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Goiás pulou da 14ª posição para a 7ª, em apenas quatro anos, no ranking dos estados que mais matam pessoas trans e travestis no Brasil. 
Os dados fazem parte da última pesquisa divulgada pela a Antra Brasil. Oficialmente foram registrados ano passado em Goiás sete assassinatos 

de travestis e trans, mas os números, podem não refletir a realidade, uma vez que não existem padrões para o registro de oco  p3
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Goiânia registrou que-
da de 86% no número 
de internações por co-

vid-19 durante o mês de abril, 
segundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). A 
pasta constatou o percentual 
ao comparar números com os 
dados apresentados no mês 
de março, em que foram re-
gistradas 56 internações. No 
mês de abril, foram somente 
oito, até o dia 28.

 De acordo com a secre-
taria, os números compro-
vam que a desobrigação 
do uso de máscaras não in-
terrompeu o ciclo de queda 
da doença em Goiânia, que 
teve início no mês de feve-
reiro. “Mesmo com o cená-
rio tão positivo, não vamos 
deixar de cuidar das pesso-
as e manter os serviços ne-
cessários, como testagem 
e vacinação, disponíveis 
diariamente à população da 
capital goiana”, afirma o pre-
feito Rogério Cruz.

 Conforme a planilha de 
solicitações de leitos das uni-
dades de saúde de Goiânia, 
a taxa de ocupação de leitos 
na capital é de 10,77% para 
leitos de UTI, e 2,22% em lei-
tos de enfermaria. “Temos os 
menores números desde o 
início da pandemia. Esse re-
sultado deve ser celebrado”, 

ressalta Rogério Cruz. 
“A queda de todas as 

notificações relacionadas já 
mostravam declínio desde 
o mês de fevereiro, mantida 
em março e consolidada no 
mês de abril”, pontua o se-
cretário municipal de Saúde, 
Durval Pedroso. Ele lembra 
que no mês de março ainda 
havia reflexos das contami-
nações provocadas pela va-
riante Ômicron.

 Em números de solicita-
ções diárias de internações 
para os casos mais graves, 
o pico registrado no mês de 

março foi no dia 02, quando 
a Central de Regulação de 
Goiânia recebeu sete solici-
tações, no dia 04 foram seis 
solicitações. “Daí por diante, 
quando houve solicitação, 
foi apenas uma”, explica o 
técnico de Políticas Públicas 
da SMS, Sergio Nakamura, ao 
acrescentar que o pico de so-
licitação em abril ocorreu no 
dia 06, com três solicitações. 
“Todas as quedas foram man-
tidas, com uma solicitação no 
dia 28 de abril”, completa.

 De acordo com os da-
dos, Goiânia mantém uma 

média de 140 casos assinto-
máticos diários confirmados 
de Covid-19. “Chegamos a 
registrar mil casos por dia e 
tivemos, por exemplo, em 
março de 2021, 1.467 pes-
soas internadas em Goiânia 
em razão da doença. Esse foi 
o nosso pico de internação 
durante toda a pandemia 
e, analisando os boletins 
epidemiológicos, podemos 
verificar a eficácia da vacina-
ção e um cenário favorável 
a medidas como a desobri-
gação do uso de máscaras”, 
avalia Nakamura. Ele lem-

bra, ainda, que o número 
de óbitos também teve uma 
redução importante. “Foram 
registrados 53 em março e 
nove em abril”, pontua.

 
LEITOS
Durante toda a pandemia, 

muitas ações foram neces-
sárias por parte da Prefeitura 
de Goiânia, dentre elas, a con-
tratação de novos leitos equi-
pados com respiradores, uma 
vez que o maior agravamento 
da Covid-19 é no sistema res-
piratório dos pacientes. 

“Leitos foram contrata-
dos, testes foram disponibi-
lizados e ações priorizadas 
para a prevenção e trata-
mento da população”, pon-
tua o prefeito Rogério Cruz, 
ao lembrar que os leitos, até 
então destinados ao trata-
mento de Covid-19, estão 
sendo utilizados para pacien-
tes com outras enfermidades.

