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Obesidade deve atingir 30% da Obesidade deve atingir 30% da 
população adulta no Brasil em 2030população adulta no Brasil em 2030

O Brasil deverá ter, até 2030, quase 30% de sua população adulta com obesidade. A projeção foi feita pela World Obesity Federation, 
uma organização internacional voltada para redução, prevenção e tratamento da obesidade.Atualmente, dados da Vigitel de 2021, uma 

pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, indicam que 22% da população brasileira adulta apresenta obesidade.  p3
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Depois de momentos 
sombrios o setor de 
bares e restaurantes 

de Goiânia ganha apetite e 
volta a brindar bons núme-
ros. Responsável por movi-
mentar bilhões anualmente, 
o seguimento de bares e 
restaurantes da capital têm 
vivido um momento de re-
começo. Desde que o uso de 
máscaras em locais fecha-
dos se tornou opcional em 
Goiânia, no dia 1º de abril, a 
cidade registrou a abertura 
de 718 novos estabeleci-
mentos. O levantamento re-
alizado pela Junta Comercial 
de Goiás (Juceg), estima que 
cerca de 24 bares e restau-
rantes abriram por dia, so-
mente no último mês.

A realidade é bastante di-
ferente da que foi vivida no 
início da pandemia, em 2020, 
quando o setor acumulou 
um prejuízo de mais de R$ 20 
milhões apenas em Goiânia. 
Agora, a Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) espera que o setor 

movimente, ao menos, R$ 
7 bilhões em todo o estado 
até o final do ano, sendo a 
maior parte do montante 
na região metropolitana de 
Goiânia. A capital é respon-
sável por abrigar 66,6% dos 
mais de 30 mil bares e res-
taurantes de Goiás.

Para o presidente da 
Abrasel, Danillo Ramos Men-
des, o cenário atual é classi-
ficado como um momento 

único para os empresários 
do ramo se reerguerem. 
Ele conta que cerca de 46% 
dos comerciantes do setor 
ainda estão com problemas 
relacionados a dívidas pro-
venientes dos períodos de 
paralisação.

“Não tinha dúvidas que 
o nosso seguimento iria 
retomar. Porém, a nossa 
luta agora é em ajudar as 
empresas que estão pas-

sando por dificuldades a 
se reerguerem. Muitos co-
mércios fecharam e outros 
beiraram a falência, mas 
com o surgimento destes 
novos MEIs acredito que 
vamos conseguir. Algumas 
empresas que surgiram 
como pequenos pontos de 
delivery estão crescendo e 
se tornando bares e restau-
rantes. Isso é uma prova da 
nossa retomada”, disse.

EMPREGOS
O seguimento também 

está com expectativas posi-
tivas para a criação de em-
pregos este ano. Segundo 
Danillo, entre novembro de 
2021 e abril de 2022, o setor 
empregou mais de 3 mil pes-
soas somente em Goiânia. A 
capital, inclusive, está com 
mais de 200 vagas de empre-
go disponíveis para atuar nas 
áreas de atendente e chefe de 
cozinha, entre várias outras 
funções como nas áreas ad-
ministrativas. Os interessados 
podem mandar currículos 
para o e-mail: rhsindibares@
gmail.com ou acessar o site do 
Sindicato de Bares e Restau-
rantes de Goiânia (Sindibares).

“O nosso seguimento é 
responsável por empregar 
cerca de 50 mil pessoas em 
todo o estado. Até o final do 
ano, esperamos criar pelo 
menos mais 2 mil vagas. O 
setor está contratando em 
praticamente todas as áreas, 
mas há déficit de pessoas 
especializadas, principal-
mente na área da cozinha e 
atendimento”, concluiu.

Uma mulher denunciou 
um médico por violência 
sexual após realização de 
consulta no Hospital Santa 
Helena na última sexta (06). 
A paciente acusa o Pedro 
Antônio Albino de ter feito 
carícias nas partes íntimas 
e de ter introduzido um ob-
jeto nas partes íntimas dela. 
Ela procurou uma delegacia 
e passou por exames no Ins-
tituto Médico Legal (IML). 

A investida do médico 
teria começado quando ele 
confidenciou que havia se 
separado. O profissional, 
segundo a mulher, teria dito 
ainda que mulheres usam 
roupas provocantes para 
chamar atenção e questio-

nou a paciente se ela gosta-
va de trair o marido. A vítima 
afirma que conseguiu fugir 
do consultório quando o 

médico foi ao banheiro e pe-
diu ajuda aos funcionários 
do local, mas nenhum teria 
prestado socorro. 

Outras pacientes que 
aguardavam atendimento a 
teriam apoiado. A mulher de 
41 anos mora em Senador 
Canedo e fazia tratamento 
com o coloproctologista 
havia sete anos devido a 
complicações intestinais da 
doença de Chagas.

“Hoje vai ser diferente. 
Deita aqui. Aí quando eu 
deitei, ele começou a tirar 
a minha calça toda. Ele pe-
gou um objeto e introduziu 
e ficava passando o dedo, 
passando a mão. Passava a 
mão na boca, cuspia, passa-
va em mim. Por fim, eu falei 
‘doutor, eu não estou con-
fortável’. Aí, ele falou para 
mim ‘então olha para mim 
que você vai sentir orgas-
mo’ e pôs a língua em mim”, 

afirmou em entrevista à TV 
Anhanguera.

