar em 
casa. Se esse foi o caso, você 
provavelmente teve uma boa 
adolescência: divertiu-se, 
estudou, praticou esportes, 
namorou, curtiu sua família e 
aprendeu um pouco do que 
seja a responsabilidade.

Agora, tente se lembrar da 
sua maturidade aos 16 anos. 

Quantas bobagens você disse 
ou fez das quais se arrepen-
deu depois? Mesmo que, no 
melhor dos casos, você tenha 
tido uma boa criação num lar 
equilibrado, com bons exem-
plos de adultos ao seu redor, 
faz parte das mazelas da pou-
ca idade o hábito chato, mas 
temporário, de acumular bur-

rice atrás de burrice e manca-
da atrás de mancada.

Estou mentindo? Tente 
se recordar da sua força de 
personalidade aos 16 anos. 
Quantas coisas você não 
aceitou, contrárias à própria 
moral recebida em casa, por 
conta de influências da tur-
ma? Quantas vezes você não 

teve a coragem suficiente 
para dizer “não” aos colegas? 
Quantas vezes também não 
se diferenciou do bando, anu-
lando a chance de ser você 
mesmo e traindo sua perso-
nalidade? Para um adolescen-
te, diferenciar-se causa um 
pavor que só: porque inclui 
encarar a solidão de quem 

decide nadar contra a maré.
Por isso, adolescentes de 

16 anos, da mesma turma, 
são sempre assim, tão iguais. 
Se achando, no entanto, tão 
“diferentes”. Lembra-se de 
como vocês se comportavam 
mais ou menos como gado 
num pasto, todos seguindo 
o clã, um atrás do outro? O 
mesmo tênis, a mesma calça 
e a mesma banda, que, na 
verdade, você nem gostava 
tanto assim… E quando um 
coitado ousava dizer “não 
vou fazer isso, porque meus 
pais proíbem”, pronto: toda a 
aparente amizade ia para as 
cucuias e dava lugar à baixa 
chacota de todos contra um.

A verdade que ignoráva-
mos solenemente é que o bo-
bão daquela época era o mais 
maduro de todos: e o único 
que esboçava algum traço de 
personalidade. Essa, que se 
caracteriza justamente pela 
diferenciação do meio e pelo 
ato de lidar com a solidão, 
que é nossa condição verda-
deira, primeira e última: nas-
cemos sós, e morreremos sós.

Agora, imagine um cara 
desses, ou uma moça dessas, 

palpitando, e não somente 
isso, mas deliberando e deci-
dindo sobre o futuro político 
de uma nação inteira: sim, 
apavorante! O guri que veste 
a camiseta do Ramones por-
que não tem coragem nem 
de contar aos colegas do ska-
te que prefere James Blunt. 
Ou então, a moça que acaba 
trocando baba, toda enojada, 
coitada, com um feiosinho 
que não a atrai só porque não 
suporta ser a única das ami-
gas que “fica para trás”.

Calma, isso passa (ou de-
veria passar). Um conselho de 
ouro aos adolescentes e jo-
vens: cresçam, e logo! A fase é 
um porre e foi feita para aca-
bar. Enquanto ela durar, toda-
via, saboreie aproveitando o 
que há de melhor: o entusias-
mo e alegria interior de poder 
começar a própria vida, na 
esperança de um futuro com 
sentido. Depois, esse fogo 
maluco vai se abrandando, 
mas não morre: a inconstân-
cia e incerteza vão cedendo 
lugar à formação de algumas 
convicções e aprendizados. 
O que popularmente chama-
mos de “criar casca”.

Você certamente já leu 
algo sobre trisal nos 
últimos meses. O as-

sunto chama atenção por 
estar ‘em alta’, embora mui-
tos arrisquem dizer que já 
estiveram em um sem saber. 
Para quem vive esse tipo de 
arranjo, o preconceito e as 
dúvidas são uma rotina. Do 
outro lado, a sociedade ob-
serva curiosa o novo formato 
de relacionamento que, para 
especialistas, é uma tendên-
cia ainda longe de ser recon-
hecida pela sociedade e pela 
legislação brasileira.