 Rogério Cruz desta-
ca o Hospital da Mulher e 
Maternidade Célia Câma-
ra (HMMCC) que, desde 
a inauguração, ainda não 
teve a real funcionalida-
de efetivada. “Já estamos 
realizando todos os pro-
cedimentos para que a 
atividade seja realmente ao 
atendimento às mulheres de 
Goiânia”, sublinha o prefeito.

Mais um suposto caso de 
agressão em escolas aconte-
ceu na manhã desta segun-
da-feira (9), em Goiânia. Des-
ta vez, a diretora da Escola 
Municipal Leonisia Naves de 
Almeida, localizada no setor 
Morada do Sol, foi conduzida 
à delegacia pela Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia 
(GCM) por supostamente ter 
enforcado um aluno, de 11 
anos, enquanto tentava se-
parar uma briga no pátio da 
unidade de ensino.

Segundo o Comandante 

Operacional da GCM, Vilmar 
Rodrigues, a GCM foi acionada 
pela mãe do aluno agredido 
por volta das 10h30 da manhã, 
alegando que o filho teria sido 
agredido pela líder escolar.

“Os alunos estavam bri-
gando e a diretora precisou 
usar a força física para conter 
essa briga. O Conselho Tute-
lar também foi acionado e 
a diretora, juntamente com 
a criança e a mãe foram 
levadas para à Central de 
Fragrantes. Agora, a diretora 
pode responder por vias de 
fato. Uma audiência foi mar-
cada para que ela explique 

seus atos, já a criança tam-
bém deve ser ouvida para dar 
sua versão do fato”, explicou.

AGRESSÃO NEGADA
Ao ser procurada, a Se-

cretaria Municipal de Edu-
cação de Goiânia (SME), 
informou que a diretora não 
praticou qualquer tipo de 
agressão contra o estudante e 
que ela se dispôs ir à delegacia 
esclarecer os fatos e realizar 
um exame de corpo de delito, 
a fim de confirmar que não 
agrediu a criança. A diretora, 
inclusive, diz que as acusações 
da mãe do aluno não passam 

de uma perseguição devido 
há problemas que teve com a 
mulher no passado.

NOTA SME
Sobre o episódio da Esco-

la Municipal Leonidia Naves 
de Almeida, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
informa o que se segue:

A SME registrou, na ma-
nhã desta segunda-feira 
(9/5), um caso de indisci-
plina entre estudantes ma-
triculados na unidade de 
ensino. Na ocasião, a dire-
tora da unidade educacio-
nal interveio para cessar o 

princípio de confusão.
Diante disso e das alega-

ções da responsável por um 
dos estudantes envolvidos 
no episódio, a diretora se dis-
pôs ir à delegacia esclarecer 
os fatos e realizar um exame 
de corpo de delito para con-
firmar que não houve qual-
quer tipo de agressividade 
por parte da profissional.

A SME esclarece que en-
viou apoios técnicos e pe-
dagógicos para dar suporte 
aos estudantes e profissio-
nais da unidade e apurar o 
ocorrido. Secretaria Munici-
pal de Educação (SME)

Reprodução

Há dois anos e três me-
ses, a Justiça têm tentado 
montar um quebra-cabeça 
para desvendar o paradeiro 
de Lilian de Oliveira, de 40 
anos, que desapareceu no 
Aeroporto de Goiânia ao 
chegar de uma viagem da 
Colômbia, no dia 13 de fe-
vereiro de 2020. Depois de 
5 mil páginas de processo 
e versões contraditórias 
dos três acusados de ma-
tar a mulher, uma nova 
audiência de instrução e 
julgamento foi agendada 
para está segunda-feira 
(9), na Primeira Vara Cri-
minal de Goiânia. A reu-
nião é para ouvir as teste-
munhas do caso e juntar 
elementos para que seja 
tomada uma decisão.