Uma patrulha Maria da 
Penha foi acionada e che-
gou a ir até o hospital. No 
entanto, ao procurar o es-
pecialista, a equipe foi infor-
mada de que ele já teria ido 
embora. O caso foi registra-
do na Delegacia da Mulher 
como importunação sexual.

Em nota, a direção do 
Hospital Santa Helena afir-
mou que nunca houve re-
clamações sobre a conduta 
ética do profissional em 20 
anos de atuação na unida-
de, que acolheu a mulher e 
está apurando a denúncia. 
O Conselho Regional de Me-
dicina de Goiás (Cremego) 
informou não ter conheci-
mento do caso.

Reprodução

O tempo seco chegou e a 
temporada de incêndio está 
lançada. Os fogo em lotes 
baldios e em lixo são moti-
vo de reclamação da popu-
lação e já foram registradas 
30 denúncias no telefone da 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma) somente 
neste ano. Com previsão de 
ausência de chuvas até mea-
dos de outubro, a quantida-
de pode aumentar.

O fogo ateado em lixo 
ou em lotes baldios é 
considerado uma irregu-
laridade porque todas as 
pessoas devem defender e 
preservar o meio ambiente. 
O valor da multa considera 
a gravidade e circunstân-
cias que agravem ou ate-
nuem a queimada. O valor 
é de R$144,92 a R$1.449,20.

Segundo o Código de 
Posturas do Município, a in-
fração é formalizada e pode 
ocorrer apreensão ou remo-
ção de bens ou mercadorias. 
O autor da queimada passa a 
responder a um processo ad-
ministrativo e a multa é ge-
rada após um  julgamento, 
mas pode recorrer em prazo 
de oito dias. Caso ela não 
seja paga, o CPF do infrator é 
inscrito na dívida ativa.

A maior parte das ocor-
rências por poluição atmos-
férica, conforme notifica a 
agência, foi nos bairros Par-
que Eldorado Oeste, Centro 
Oeste e Parque Oeste Indus-
trial. A denúncia deve ser fei-
ta pelo telefone da Amma, 
o 161. Como o fogo é uma 
emergência, uma equipe vai 
até o local para avaliar a si-
tuação. A autuação também 
ocorre em caso de flagrante.

Em Goiânia, 24 bares e restaurante Em Goiânia, 24 bares e restaurante 
foram abertos diariamente em abrilforam abertos diariamente em abril

Paciente denuncia médico por violência sexual em GoiâniaPaciente denuncia médico por violência sexual em Goiânia
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Incerteza, desespero e an-
gústia são sentimentos re-
latados por pais e familia-

res de pessoas desaparecidas. 
Em Goiás, entre Janeiro e Abril 
deste ano foram registrados 
844 casos, segundo dados da 
Secretaria de Segurança Públi-
ca (SSP). No ano passado, no 
mesmo período, foram 801. 
Em diversos casos, a vítima 
aparece por conta própria, mas 
não há um retorno por parte 
do solicitante. Com isso, a SSP 
fica impossibilitada de realizar 
uma estimativa de quantas 
pessoas no estado estão desa-
parecidas atualmente.

Conforme a delegada, 
Luiza Venerando, as buscas 
por estes desaparecidos são 
complexas e variam de caso 
a caso. “Existem casos mais 
complexos e outros que são 
simples, em que a equipe 
consegue identificar o para-
deiro do procurado em 24 
horas”, explicou a delegada. 
Ainda de acordo com ela, a 
rotina e hábitos da vítima são 
levados em consideração.

“Já registramos casos em 
que a pessoa vai para uma fes-
ta, o celular descarrega, ela dor-
me na casa de um amigo e não 
dá notícias. Aí depois de dois 
dias aparece”, relatou Luiza.

Ainda segundo ela, os fa-

miliares de amigos de desa-
parecidos devem aguardar 
cerca de 24 horas para regis-
trar um boletim de ocorrên-
cias, no entanto, os hábitos 
da pessoa devem ser levados 
em consideração. Caso seja 
uma pessoa que não tem o 
costume de sair e ficar horas 
fora de casa, esse registro 
pode ser feito antes. Em caso 
de menores de idade, o regis-
tro deve ser feito assim que 

for notada a falta da criança 
ou adolescente. Caso contrá-
rio “pode ser tarde”.

CASO ALÍCIA MARQUES
Após o registro do bole-

tim de ocorrências, as inves-
tigações para identificação 
do paradeiro das vítimas é 
feito de imediato. No entan-
to, em casos mais complexos 
como o da Alícia Marques, de 
18 anos, (nome de registro: 

Edmar Gustavo Marques Pe-
reira), o processo pode levar 
dias, ou meses. Com isso, a 
angústia dos familiares e ami-
gos só aumenta.

Alícia é uma estudante 
transexual que desapareceu 
no dia 12 de fevereiro deste 
ano. A princípio, ela era ape-
nas uma jovem que saiu de 
casa e desapareceu. Porém, 
do decorrer das investigações, 
a polícia e a mãe de Alícia des-

cobriram que ela era garota de 
programa e usuária de drogas. 
Além disso, ela teria o hábito 
de comprar os entorpecen-
tes ‘fiado’, ou seja, consumia a 
droga para pagar depois.

Mediante isso, o caso de 
Alícia levantou diversas sus-
peitas, já que a jovem é uma 
alvo potencial de homicídio. 
No entanto, não há corpo ou 
indícios do assassinato. Mas 
a delegada Luiza Venerando, 

garante que o caso é tratado 
como prioridade pela equipe 
de investigação. E eles esperam 
que nos próximos meses te-
nham respostas concretas para 
repassar à mãe de Alícia, Fabrí-
cia Pereira, de 40 anos, que não 
desiste de encontrar a filha.