Juridicamente, apenas a 
monogamia vale no Brasil, 
seja ela para casais homo-
ssexuais ou heterossexuais. 
Fora dos tribunais, outros 
formatos de relação estão 
sendo cada vez mais ex-
postos publicamente por 
quem os vive. A liberdade 
de estar em um tipo de rela-
cionamento fora do padrão 
rompendo modelos tradi-
cionais seria uma das expli-
cações para o recente boom 

de notícias sobre o assunto.
“Hoje, as pessoas têm mais 

autonomia e têm uma vida 
mais só, trabalhando muito. 
Elas buscam relacionamen-
tos mais livres, sem muita co-
brança, com o direito de ficar 
com menino ou menina inde-
pendentemente de um mo-
delo fixo, sem regras. Apesar 
disso, a ideia de trisal tem re-
gras definidas e se isso for con-
versado, definido e trabalhado 

emocionalmente entre os três 
é possível que dê certo”, afirma 
a psicóloga Carolina Ribeiro.

Ela acredita que maior 
parte da população brasilei-
ra tem dificuldades em assi-
milar essa novidade por se 
tratar de um país cristão e ser 
entendida como traição. Essa 
perspectiva é a mesma do 
presidente da Comissão de 
Família da Ordem dos Advo-
gados do Brasil em Goiás 

(OAB-GO), Christiano Lima. 
Para o especialista, a popu-
lação tem o princípio da mo-
nogamia norteando a noção 
de família, o que retarda esse 
tipo de alteração das leis.

“Para haver alguma mu-
dança nesse sentido é preci-
so ter uma forte demanda e 
mobilização social. Esses as-
suntos mais complexos ge-
ralmente chegam  ao Supre-
mo Tribunal Federal, que terá 

que se manifestar e decidir. 
Um fato semelhante a esse 
foi o que aconteceu quan-
do Supremo reconheceu a 
união estável homoafetiva 
e depois determinou a apli-
cação desse princípio ao ca-
samento em 2011. Creio que 
no caso dos trisais teremos 
algo parecido”, explica.

O advogado vislumbra os 
reflexos desse modelo de rela-
cionamento em possíveis im-

bróglios jurídicos. Ele acredita 
que haverá muitos problemas 
em questões sucessórias para 
o integrante que não é casado 
e para filhos não registrados 
pelos três na chamada de mul-
tiparentalidade. Além desse 
aspecto, a regulamentação 
pode trazer alterações profun-
das em relação a aspectos pre-
videnciários e do direito famili-
arista em geral. 

SUCESSO
Um dos primeiros casos 

de maior repercussão foi o de 
um trisal do Tocantins no qual 
uma das esposas é goiana. Na 
semana passada, outro trisal 
chamou atenção por anunciar 
que uma das mulheres deu à 
luz e que registrariam a criança 
com o nome das duas mães 
e do pai. Pela internet, uma 
busca rápida por “trisal” gera 
vários resultados. Em mídias so-
ciais, os trisais fazem sucesso 
com perfis para compartilhar 
a rotina conjugal e também 
com alguns voltados a fazer 
pessoas interessadas nesse 
modelo se encontrarem.

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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

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

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

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
: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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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 
585m². COD: 481195. 
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  
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 

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, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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
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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, co-
ziimóveis (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, 
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 
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, 
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
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
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 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 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
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! 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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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, 
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
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, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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O italiano Francesco 
Bagnaia mostrou a 
importância de lar-

gar na frente e conquistou 
a etapa de Jerez de la Fron-
tera no GP da Espanha neste 
domingo. Seguido de perto 
pelo francês Fabio Quartara-
ro, o piloto da Ducati não co-
meteu erros e assegurou sua 
primeira vitória na tempora-
da da MotoGP. A corrida ain-
da teve uma emocionante 
disputa pelo terceiro lugar 
entre os espanhóis Aleix Es-
pargaró (3º colocado), Marc 
Marquez (4º) e o australiano 
Jack Miller (5º).