Entre os acusados de 
matar Lilian estão o pro-
dutor rural Jucelino Pinto 
da Fonseca, de 61 anos, 
que, inclusive, teve uma 
relação extraconjugal com 
a mulher, o que teria pro-
vocado brigas por conta 
do pagamento de pensão 
alimentícia após o nasci-
mento de uma menina, 
hoje com 7 anos. Além 
dele, foram denunciados 
a babá da criança, Cleoni-
ce de Fátima Ferreira, de 
50 anos, e Ronaldo Rodri-
gues Ferreira, de 56 anos. 
Os três foram denunciados 
pelo Ministério Público 
(MP) no dia 23 de abril de 
2021. Entretanto, os réus 
respondem em liberdade –  
depois de reclamarem de 
sofrerem ameaça e tortura 
enquanto estavam presos. 
Eles ficaram detidos entre 
os dias 29 de maio a 13 de 
agosto de 2020.

Apesar do órgão ter de-
nunciado os três por homi-
cídio, o corpo de Lilian nunca 
foi encontrado. Algumas ver-
sões apresentadas pelos acu-
sados apontam que o corpo 
da mulher foi incinerado em 
uma caldeira de Pirenópolis. 
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Goiás pulou da 14ª posi-
ção para a 7ª, em ape-
nas quatro anos, no 

ranking dos estados que mais 
matam pessoas trans e traves-
tis no Brasil. Os dados fazem 
parte da última pesquisa divul-
gada pela Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais, a 
Antra Brasil, que faz a pesqui-
sa desde 2017. Oficialmente 
foram registrados ano passado 
em Goiás sete assassinatos de 
travestis e trans, mas os nú-
meros, alertam especialistas, 
podem não refletir a realidade, 
uma vez que não existem pa-
drões para o registro de ocor-
rência com esta informação.

“É importante comparar-
mos os dados da Antra com 
os do Anuário de Segurança 
Pública porque revela que há 
possível subnotificação dos da-
dos oficiais”, pontua a advoga-
da Amanda Souto, Conselheira 
Seccional da OAB-GO, que é 
uma mulher trans. Segundo 
ela, os números do anuário ge-

ralmente são bem menores do 
que os apresentados no levan-
tamento da Antra.

Dados da Antra apontam 
que  140 transexuais e tra-
vestis foram assassinados no 
Brasil em 2021, sendo 135 tra-
vestis e mulheres transexuais 

e 5 casos de homens trans e 
pessoas transmasculinas. De 
acordo com o levantamento, 
5% das vítimas tinham entre 
13 e 17 anos; 53% das vítimas 
tinham entre 18 e 29 anos; e 
28% era a idade daquelas en-
tre 30 e 39 anos; 10% entre 40 

e 49 anos; 3% entre 50 e 59 
anos; e 1% entre 60 e 69 anos. 
A idade média das vítimas foi 
de 29,3 anos. Nos casos em 
que houve identificação racial, 
81% eram pessoas negras.

As mortes de pessoas trans 
e de travestis tem na brutalida-

de e violência extrema como 
uma das característica. Em 
72% dos casos os assassina-
tos foram apresentados com 
requintes de crueldade, como 
o uso excessivo de violência 
e a associação com mais de 
um método e outras formas 
brutais de violência. Esfaque-
amento múltiplo, dezenas de 
tiros, mutilação, corpos incen-
diados, esquartejados, deixa-
dos nus, golpeados com pedra 
para desfigurar o rosto são re-
correntes neste tipo de crime, 
comum em crimes de ódio. 
Neste caso, de transfobia.

No dia 24 de fevereiro deste 
ano, a travesti Brunna Kimberly, 
de 27 anos, foi morta a tiros no 
Bairro Nossa Senhora de Lour-
des, em Aparecida de Goiânia. 
Ela levou três tiros que atingi-
ram seu tórax, o pescoço e as 
costas. Foram disparados pelo 
carona de uma moto. Pouco 
tempo depois, no dia 4 de mar-
ço, no mesmo bairro, a poucos 
metros dali, outra travesti foi 
morta estrangulada por um 
cliente motociclista que a dei-

xou seminua em um lote baldio.
No dia 22 de abril, na Vila 

Aurora, em Goiânia, outra tra-
vesti, de 25 anos, foi executada 
com mais de 10 tiros quando 
andava pelo local carregando 
uma mala. Um homem arma-
do aproximou-se e disparou 
várias vezes contra ela, fugindo 
a pé logo depois. Todos os cri-
mes seguem em investigação 
nas delegacias de Homicídios 
das duas cidades.