Apesar dos 84 dias sem 
notícias da filha, Fabrícia con-
tinua trocando os lençóis da 
cama dela, na esperança de 
que a jovem retorne e des-
frute de uma “cama limpa e 
cheirosa”. Os sapatos e roupas 
ficaram como ela deixou. A 
diarista ainda afirma que seu 
maior sonho, no momento, é 
ter notícias da filha e saber o 
que fizeram com ela.

Ela ainda relata que não 
saber do paradeiro de Alícia 
é “muito dificil”. “Eu só sei que 
meu filho saiu de casa e não 
voltou mais. Ninguém me dá 
notícias, meu sonho é saber 
onde está meu filho e o que fi-
zeram com ele”, disse Fabrícia.

A diarista também rela-
tou que sonha todos os dias 
como o retorno da filha e 
pede a Deus para que isso 
aconteça. “Sabe quando você 
sonha uma coisa muitas ve-
zes? Então, sonho isso todo 
dia. Em ver minha filha e seu 
cabelo vermelho chegando. 
Só peço isso, pra Deus traz ela 
pra mim pra nossa casa”, de-
sabafou Fabrícia.

Divulgação
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Cerca de 150 crianças com 
microcefalia, uma malforma-
ção congênita (ocorrida du-
rante a gestação), em que o 
cérebro não se desenvolve de 
maneira adequada, estudam 
na rede pública de ensino em 
Goiás, sendo 80 em escolas es-
taduais e 68 escolas municipais 
na capital. Muitas delas, por 
terem contraído o vírus da zika.

O número tende a ser 
maior, com o ensino sendo 
oferecido também em escolas 
públicas de outros municípios 
e na rede particular. A maio-
ria das crianças matriculadas 
nasceu entre o final de 2015 
e o ano de 2016, quando foi 
declarada emergência pública 
em saúde no país por causa 
do aumento da ocorrência de 
casos de microcefalia e sua re-
lação com o zika vírus.

De acordo com a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
a associação entre vírus zika 
e microcefalia foi confirmada 
em novembro de 2015, com 
a detecção do vírus zika, pri-
meiro no líquido amniótico e 

no cordão umbilical e, depois, 
em amostras de sangue e te-
cidos dos bebês. Os estudos 
determinantes para confir-
mar essa associação foram 
conduzidos por especialis-
tas da Fiocruz e do Instituto 

Evandro Chagas.
As crianças que nasceram 

com microcefalia em Goiás na 
época recebem atendimento 
integral de saúde no Centro 
Estadual de Reabilitação e Re-
adaptação Dr. Henrique San-
tillo – CRER, uma unidade da 
Secretaria Estadual de Saúde 
de Goiás, onde são feitos os 
trabalho de reabilitação das 
quatro deficiências: física, 
auditiva, visual e intelectual. 
Somado a síndromes como 
autismo e microcefalia tam-
bém participam, inclusive, de 
Grupos de Leitura e Escrita na 
unidade semanalmente.

A rede estadual de ensi-
no oferece um Atendimento 
Educacional Especializado 
(AEE) em 316 salas de recur-
so multifuncional em todo o 
estado. O objetivo do AEE é 
complementar a formação 
dos estudantes com defici-

ência, por meio de recursos 
didáticos acessíveis, e apoiar 
os alunos de acordo com suas 
necessidades individuais. 
De acordo com a assessoria 
da Secretaria de Estado de 
Educação, atualmente estão 
matriculadas 80 crianças com 
microcefalia na rede pública 
estadual de ensino, tanto em 
escolas regulares quando em 
escolas especiais, dependen-
do do grau de comprome-
timento. Em sala de aula, os 
alunos são acompanhados 
por profissionais de apoio, 
que os auxiliam tanto peda-
gogicamente quanto na loco-
moção e coordenação moto-
ra dentro da escola.

Em Goiânia, a Secretaria 
Municipal de Educação, aten-
de a 69 crianças com micro-
cefalia, todas avaliadas por 
equipes multidisciplinares da 
SME Goiânia. “A partir desse 

acompanhamento, a Gerên-
cia de Inclusão, Diversidade e 
Cidadania define se as crian-
ças serão matriculadas nas 
unidades da rede ou se preci-
sam de atendimento especia-
lizado, através das unidades 
especializadas conveniadas”, 
informa a secretaria.

Apesar deste acompa-
nhamento multidisciplinar 
e de apoio às crianças com 
microcefalia, nem todas as 
mães se sentem seguras em 
levar os filhos para a escola. 
É o que revela Rochelle dos 
Santos, mãe de Hickelly, de 
5 anos. A filha dela frequenta 
escola desde os 11 meses de 
vida. Rochelle faz parte da 
Associação Microcefalia, que 
reúne familiares de crianças 
que nasceram com a malfor-
mação e que buscam direitos 
para o pleno desenvolvimen-
to de seus filhos. 

Após surto de Zika, rede pública conta com 150 crianças com microcefaliaApós surto de Zika, rede pública conta com 150 crianças com microcefalia
ROSANA MELO



A esquerda brasileira 
está convicta que este 
pleito de 2022 é uma 

das mais importantes de sua 
história e que eleger Lula à 
presidência da República, 
resgatar a própria história e 
garantir a sobrevivência, mas 
sabe que não será uma elei-
ção de vitória fácil.