A segunda colocação 
é ótima para o francês da 
Yamaha, que segue na lide-
rança geral do campeonato, 
com 89 pontos. Campeão 
no GP de Portugal, Quar-
tararo pretende estender 
ainda mais sua vantagem, 
que no momento é de sete 
pontos. O piloto correrá em 
casa na etapa da França, a 
próxima da MotoGP, que 
acontece entre os dias 13 e 
15 de maio.

“Pecco fez uma corrida 
incrível, eu tentei pressionar 
na primeira volta, mas não 
consegui passar. Tentei de 
tudo ao longo da corrida, 
mas ele foi perfeito, estava 
muito bem. Não foi uma 

batalha, mas sim uma per-
seguição”, disse Quartararo, 
elogiando o rival italiano.

Bagnaia atingiu marcas 
impressionantes em Jerez. 
O italiano, que não vencia 
desde o GP de Valência, na 
Espanha, fez a pole no sá-
bado, venceu a corrida e 
ainda cravou a volta mais 
rápida, além de ter batido 
o recorde da pista no Q2 do 
treino classificatório. Este foi 

primeiro pódio do piloto da 
Ducati na temporada, que 
havia ficado em oitavo em 
Portugal.

“Nunca paramos de tra-
balhar. Tive grandes dificul-
dades durante a semana 
pelos problemas que estou 
tendo no ombro. Também 
foi difícil para mim nesta 
etapa no ano passado. Final-
mente neste fim de sema-
na tudo correu bem. Estou 

muito feliz porque sei do 
nosso potencial, vou tentar 
partir para uma reação, fi-
zemos um trabalho incrível. 
Só quero aproveitar hoje”, 
afirma o vencedor da prova”, 
disse Bagnaia.

A corrida começou quen-
te, com um acidente entre 
o espanhol Jorge Martin e 
o alemão Stefan Bradl logo 
na primeira volta. Martin 
foi para o chão, mas logo 

retornou para a pista. En-
quanto isso, Quartararo ten-
tou pressionar Bagnaia, que 
não cedeu e se manteve em 
vantagem desde a largada. 
Quartararo ainda colou no 
rival na última volta, mas 
não conseguiu evitar a vitó-
ria da Ducati.

A briga pela terceira po-
sição começou quente entre 
Joan Miller, Marc Márquez 
e Aleix Espargaró. A cinco 
voltas do fim, Marc Már-
quez se posicionou bem e 
conseguiu a ultrapassagem 
para ficar com um lugar no 
pódio. O piloto da Honda se 
desequilibrou pouco tempo 
depois e foi a vez de Espar-
garó roubar a terceira po-
sição. A manobra feita por 
Márquez para não ir ao chão 
e se manter na corrida foi 
impressionante.

“Eu era o mais rápido dos 
três, mas os adversários se-
guraram meu ritmo durante 
toda a corrida, foram mui-
to bem. Mas consegui me 
aproveitar de uma confusão 
deles no fim e conquistei a 
terceira colocação”, afirmou 
Espargaró, que conquista 
seu terceiro pódio na tem-
porada, com muita regula-
ridade e nenhum abandono 
de prova. O espanhol é o se-
gundo na classificação geral.

O Atlético-GO continua 
amargando a sina de em-
pates na temporada. Na 
Arena Pantanal, pela 4ª ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro de 2022, o Dragão 
começou vencendo o Cuia-
bá, mas sofreu o empate e 
ficou no 1×1. Pela quarta 
partida consecutiva, os 
atleticanos saíram na fren-
te e sofreram gols que cus-
taram pontos tanto no Bra-
sileirão quanto na Copa do 
Brasil e na Sul-Americana.