No relatório da pesquisa 
de articulação política, Bruna 
Benevides, que é uma das res-
ponsáveis pelo levantamento 
afirma que as travestis e mu-
lheres trans enfrentam violên-
cias por ousarem reinvindicar 
seu lugar de mulher na socie-
dade. A escalada da violência 
com esse perfil se entrelaça, 
segundo ela, com o ambiente 
político do país, onde está em 
curso uma narrativa inferior do 
papel da mulher e que incita a 
violência contra pessoas trans 
no mesmo cenário em que é 
observado um aumento da 
violência contra mulheres.

Divulgação
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A suspeita de que a den-
gue tenha causado a morte de 
uma gestante e das filhas gê-
meas deve ser confirmada em 
pelo menos um mês. A previ-
são da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-GO) leva em con-
sideração o trâmite envolven-
do as etapas de investigação 
e diagnóstico. O caso ocorreu 
em um hospital de Goiânia na 
última sexta (06). Neste ano, o 
estado já teve confirmado um 
óbito de gestante pela doen-
ça, em Aparecida de Goiânia.

A vítima, a advogada Na-
thany Sanches, de 33 anos, 
estava grávida de duas me-
ninas e passou mal na cidade 
onde morava, em Silvânia. 
Ela foi internada, encaminha-
da para a capital na quinta 
passada, não resistiu e fale-
ceu no dia seguinte. Informa-
ções preliminares apontam  
que ela estaria com dengue 
e/ou com infecção.

De acordo com a SES-GO, 
os casos de morte por den-
gue  são confirmados pelos 
municípios para a pasta. No 
entanto, a confirmação de-

pende de análises do Labora-
tório Central de Saúde Públi-
ca de Goiás e de laboratórios 
de referência no Rio de Janei-
ro (Fiocruz) e no Pará (Evando 
Chagas), por meio do Comitê 
de Óbitos do Estado.

Procurada pela reporta-
gem do Diário do Estado, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de de Goiânia informou que 
já solicitou o prontuário da 
mulher ao hospital e, assim 

que o receber, será enviado 
à SES. O corpo dela foi para 
o Serviço de Verificações 
de Óbitos (SVO) da capital, 
onde foi coletado material.

A assessoria da Prefeitura 
de Silvânia foi contatada du-
rante toda a tarde desta se-
gunda (09) por meio de liga-
ções telefônicas, mensagens 
e chamadas por whatsApp, 
porém não houve retorno até 
a publicação desta edição.

A Polícia Civil (PC) e a Po-
lícia Militar (PM) cumpriram 
mandados de prisão contra 
suspeitos de roubar e recep-
tar cargas em Goiás. Até o 
momento, a Operação Tran-
ca de Aço, como foi batiza-
da, já prendeu 12 pessoas.

As prisões foram efetua-
das na última sexta-feira (6) 
e divulgadas nesta segunda-
-feira (9) pela Polícia Civil (PC). 
Além do roubo de cargas, os 

detidos são suspeitos de tráfi-
co de drogas e outros delitos 
nas rodovias brasileiras. Nove 
pessoas foram presas em Goi-
ânia, outros suspeitos foram 
detidos em Mara Rosa, Morri-
nhos e Santo Antônio.

“A Operação Tranca de 
Aço visou o encarceramento 
de pessoas envolvidas com 
roubos de cargas – e outros 
delitos em rodovias – que 
estavam à solta e tinham 
mandado de prisão em 
aberto”, explica o delegado 

Alexandre Bruno de Barros, 
titular da Delegacia Estadual 
de Repressão a Furtos e Rou-
bos de Cargas (Decar).