A prova disso começa a apa-
recer nas pesquisas, como a do 
Instituto Voga, encomendada 
pela Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida de Goi-
ânia (Aciag), que entrevistou 
807 eleitores entre os dias 25 
e 28 de abril. A pesquisa, regis-
trada no TSE (BR-04000/2022) 
e no TRE-GO (05473/2022), 
aponta empate técnico entre 
os dois candidatos em Goiás.

Lula (PT) está com 32,4% 
das intenções de voto e Jair 
Bolsonaro (PL), com 30,4%. A 
margem de erro é de 3,5 pon-
tos, o que configura o empa-
te. O terceiro colocado, Ciro 
Gomes (PDT) aparece com 
3,2%, comprovando a polari-
zação entre Lula e Bolsonaro, 
que, no cenário atual, dispu-

tam a vitória na eleição deste 
ano. A pesquisa mostra ainda 
que 35, 6% dos entrevistados 
não votariam em Bolsonaro 
de jeito nenhum e 32% não 
votariam em Lula.

O cientista político Pedro 
Araújo Pietrafesa, da Pontifí-
cia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), enxerga um 
cenário favorável a Bolsonaro 
na eleição deste ano em Goiás, 
apontando o eleitorado goia-
no como conservador e que 
identificou-se com o presiden-

te da República ao longo de 
seu primeiro mandato. O con-
servadorismo do eleitor do es-
tado é comprovado, segundo 
ele, nas eleições ao governo, 
com as vitórias de Marconi Pe-
rillo, Iris Rezende e de Ronaldo 
Caiado, todos da direita.

“O PT, por sua vez, teve um 
desempenho inferior a 10% 
em 2018, o que prejudica 
muito o palanque de Lula em 
Goiás”, avalia. Ele lembra que 
o melhor desempenho que o 
partido teve ocorreu em 2002, 

com Marina San’Anna candida-
ta à governadora, quando teve 
15% dos votos válidos. Pietra-
fesa diz que o ideal seria o for-
talecimento do PT no Estado.

Ele avalia que o partido 
deveria pelo menos ser o 
terceiro maior em Goiás. Atu-
almente os partidos mais in-
fluentes no Estado são o PSD, 
União Brasil, PSDB, MDB e PP. 
“O PT não tem um nome forte 
para jogar na disputa eleito-
ral. Tem de promover o forta-
lecimento com urgência”.

Ex-prefeito de Aparecida 
e pré-candidato ao governo 
de Goiás, Gustavo Mendanha 
(Patriota), pediu atenção aos 
goianos para não divulgarem 
fake news. Pelo Twitter, ele es-
creveu neste domingo (8): “A 
turma da maldade não des-
cansa. Fique sempre alerta e, 
na dúvida, não espalhe.”

Junto com a legenda, Men-
danha publicou uma foto tam-
bém. “Na era da informação e 

das redes sociais, nem tudo é 
o que parece. Os recursos para 
disseminar notícias falsas es-
tão cada vez mais sofisticados. 
Até montagens inserindo o 
rosto de uma pessoa em vídeo 
falso (deep fake) estão mais di-
fíceis de perceber. Fique aten-
to”, diz o texto da imagem.

Vale lembrar, ele o gover-
nador Ronaldo Caiado (União 
Brasil) foram vítimas da mes-
ma fake news, no mês passa-

do. Montagens colocaram os 
adversários políticos com um 
comentário que, na verdade, 
foi feito pela presidente do 
PT, Gleisi Hoffman.

“Inflação da cesta básica 
já bate 21% em doze meses. 
Com isso, o preço dela já equi-
vale a 58,57% do salário mí-
nimo e a fome que atinge 19 
milhões de brasileiros deve se 
agravar. E Bolsonaro? Tá fazen-
do o quê?”, diz o texto da pe-

tista publicado em rede social.
À época, Mendanha afir-

mou: “A campanha eleitoral 
nem começou e uma en-
xurrada de mentira circula 
pelos aplicativos de mensa-
gens tentando desinformar 
a população. Na noite desta 
segunda, 18, circulou esta 
montagem grotesca e men-
tirosa. Reforço meu compro-
misso com a verdade e a ab-
soluta transparência.”

Reprodução

Cenário favorece vitória de Bolsonaro Cenário favorece vitória de Bolsonaro 
em Goiás, avalia cientista políticoem Goiás, avalia cientista político

O pré-candidato ao Go-
verno de Goiás pelo PSB, 
José Eliton teve declara-
ções desmentidas pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE), ao dizer que 
não pagar as folhas de 
novembro e dezembro 
de 2018 foi uma opção do 
governador Ronaldo Caia-
do (União)
De acordo com relató-
rio do TCE, que julgou as 
contas de Eliton, o que 
aconteceu foi que à épo-
ca enquanto governador, 
deixou o governo sem di-
nheiro em caixa fazendo 
com que o próximo chefe 
do Executivo estadual en-
contrasse dificuldade para 
quitar o pagamento dos 

funcionários.
Eliton falou sobre o assun-
to em entrevista ao Jornal 
O Popular publicado no 
dia 5 de maio. O agora fi-
liado ao PSB negou que 
existia um déficit de R$ 6,7 
bilhões em dívidas de cur-
to prazo, o que também 
foi atestado pelo TCE.
Sem dinheiro em caixa, 
o governador Ronaldo 
Caiado iniciou sua ges-
tão em janeiro de 2019 
com a responsabilidade 
de colocar em dias os 
salários dos funcioná-
rios públicos. A alterna-
tiva encontrada por sua 
equipe de governo foi 
começar a pagar os atra-
sados em parcelas.