1×1
O duelo entre Cuiabá e 

Atlético-GO teve agitação 
desde o apito inicial. A pri-
meira grande oportunida-
de veio aos 13 minutos do 
primeiro tempo, em finali-
zação para fora de Gabriel 

Baralhas. No lance seguin-
te, o Cuiabá respondeu em 
cabeceio de Marcão, que 
culminou na defesa do ar-
queiro Ronaldo.

Na marca dos 29, Welling-
ton Rato tentou o arremate 
e Walter fez bela interven-
ção para evitar o gol inau-

gural. O tento viria ainda na 
etapa inicial, aos 44 minu-
tos. Na jogada em questão, 
Jorginho demonstrou opor-
tunismo para se encontrar 
com as redes e abrir o placar 
no Mato Grosso.

No segundo tempo, 
ambas as equipes tiveram 

chances. O Atlético-GO qua-
se ampliou em chegada de 
Wanderson. O Cuiabá ten-
tou com Valdivia, mas Ro-
naldo defendeu outra vez. 
Chances perdidas foram se 
acumulando, até que surgiu 
o empate do Dourado.

Aos 36 minutos da etapa 

final, Elton recebeu cruza-
mento e cabeceou no tra-
vessão. Rodriguinho apro-
veitou o rebote e, também 
de cabeça, mandou para 
o fundo da meta. Nos últi-
mos minutos, Walter operou 
dois milagres em sequên-
cia ao defender tentativas 
de Shaylon e Léo Pereira, e 
assim o Cuiabá sustentou a 
igualdade no certame.

Com o resultado, o Atlé-
tico-GO está em 17º lugar, 
dentro da zona de rebai-
xamento. São apenas três 
pontos até aqui, todos eles 
oriundos de empates. O 
Cuiabá, por sua vez, man-
teve a 4ª posição de forma 
momentânea. Isso porque 
a rodada ainda terá segui-
mento entre domingo (1º) e 
segunda (2), e a situação da 
tabela pode mudar até lá.

Reprodução

Após ser demitido do 
clube de Minas Tênis por 
homofobia, o ex-jogador 
de vôlei Maurício Souza, irá 
receber a maior honraria na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp). O even-
to leva em consideração a 
contribuição cultural e no 
desenvolvimento social e 
econômico do Estado.

A cerimônia de entre-
ga do Colar de Honra está 
marcada para o dia 9 de 
mais, na sede da Alesp. A 
honraria será entregue pela 
deputada estadual Letícia 
Aguiar (Progressistas). De 
acordo com a parlamentar, 
Maurício foi corajoso ao se 
posicionar “contra a ideolo-
gia de gênero e a sexualiza-
ção das crianças”.

DEMISSÃO
Maurício de Souza foi de-

mitido após criticar o anún-
cio da editora DC Comics de 
que, em futuras histórias em 
quadrinhos, o personagem 
do Super-Homem vai se re-
velar bissexual.

Depois da crítica, os jo-
gadores Douglas Souza e 
o técnico Renan Dal Zotto se 
posicionaram contra Maurí-
cio e afirmaram que ele não 
deve ser mais convocado 
pela seleção. Mesmo após a 
repercussão do fato, o ex-jo-
gador foi reconhecido na Câ-
mara Municipal de Fortaleza.

Bagnaia faz prova impecável, leva a Bagnaia faz prova impecável, leva a 
melhor sobre Quartararo e vence GP melhor sobre Quartararo e vence GP 

Atlético-GO amarga mais um capítulo da sina de empatesAtlético-GO amarga mais um capítulo da sina de empates

Vôlei: Mau-Vôlei: Mau-
rício Sou-rício Sou-
za recebe za recebe 
maior hon-maior hon-
raria na raria na 
Alesp, após Alesp, após 
ser demiti-ser demiti-
do por ho-do por ho-
mofobiamofobia

LUIZ F. MENDES

PEDRO MOURA
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Dos mais de 717 mil ve-
nezuelanos que che-
garam ao Brasil desde 

janeiro de 2017, quase meta-
de (47%) resolveu ficar e viver 
no país. Por meio do trabalho 
da Operação Acolhida, uma 
força-tarefa criada em 2018 
pelo governo brasileiro, com 
a participação de agências 
das Nações Unidas e organis-
mos internacionais, muitos 
desses migrantes foram inte-
riorizados, ou seja, enviados 
para cidades do interior do 
país, onde há oportunidades 
de trabalho e moradia.