De acordo com a PC, os 
principais produtos roubados 
pela organização são medica-
mentos, defensivos agrícolas 
e grãos. Os suspeitos que fo-
ram detidos fazem parte de 
diferentes organizações cri-
minosas. A Operação terá no-
vas fases. “Temos a impressão 
de que mais de 30 pessoas 
serão presas”, conclui.

Causa da morte de grávida que estava Causa da morte de grávida que estava 
com dengue só deve sair daqui um mêscom dengue só deve sair daqui um mês
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O Avante oficializou 
apoio ao projeto de re-
eleição do governador 

Ronaldo Caiado (União Brasil) 
neste final de semana. O par-
tido agora faz parte do grupo 
formado por 12 legendas que 
estão na base de Caiado para 
o pleito de 2022 – União Brasil, 
MDB, Solidariedade, PRTB, PSC, 
Avante, PV, Podemos, PTB, Pro-
gressistas, Republicanos e PDT.

Nos bastidores do partido, 
a informação é que o presi-
dente do Avante, vereador 
por Goiânia, Thialu Guiotti, 
vai trabalhar para união entre 
os integrantes da sigla. Isso 
porque o vereador Geverson 
Abel (Avante), também de 
Goiânia,  já declarou apoio a 
pré-candidatura de Gustavo 
Mendanha e o presidente da 
legenda em Anápolis, o vere-
ador Delcimar Fortunato, que 
é um ferrenho defensor de 
Marconi Perillo (PSDB).

Quanto mais partidos na 
base, melhor para Caiado que 
consegue aumentar seu tem-

po na propaganda eleitoral no 
Rádio e na TV. Além disso, es-
ses apoiadores com mandato 
são considerados pontes en-
tre o governador e os eleitores 
nos municípios goianos.

É esperado ainda que 
após as convenções parti-

dárias Caiado consiga for-
matar alianças ainda com 
PSD, PP, PROS e Brasil 35.

Dirigentes do PSD e do PP, 
inclusive, tentam emplacar o 
nome do candidato ao Sena-
do na chapa do governador 
com as indicações do depu-

tado estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa de Goi-
ás (Alego), Lissauer Vieira pelo 
PSD e o presidente do PP em 
Goiás, Alexandre Baldy. Lem-
brando que nas eleições desse 
ano, o Estado tem apenas uma 
vaga disponível para o cargo.

Era para ser entretenimen-
to, mas acabou virando palan-
que político a apresentação 
do cantor Xand Avião em um 
show realizado no dia 6 de 
maio em Aparecida de Goiânia.

O cantor, nascido na cidade 
de Itaú, no Rio Grande no Nor-
te, atualmente mora em For-
taleza (CE), portanto, sequer 
vota em Goiás. Apesar disso 
declarou durante seu show 
que vai votar em Gustavo 

Mendanha (Patriota). “Não tô 
fazendo campanha, viu gente. 
Eu tô falando que ele é meu 
governador. Eu vou votar no 
Gustavo Mendanha”, falou o 
cantor durante apresentação.

Tudo aconteceu no even-
to Aparecida é Show. Quem 
estava no palco e também 
foi cumprimentado por Xand 
Avião foi o prefeito da cidade, 
Vilmar Mariano (Podemos).

A declaração de Xand, de 
acordo com o advogado Carlos 
Alberto Lima, especialista em 

Direito Eleitoral, é que a atitu-
de pode até não configurar 
campanha política eleitoral, já 
que, apesar de expressar apoio 
ao pré-candidato, não chega a 
pedir voto aos presentes.

“A lei proíbe o pré-candidato 
faça pedido expresso de voto, 
mas não fala nada em  casos de 
declaração de apoiador. Caberá 
a Justiça Eleitoral analisar cada 
caso e decidir”, explicou.

Porém o advogado aler-
ta que a estratégia pode ser 
utilizada para confundir o 

eleitor que acaba escolhendo 
um candidato, não pelas suas 
propostas, mas por influên-
cias externas no processo de 
campanha eleitoral.