Mendanha pede que goianos não compartilhem fake newsMendanha pede que goianos não compartilhem fake news
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Para quem perdeu o pra-
zo para transferir o títu-
lo de eleitor de cidade 

e ainda assim não quer abrir 
mão de votar, a Justiça Eleito-
ral ainda oferece como opção 
o voto em trânsito, que é um 
direito previsto no Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).

Ainda assim, é preciso ter 
cuidado, pois também há um 
prazo para solicitar o voto em 
trânsito, que vai de 12 de julho 
a 18 de agosto. Antes de tudo, é 
preciso saber se há alguma pen-
dência em relação ao seu título 
de eleitor. A situação atual do 
documento pode ser conferida 
no portal da Justiça Eleitoral.

Apenas quem estiver com 
a situação toda em ordem po-
derá votar em trânsito, uma 
vez que o cadastro do eleitora-
do já foi fechado, e assim não 
é mais possível resolver ne-
nhuma pendência relativa ao 
título, como multas ou faltas 

não justificadas, por exemplo.
Caso esteja tudo certo, 

será necessário também já in-
dicar em qual cidade o eleitor 
estará no dia da votação.

O Tribunal Regional Eleitora 
(TRE) de cada UF deverá divul-
gar, com antecedência, todas 
as seções eleitorais em que 
haverá voto em trânsito. Vale 
lembrar que a modalidade só é 
disponibilizada em municípios 
com mais de 100 mil habitan-
tes, além das capitais.

Feita a inscrição, quem 
estiver na mesma unidade 
da federação (UF) de seu do-
micílio eleitoral poderá votar 
para os cargos de presidente, 
governador, senador e depu-
tados federal e estadual. Já 
quem estiver, no dia da vo-
tação, fora da UF do seu do-
micílio eleitoral poderá votar 
somente para presidente.

As inscrições para votar em 
trânsito devem ser feitas por 
meio da internet, na opção 
Título Net, que abrirá a opção 

durante o período de inscrição.
É preciso, no entanto, estar 

seguro de se estará no dia da 
votação. O eleitor informar 
que votará em trânsito em 
determinada cidade e não 
comparecer deve justificar a 
ausência normalmente, mes-
mo que esteja em seu domi-
cílio eleitoral original.

As Eleições 2022 estão 
marcadas para 2 de outubro, 
primeiro domingo do mês, 
conforme determina a Cons-
tituição. Eventual segundo 
turno para os cargos de pre-
sidente e governador está 
marcado para 30 de outubro.

NO EXTERIOR
A Justiça Eleitoral alerta que 

não é permitido votar em trân-
sito em urnas instaladas fora do 
país. Contudo, quem possuir 
seu domicílio eleitoral em algu-
ma das zonas no exterior (ZZ), 
mas estiver no Brasil no dia da 
votação, pode pedir o voto em 
trânsito dentro do país.

Divulgação

Voto em trânsito é opção para Voto em trânsito é opção para 
quem perdeu prazo de transferir títuloquem perdeu prazo de transferir título
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Parece que a decisão de 
deixar o DC para se filiar 
a e assumir a presidência 
do PTB na região metro-
politana, vai dar dor de 
cabeça para vereadora de 
Goiânia, Gabriela Rodart. 
É que o DC já protocolou 
requerimento no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-GO) 
para reaver o mandato da 
parlamentar alegando que 
ao se filiar a outra legenda, 
Rodart cometeu infidelida-
de partidária.

A informação é que a 
saída da vereadora surpre-
endeu os dirigentes do DC 
em Goiás já que a intenção 
do partido era que Gabriela 
fosse candidata a deputada 
federal pela sigla em 2022.

A promessa dos corre-
ligionários do DC é respei-
tar a saída da parlamentar 
da sigla, mas nem por isso,  
deixar que ela leve consigo 
o mandato que, de acordo 
com a legislação eleitoral, 
é do partido conquistado 
através da soma de votos 
obtidos pela chapa durante 
a eleição.

COM A PALAVRA
Durante entrevistas a 

CNN, a vereadora informou 
que entrou com pedido de 
desfiliação na justiça, “por jus-
ta causa”, em 2 de abril desse 
ano. Entre as justificativas 
para saída está a conversa 
que, segundo Gabriela, ela 
teve com o presidente do DC 
em Goiás, Alexandre Maga-
lhães, onde ele disse que não 

teria espaço na chapa para 
ela disputar as eleições como 
candidata a deputada federal.

Gabriela também dis-
se que chegou ao ponto 
de não ser convidada para 
qualquer ato partidário  no 
DC e concordou que o DC 
tem legitimidade para pe-
dir o mandato na Justiça, e 
ainda que solicitou e que o 
processo corra em segredo.

A edição da revista norte-
-americana Time, divulgada 
na última quarta-feira (4), 
que trouxe Lula (PT), pré-
-candidato a presidência da 
República em 2022, conti-
nua repercutindo no meio 
político brasileiro.

O ex-presidente disse que 
seus adversários políticos ti-
veram “inveja”, por ele ter sido 
escolhido para ser entrevista-
do pelo veículo e ainda ter ga-
nhado destaque na publicação 
ilustrando a capa da revista.