 O agricultor Juan Díaz é 
uma dessas pessoas que cru-
zou a fronteira com a expec-
tativa de uma vida melhor. 
Deixou para trás as terras da 
família, de onde não conseguia 
mais tirar o sustento e chegou 
a passar fome. O agricultor e a 
esposa ficaram 5 meses em um 
abrigo esperando que surgisse 
uma vaga de emprego, até que 
os dois foram chamados para 
administrar uma fazenda, em 
Planaltina, Goiás.

Atualmente, 75% dos pe-
didos para permanecer no 
país são para residência. Des-
de o ano passado, o governo 

brasileiro simplificou os pro-
cedimentos de autorização 
de residência temporária, por 
dois anos. Em 2018, o primei-
ro ano da Operação Acolhida, 

65% dos pedidos de perma-
nência eram para refúgio, 
quando a pessoa deixa seu 
país de origem por motivo de 
perseguição ou uma situação 

de grave violação de direitos 
humanos. Hoje, esse tipo de 
pedido corresponde a 25%.

 De 2018 para cá, houve 
uma mudança no perfil do ve-

nezuelano que busca o Brasil 
como destino. A diretora do 
Departamento de Migrações 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, Lígia Lu-

cindo, diz que é possível no-
tar essa diferença: “o público 
que primeiro recorreu ao Bra-
sil foi aquele que tinha melho-
res condições financeiras de 
deixar a Venezuela já no início 
da crise, e hoje, a gente tem 
notado que mesmo aqueles 
que tinham uma condição 
menos favorecida também 
estão recorrendo aqui ao ter-
ritório nacional”.

Foram duas semanas per-
correndo a pé caminhos e 
trilhas na Venezuela, até que 
a auxiliar de cozinha Deixy 
Aguillera, o marido dela, 
que era pintor, e o filho de 
13 anos conseguissem atra-
vessar a fronteira com o Bra-
sil. Ficaram meses em abri-
gos, até que surgiram duas 
vagas de emprego como au-
xiliar de limpeza para ela e o 
marido em um shopping em 
Campinas, São Paulo.

 Para lá, foram em um 
avião fretado pela Operação 
Acolhida e hoje vivem uma 
casa alugada. O trabalho de 
Deixy veio através do proje-
to Empoderando Refugiadas, 
que capacita e insere mulhe-
res em situação de refúgio no 
mercado de trabalho.

Reprodução

Metade dos venezuelanos Metade dos venezuelanos 
refugiados que entram no Brasil decide ficarrefugiados que entram no Brasil decide ficar
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A cantora Luiza, que fazia 
dupla com Maurílio, anunciou 
neste sábado (30) que a volta 
aos palcos, em carreira solo, 
já na próxima quinta-feira (5). 
O comunicado foi realizado 
quatro meses após a mor-
te do cantor, vítima de uma  
tromboembolia pulmonar.

No anúncio, que foi feito 
por meio de uma publica-
ção nas redes sociais, Lui-
za diz que não vive triste e 
nem para baixo, mas que 
a dor de perder o compa-
nheiro de palco continua. 
“Essa dorzinha, de perder 
pessoas que eu amava tan-
to, ela tá aqui, a diferença é 
que agora eu tento adestrar 
ela, todos os dias, todas as 

horas.”, escreveu a cantora.
Luiza relata que o pro-

cesso de luto pensou em 
desistir da carreira, mas uma 
“voz” a dizia “vaaamo, levan-
ta, vc nasceu pra isso”. De 
acordo com ela, essa “voz” 
era Deus. Agora, a cantora 
se diz pronta para os palcos 
e ansiar por eles.