“Fora isso entramos na 
questão de que a lei é vaga em 
alguns sentidos e ações assim 
acabam abrindo espaço para 
que mais pessoas desobede-
çam a lei sem que nada aconte-
ça. Cabe ao eleitor ficar atento 
a essas ações e saber escolher 
aqueles que serão seus repre-
sentantes públicos”, alertou.

Reprodução
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Tem ganhado destaque no 
meio político a movimen-
tação que o PSDB tem feito 
nos últimos dias com o ob-
jetivo de pressionar o lan-
çamento de Marconi Perillo 
para a disputa do Governo 
do Estado em 2022.
Ao que tudo indica, basta 
apenas o tucano confir-
mar se quer ou não ser 
o candidato do partido 
visando o comando do 
Palácio das Esmeraldas.  
Perillo é o presidente do 
PSDB em Goiás.
A avaliação dos integran-
tes do partido é que o 
projeto do ex-prefeito 
de Aparecida de Goiâ-

nia, Gustavo Mendanha 
(Patriota), não conseguiu 
ganhar fôlego desde 
quando ele saiu do MDB  
e continuou sem res-
paldo mesmo após ele 
encontrar abrigo em um 
novo partido.
Com o isolamento de 
Mendanha, a tendência 
é que outros nomes se 
encorajem a enfrentar 
nas urnas o projeto de 
reeleição do governa-
dor Ronaldo Caiado. E o 
PSDB, de olho no cená-
rio, está disposto a tra-
balhar para que Marconi 
seja o candidato para o 
cargo pela quinta vez.

Ciro Gomes, pré-candida-
to do PDT a presidência da 
República, está com Co-
vid-19. O próprio político 
falou sobre o diagnóstico 
ao postar em suas redes 
sociais o resultado de um 
teste de laboratório que 
confirma a doença.
Na última sexta-feira (6), 
quem revelou estar com 
Covid, foi Geraldo Alckmin 
(PSB), que é o vice na cha-
pa de Lula (PT). Alckmin, 
inclusive, não participou do 
lançamento da chapa da 
dupla em evento que acon-
teceu no último sábado (7).
Ciro Gomes declarou que 
está bem e com sintomas 
leves, mas por conta das 
características da doença, 

suspendeu sua agenda de 
campanha. Assim o pede-
tista participa, de forma re-
mota, de um evento mar-
cado para esta terça-feira 
(10), no Rio de Janeiro (RJ).
“Infelizmente testei po-
sitivo para a Covid. Os 
sintomas estão leves e, se 
Deus quiser, breve estarei 
recuperado. Sou forçado 
a suspender atividades de 
campanha. Mas, com as 
devidas precauções, farei 
a #CIROGAMES, amanhã, 
direto de minha casa”.
Ciro Gomes também alertou 
que aqueles que tiveram 
contato com ele recente-
mente, façam teste de Co-
vid, mesmo se não apresen-
tarem sintomas da doença.  

Xand Avião: pegou muito mal politizar show em AparecidaXand Avião: pegou muito mal politizar show em Aparecida
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Para destravar a reforma 
tributária no Senado, o 
ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse hoje (9) 
que o governo pode apresen-
tar uma versão “mais enxuta” 
do projeto com a proposta 
de aumento do imposto de 
renda sobre os super-ricos e 
redução dos impostos cobra-
dos sobre as empresas.

“A hora é agora. Já aprova-
mos essa reforma na Câma-
ra [dos Deputados], ela está 
travada no Senado. Podemos 
fazer uma versão mais enxu-
ta, tributando os super-ricos e 
reduzindo o imposto sobre as 
empresas”, disse Guedes du-
rante a apresentação de uma 
nova ferramenta para monito-
rar os investimentos no país.

O ministro defendeu ainda 
o fim de toda tributação so-
bre a indústria “para permitir 
que o Brasil, que tem todas 
as matérias-primas, seja uma 
potência mundial”. Ele disse 
que o governo já segue nes-
se caminho, e mencionou a 

redução no Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), 
promovida via decretos publi-
cados no fim do mês passado.