A declaração do ex-pre-
sidente foi dada na última 
quinta-feira (5) enquanto 
ele participava de uma ‘aula 
magna’ na Universidade de 
Campinas (Unicamp). Aos pre-
sentes, o petista disse que saiu 
na capa da revista porque eles 
(editores da Time), sabem que 
o povo Brasileiro vai mudar o 
País e ainda que, caso ganhe 
as eleições, “nossas políticas 
públicas serão feitas nas con-
ferências nacionais”.

A publicação da Time con-
siderou Lula como o líder 
mais popular do Brasil e citou 
que o petista busca retornar 

a presidência. Já na entrevista 
Lula falou sobre a guerra entre 
Ucrânia e Rússia e sobre a re-
viravolta na trajetória política 
dele, desde quando condena-
do e preso após as investiga-

ções de corrupção da Opera-
ção Lava Jato até quando foi 
solto após o Supremo Tribunal 
Federal (STF) considerar que 
ele foi julgado por um juiz que 
atuou de forma enviesada.

Lula diz que capa da revistaLula diz que capa da revista
“Time” gerou inveja em adversários“Time” gerou inveja em adversários

FERNANDA MORAIS

Vereadora Gariela Rodart pode Vereadora Gariela Rodart pode 
perder mandato por infidelidadeperder mandato por infidelidade

FERNANDA MORAIS



O Brasil deverá ter, até 
2030, quase 30% de sua popu-
lação adulta com obesidade. 
A projeção foi feita pela World 
Obesity Federation, uma orga-
nização internacional voltada 
para redução, prevenção e tra-
tamento da obesidade.

Atualmente, dados da Vi-
gitel (Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefô-

nico) de 2021, uma pesquisa 
feita pelo Ministério da Saúde, 
indicam que 22% da popula-
ção brasileira adulta apresen-
ta obesidade. A condição é 
calculada por meio do IMC (ín-
dice de massa corporal), que 
consiste na divisão do peso 
pela altura ao quadrado.

Quando o resultado fica 
entre 25 e 30, considera-se que 
há sobrepeso —condição que 

atinge 57% da população adul-
ta no país, segundo a Vigitel.

Os números da World 
Obesity Federation também 
apontaram que a condição 
pode ser uma realidade para 
mais de 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo até 2030. 
Para efeito de comparação, 
em 2010 o número era apro-
ximadamente a metade.

“Alguns fatores relativa-

mente conhecidos para obe-
sidade estão impactando 
países que anteriormente 
não tinham altas taxas, como 
um largo acesso a comidas 
muito industrializadas e de 
alimentos refinados“, diz Car-
los Schiavon, cirurgião bariá-
trico e coordenador da ONG 
Obesidade Brasil.

A federação utilizou dados 
já consolidados pela OMS 

(Organização Mundial da 
Saúde) e do Banco Mundial, 
além de realizar as estimati-
vas por meio do histórico de 
obesidade dos países.

No Brasil, caso se confirme 
a projeção para 2030, o país 
vai se tornar a quarta nação 
com maior número absoluto 
de pessoas com excesso de 
peso no mundo, atrás somen-
te dos Estados Unidos, da Chi-

na e da Índia.
A possível prevalência de 

30% da condição em toda a 
população adulta brasileira 
foi categorizada como alta 
pela federação. Outras regi-
ões, no entanto, chegam a 
percentuais muito maiores, 
como a Samoa Americana, 
que, em oito anos, poderá 
ter quase 70% da sua popu-
lação com obesidade.

Bestas como somos, 
até hoje acreditamos, 
sem nada questionar, 

naquelas falas pomposas dos 
burocratas que, não menos 
coitados, enaltecem a mag-
nífica democracia da qual go-
zamos. Mas quer saber? A ver-
dade nua e crua, de um modo 
que alguém nunca te descre-
veu, apresenta-se assim: milha-
res de congressistas engrava-
tados e gordos, aprovando, a 
todo momento, leis e leis num 
passo tão frenético e confuso 
que nenhum eleitor comum 
seria capaz de acompanhar.

E se não podemos acom-
panhar, quanto mais questi-
onar? “Todo poder emana do 
povo, e será duramente rever-
tido contra ele“, ouvi por aí, de 
um passarinho verde. De vez 
em quando, conseguimos no 
máximo sair às ruas num do-
mingo, levantando bandeiras, 
cartazes e bonecos inflados 
contra uma ou duas causas 
pontuais. N`outras trezentas, 
pelo contrário, tomamos ré, 

sempre em desvantagem.
Disso, tomo como conc-

lusão que o povo sempre es-
tará em desvantagem em re-
lação ao crescimento do poder 
do Estado e dos figurões que 
ocupam as suas cadeiras. Tan-
to é verdade que, neste artigo 
de hoje, de todas as causas, só 
consigo acudir umazinha, pob-
re elegida da vez: os incentivos 

financeiros do governo para a 
cultura. No nome, como sem-
pre, tudo é lindo e poético. Já 
na prática, nem tanto.

É que na última quinta-fei-
ra, 5, o presidente Jair Bolsona-
ro vetou o projeto da Lei Aldir 
Blanc 2, de autoria da deputa-
da Jandira Feghali, filiada ao 
Partido Comunista do Brasil, 
que consistia na tentativa de 

fazer permanente o auxílio que 
surgiu para socorrer os trabal-
hadores do entretenimento 
durante a pandemia, quando 
foram proibidos, também por 
força de lei, de trabalhar.