MORTE DE MAURÍLIO
Maurílio morreu, aos 28 

anos, no dia em 29 de de-
zembro de 2021, após ser 
diagnosticado com choque 
séptico. Ele foi internado no 
dia 14 de dezembro depois 
de sofrer um tromboembolis-
mo pulmonar, em Goiânia. O 
corpo do artista foi velado e 
enterrado em Imperatriz, no 
Maranhão, sua cidade natal.

Uma das novas séries 
de televisão de maior 
destaque deste ano 

está sendo “Tokyo Vice” no 
HBO Max. O programa conta a 
história de Jake Adelstein, um 
jornalista norte-americano da 
vida real que construiu uma 
carreira como repórter poli-
cial em Tóquio, estabelecendo 
relacionamentos profundos 
com membros do submundo 
do crime da cidade para docu-
mentar os negócios da Yakuza.

Ele contou essa emocio-
nante história de vida no livro 
de memórias de 2009, “Tokyo 
Vice: An American Reporter 
on the Police Beat in Japan”, 
que se tornou um best-seller 
antes de ser adaptado para 
a série do HBO Max. Adels-
tein é interpretado no show 
por Ansel Elgort, e Michael 
Mann (diretor de “Fogo Con-
tra Fogo” e “Colateral”) dirigiu 
o piloto do seriado.

Mas uma matéria enorme 
no The Hollywood Reporter 
esta semana revelou que 
muitas pessoas no círculo 
de Adelstein, tanto persona-
gens mencionados no livro 
quanto especialistas no as-
sunto, questionaram a preci-
são de suas memórias.

Um dos muitos detalhes 
questionados é a ideia de 
Adelstein se infiltrar na Yaku-
za enquanto trabalhava para 
o jornal de Tóquio, The Yo-
miuri Shimbun. Histórias de 
suas reportagens secretas são 
uma parte essencial da marca 
que Adelstein construiu para 
si mesmo, mas o colega de 
Adelstein, Naoki Tsujii, duvida 
que ele tenha feito tais coisas.

“Não há absolutamente 
nenhuma maneira de um 
jornalista do Yomiuri ter 
permissão para se disfarçar 
– um jornalista nem pergun-
taria a seus chefes se eles 

poderiam fazer isso”, disse 
Tsujii. “No Japão, nem mes-
mo a polícia faz operações 
disfarçadas; é basicamente 
ilegal e as evidências não 
podem ser coletadas dessa 
maneira, embora tenha havi-
do algumas reformas legais 
recentemente. … O Yomiuri 
era muito rigoroso com esse 
tipo de coisa.”

Adelstein insiste que a his-
tória é verdadeira. “Não temos 
regras assim… para obter 
informações; foi de qualquer 
maneira possível, exceto que 
a compra de informações é 
proibida”, disse ele.

Enquanto Adelstein está 
convencido de que as histó-
rias são verdadeiras, a equi-
pe criativa do programa 
é rápida em apontar que 
a verdade não estava em 
mente quando eles esta-
vam desenvolvendo a série. 
O valor do entretenimento 
era a principal prioridade, e 
qualquer verdade que che-
gasse à série era apenas um 
bônus adicional.

“Havia tantas coisas que 
embelezamos e criamos que 
não tinham nada a ver, va-
mos chamar de ‘a verdadeira 
história de Jake Adelstein’”.

Tokyo Vice: Veracidade de história Tokyo Vice: Veracidade de história 
que inspirou série é questionadaque inspirou série é questionada

Cantora Luiza volta Cantora Luiza volta 
aos palcos quatro meses aos palcos quatro meses 
após morte de Maurílioapós morte de Maurílio
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