A fala do ministro ocorre 
depois de o ministro Alexandre 

de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ter suspen-
dido, na sexta-feira (6), parte 
da redução do IPI, atendendo 
a pedido do partido Solidarie-
dade. A legenda alegou que a 

redução do IPI em todo o país 
para produtos que também 
são produzidos na Zona Franca 
de Manaus prejudicaria a van-
tagem competitiva e o desen-
volvimento da região.

Moraes suspendeu limi-
narmente (de maneira pro-
visória) a redução do IPI para 
todos os produtos que tam-
bém sejam produzidos na 
Zona Franca, onde vigora re-
gime tributário diferenciado, 
protegido pela Constituição. 
Isso inclui itens como sapa-
tos, TV’s, aparelhos de som, 
móveis, brinquedos e outros.

“A redução de alíquotas 
nos moldes previstos pe-
los decretos impugnados, 
sem a existência de medidas 
compensatórias à produção 
na Zona Franca de Manaus, 
reduz drasticamente a van-
tagem comparativa do polo, 
ameaçando, assim, a própria 
persistência desse mode-
lo econômico diferenciado 
constitucionalmente protegi-
do”, escreveu o ministro.

Monitor de investimentos
O Monitor de Investimen-

tos foi lançado nesta segun-
da-feira (9) em parceria com o 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e apoio 

financeiro do governo do 
Reino Unido, por meio de um 
fundo dedicado ao desenvol-
vimento sustentável.

Na plataforma ficam dispo-
níveis dados e projeções sobre 
a economia brasileira e os pla-
nos de desenvolvimento para 
os setores como os de infraes-
trutura, energia, conectividade 
e saneamento. A ideia é que 
a ferramenta traga o detalha-
mento e a avaliação sobre a 
sustentabilidade de todos os 
projetos de parceria público-
-privada existentes no Brasil.

“A plataforma vai reunir 
para o investidor informações 
relevantes sobre cada projeto 
disponível, dados da série his-
tórica, aspecto social, aspecto 
ambiental, plano de expansão 
e todas as informações neces-
sárias para ajudar a ilustrar não 
só projeções de investimento 
como para dar subsídio na 
tomada de decisão”, explicou 
Daniella Marques, secretária 
de Produtividade e Competiti-
vidade do ministério.

Divulgação
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A primeira-dama Miche-
le Bolsonaro, fez um pro-
nunciamento em rede na-
cional para Rádio e TV no 
último domingo (9), com 
uma mensagem alusiva ao 
Dia das Mães.

Acontece que Michelle 
usou o espaço para divulgar 
ações sociais do governo 
federal em favor dar mães 
que são assistidas pelos pro-
gramas de políticas públicas 
que estão em vigor no Brasil, 
uma espécie de publicidade 
as ações governamentais.

O resultado do pronun-
ciamento não poderia ser 
outro. A Procuradoria Geral 
da República (PGR), foi acio-
nada pelo deputado federal 
Rui Falcão (PT-SP), que ale-
gou que Michelle fez propa-
ganda eleitoral antecipada e 
cometeu ainda crime de im-
probidade administrativa.

O petista justificou na re-
presentação feita a PGR que, 
de acordo com a Legislação, 
pronunciamentos em rede 
nacional são prerrogativas 
dos presidentes da Repúbli-
ca, do Senado e da Câmara 

Federal, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e ainda de mi-
nistros do Estado autorizados 
pelo presidente da República.

Ainda de acordo com o 
deputado federal, o roteiro 
seguido por Michelle Bol-
sonaro, que teve suporte da 

ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, Cris-
tiane Britto, durante o pro-
nunciamento, demonstra 
objetivamente o desejo de 
dar publicidade as ações do 
presidente Bolsonaro (PL), 
candidato a reeleição.

Circula nos grupos de 
WhatsApp de aficionados 
pela candidatura de Lula à 
Presidência, um jingle que 
foi lançado pelo PT nacional 
em outubro do ano passado, 
quando o pré-candidato fez 
76 anos. Elogiado pelo notável 
bom gosto, tanto na melodia 
quanto nas imagens, nas men-
sagens disseminadas consta-
va uma informação falsa. A de 
que a voz que entoa “Imagina 
Lula lá”, publicada no YouTube 
oficial do PT, fosse da cantora 
baiana Maria Bethânia.