Há pouco mais de mês, na 
mesma tendência, o presiden-
te do Brasil também vetou o 
projeto da Lei Paulo Gustavo, 
feito sob direção do deputa-

do José Guimarães, do PT, e 
aprovado pelo congresso num 
momento de comoção nacio-
nal causada pela morte do ator, 
que era tão querido entre os 
brasileiros, vítima da Covid-19.

Somando os projetos, 
mais de seis bilhões de reais 
estão em jogo para serem dis-
tribuídos entre estados e mu-
nicípios. No caso da Lei Paulo 
Gustavo, dois terços dos 
recursos deveriam ser rever-
tidos à produção cinemato-
gráfica, e mais um bilhão para 
“qualquer outra manifestação 
cultural”, como descreve o 
site da Câmara Federal.

“Qualquer manifestação 
cultural” já deixa no ar aque-
le cheirinho de que “algo de 
errado não está certo“. Esse 
tipo de definição, adorada 
pelos legisladores brasilei-
ros, é propositalmente vaga 
e aberta nos textos da lei, e 
serve a uma só razão: para 
que o dinheiro dos cidadãos 
possa ser distribuído pelos 
políticos por meio de verbas, 
desde que eles decidam con-
siderar aquilo como “mani-

festação cultural“.
Por exemplo, conto min-

ha experiência com a Lei Al-
dir Blanc. Há um ano, fiz um 
programa de podcast como 
trabalho de faculdade. Mais do 
mesmo, apenas para passar. 
Mostrei a um amigo, que, pare-
cendo empolgado, deu-me o 
conselho: “Entra na Aldir Blanc 
com esse projeto. Você pode 
pegar três mil reais“. Então eu 
pensei: “Ele está me dizendo 
para pegar três mil do governo, 
para fazer um podcast que não 
me custou nada, que ninguém 
vai ouvir e que não trará nen-
hum retorno à sociedade?“.

Naquele momento, per-
cebi que meu amigo, que já 
havia entrado na lei por conta 
de outro podcast, sentia-se 
totalmente no direito de re-
ceber dinheiro do governo 
para pegar um celular, gravar 
um áudio cheio de bobagens 
da sua cabeça que não alte-
rariam em nada o estado das 
coisas, e publicar para meia 
dúzia de gatos pingados: 
como se Deus e o mundo lhe 
devessem esse favor.

Divulgação

Lei Aldir Blanc: Lei Aldir Blanc: 
dinheiro para cultura é farofa no Brasildinheiro para cultura é farofa no Brasil
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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 au-
toR$88.500,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
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 
ado R$79.500,00 whatsa-
pp: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 F:3213-4848 what-
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

Veículos
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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 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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
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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 Apartamento 
3 suítes, 2 VG, lazer 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, 
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 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 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
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 suí-
te americana, sala, portão 
eletrônico, área de servi-
ço coberta, play ground, 
churrasqueira c/ quiosque 
155mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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
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Pouco mais de um ano 
após legalizar o uso 
recreativo da maconha 

para os cidadãos maiores de 
21 anos, Nova York recebeu 
nesta quinta-feira (5) o pri-
meiro evento de canabis or-
ganizado na ONU.

O encontro é uma conse-
quência do impacto da plan-
ta na sociedade, especial-
mente durante a pandemia, 
quando todos os dispensá-
rios médicos da substância 
nos EUA foram classificados 
como “serviço essencial”. Só 
no ano passado, a venda do 
setor no país aumentou 43% 
na comparação com 2020

Batizado de Regenerative 
Cannabis Live, o fórum foi 
organizado pelo americano 
Patrick McCartan, CEO da 
Regennabis Ventures, fundo 
que investe no setor.

Entre outros temas, a go-
vernança ambiental, social 
e corporativa (ESG, na sigla 
em inglês) estava entre os 
assuntos debatidos pelos 32 
palestrantes do evento. Na 
plateia, o terno e a gravata 
típicos de eventos executi-
vvos foram deixados de lado 
e substituídos por roupas 
menos sisudas.

Uma das pessoas mais 
importantes do setor, Steve 
DeAngelo compareceu ao en-
contro usando suas tranças 
tradicionais e com seu cha-
péu característico. “Esse é um 
grande passo para o setor da 
Cannabis, o reconhecimento 
da importância do segmento”, 
disse ele, que é o fundador 
da Harboside Help Center, o 
primeiro dispensário aberto 
nos EUA. A empresa hoje é 

o maior centro medicinal da 
substância no país, com ações 
negociadas na Bolsa.

O evento atraiu os maiores 
nomes do mercado, com re-
presentantes de Índia, Cana-
dá, Malta, Panamá, Argentina, 
Paraguai, Qatar e até do Brasil.

“Esse é o sinal do quan-
to a indústria da Cannabis é 
pulsante”, disse Alex Lucena, 
diretor de inovação da The 
Green Hub, aceleradora de 

startups do setor.
“O Brasil é dono de um 

grande potencial. Temos ter-
ras e clima para plantar o câ-
nhamo, além de tecnologia”, 
afirmou ele. Além do óleo 
medicinal, extraído da flor, o 
restante da planta pode ser 
usado para a produção de 
tecidos e de outros materiais.

“Somos o único país desse 
encontro sem regulação, ape-
sar de já existir uma indústria 

nacional de Cannabis”, disse 
Patrícia Villela, palestrante 
do evento e presidente da 
Humanitas360, empresa sem 
fins lucrativos que desenvol-
ve um trabalho social com a 
população carcerária.

Nos últimos dois anos, a 
Anvisa (Associação Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
aprovou a comercialização 
de ao menos 12 óleos à 
base de cânabis.

Em seu discurso, Patrícia 
lembrou que o país já foi pro-
tagonista neste setor. Há 40 
anos, os cientistas Elisaldo Car-
lini e Raphael Mechoulam, de 
Israel, descobriram o potencial 
da Cannabis no tratamento de 
epilepsia -o CBD (canabidiol, 
substância não psicoativa da 
maconha) pode ser usado 
como anticonvulsivo.

Desde então, as pesqui-
sas evoluíram e as substân-
cias derivadas da planta vi-
raram tratamento dores do 
câncer, fibromialgia, insônia 
e depressão, entre outros.

“O mercado de Canna-
bis, que até recentemente 
era criminalizado e mar-
ginalizado, alimentando o 
preconceito racial e estig-
matizando culturas, saiu da 
ilegalidade pela pesquisa 
científica, pela advocacia in-
vestigativa e pela prática da 
cidadania”, disse Patrícia.

A Anvisa só regulou a 
importação da substância 
em 2014, depois de muitas 
manifestações públicas das 
chamadas mães da Cannabis, 
mulheres que tinham filhos 
que sofriam de síndromes 
raras e que usavam derivados 
da maconha no tratamento.

Reprodução

Maconha é discutida Maconha é discutida 
na sede da ONU pela primeira vezna sede da ONU pela primeira vez
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O cantor Gusttavo Lima 
não vai se apresentar no Ro-
deio Show de Aparecida. A 
apresentação prevista para 
a próxima terça (10) foi can-
celada “por motivo de força 
maior”, segundo comunica-
do da prefeitura, e ainda não 
se sabe quem irá substituir o 
Embaixador. O sertanejo era 
considerado a atração princi-
pal do evento, que começou 
na última quarta (04). 

O curioso é que, pela 
internet, os fãs apontaram 
que o espetáculo em Apare-
cida de Goiânia não consta-
va na agenda oficial de maio 
de Gusttavo divulgada em 
seu Instagram na tarde de 
ontem, quinta (05). O perfil 
dele mantém uma publica-

ção com calendário de sho-
ws sem nada previsto entre 
09 e 11 de maio. Algumas 
pessoas chegaram a sugerir 
que o acesso gratuito do pú-
blico no Rodeio Show pode-
ria ter sido um dos motivos 
para o cancelamento. 

“Não traria lucro para ele 
somente o show com en-
trada franca praticamente. 
Na verdade, a força maior é 
o show Buteco dele em se-
tembro visando ganhar mui-
to, muito mais”, comentou 
uma internauta se referindo 
ao projeto musical do artista 
com hits da carreira que ocor-
rerá em Goiânia no dia do 
aniversário dele. Os ingressos 
começaram a ser vendidos 
ontem e 26 mil foram adqui-
ridos nas primeiras sete horas 
de liberação ao público.

O Amazon Studios 
anunciou que a his-
tória em quadrinhos 

Paper Girls recebeu sinal ver-
de para ser produzida .

Escrita por Brian K. Vau-
ghan e com artes de Cliff 
Chiang, a obra se tornou um 
best-seller desde sua primeira 
publicação, em 2015. A histó-
ria de Paper Girls é centrada 
em quatro meninas que, en-
quanto entregavam jornais na 
manhã seguinte ao Hallowe-
en de 1988, se veem em meio 

a um conflito entre facções de 
viajantes do tempo, sendo en-
viadas para uma aventura que 
pode salvar o mundo.

“Como grandes fãs do que 
Brian e Cliff criaram em Paper 
Girls, não poderíamos estar 
mais animados com a opor-
tunidade de dar vida a essa 
incrível aventura”, revelaram 
Folsom, Cantwell e Rogers, 
que atuarão como produto-
res e showrunners da série.

“Esta é uma história com 
tanto coração, e tantas cores e 

dimensões únicas - nossa es-
perança não é somente fazer 
justiça ao material original, mas 
fazer com que Paper Girls seja 
diferente de qualquer outra 
coisa atualmente na TV”, com-
pleta o trio.

O projeto tem produção da 
Legendary Television em asso-
ciação com a Plan B, empresa 
de Brad Pitt, e foi inicialmen-
te oferecido para análise da 
Amazon em 2019. Apesar de 
comparações com “Stranger 
Things”, vale lembrar que os 

quadrinhos de “Paper Girls” fo-
ram lançados em 2015, um ano 
antes da produção da Netflix.

A adaptação é assinada 
por Stephany Folsom, co-
-roteirista de “Toy Story 4”, que 
também produzirá a atração 
em parceria com os roteiristas 
Christopher Cantwell e Chris-
topher C. Rogers (criadores 
de “Halt and Catch Fire”) e os 
autores dos quadrinhos.

A série não tem previsão 
de estreia, mas os quadrinhos 
podem ser lidos no Brasil.

Paper Girls, série que adapta HQ Paper Girls, série que adapta HQ 
premiada, ganha lançamentopremiada, ganha lançamento

Show de Gusttavo Lima Show de Gusttavo Lima 
no Rodeio em Aparecida no Rodeio em Aparecida 
de Goiânia é canceladode Goiânia é cancelado
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