A verdade é que quem 
canta a canção é a goiana Ma-
íra Lemos, que comentou a 
confusão. “Eu fiquei extrema-
mente lisonjeada por ter sido 
confundida com minha ídola 
Maria Bethânia. Sou fascina-
da por ela, uma das minhas 
grandes inspirações como 
cantora”, disse ao DE.

O fato é que ninguém sabe 
quem começou a falar que a 
voz era de Maria Bethânia. Em 
novembro do ano passado, a 
coluna do jornalismo Ancel-
mo Gois, no Globo, abriu com 
uma foto grande de Bethânia 

e o título Vozes Parecidas:
Não, não é Maria Bethâ-

nia quem canta jingle de 
Lula em vídeo viralizado. Na 
nota, Ancelmo informa que a 
produção da cantora baiana 
vem sendo procurada para 
esclarecer a confusão, mas 
que na verdade, quem canta 
no jingle composto por Dito 
Martins, João Paulo Lopes e 
Pedro Santos é Maíra, a quem 
identifica como “cantora goia-
na que solta a voz em comí-
cios lulistas desde a infância”.

Maíra, dona de um talento 
nato, é uma das maiores vo-
zes femininas em Goiás. Tem 

uma trajetória de sucesso e 
de simpatia junto ao público. 
Politizada desde a infância, 
é filha da ex-deputada esta-
dual Isaura Lemos e do ex-
-vereador Euler Ivo. Sempre 
fez parte da esquerda e apoia 
a candidatura de Lula.

Mesmo diante do escla-
recimento feito à coluna de 
Gois em novembro do ano 
passado, mensagens de 
WhatsApp continuam sendo 
disparadas informando er-
roneamente que a música é 
cantada por Bethânia. Fake 
News! O talento é goiano. É 
de Maíra Lemos.

Maíra Lemos gravou jingle da campanha Maíra Lemos gravou jingle da campanha 
Lula e foi confundida com Maria BethâniaLula e foi confundida com Maria Bethânia
ROSANA MELO

Rui Falcão aciona PGR sobre propagan-Rui Falcão aciona PGR sobre propagan-
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FERNANDA MORAIS



Amplamente utilizado 
pelos brasileiros pela pratici-
dade e rapidez, o PIX, hoje, é, 
praticamente, indispensável 
para muitas pessoas físicas 
e jurídicas. Entretanto, tam-
bém é sinônimo de perigo. 
Responsável por movimen-
tar mais de R$ 800 bilhões na 
economia brasileira somente 
no mês de abril de 2022, o 
PIX é uma ferramenta “muito 
visada” pelos criminosos de-
vido às transações em tempo 
real, 24h por dia, inclusive nos 
finais de semana e feriados.

Por conta disso, seques-
tros relâmpago, golpes e 
até furtos de celulares se 
tornaram mais comuns. Isso 
porque, segundo o especia-
lista em segurança privada, 
Ullisses Capistano, a movi-
mentação econômica têm 
chamado a atenção dos cri-
minosos. Ele ainda afirma: 
onde está o dinheiro tam-
bém estarão os criminosos.

“As fraudes verificadas 
exploram o elo mais frágil 
do processo, que é o ser hu-
mano, presente em todas 

as transações PIX, pois é ele 
quem insere as informações, 
as verifica e as confirma atra-
vés da senha de sua institui-
ção financeira. Desta forma, 
apesar de termos evoluções 
constantes nos sistemas por 
trás do PIX, a melhor forma 
de aprimorar a segurança do 
PIX é através da educação do 
usuário final”, diz.

O especialista explica que 
a segurança da ferramenta se 
sustenta em três pilares: tec-
nologia utilizada, processos 
nas instituições financeiras e 
educação dos usuários. Elas re-
querem aprimoramento cons-
tante, mas a que mais trás pre-
ocupação, conforme Ullisses, 
é a educação do usuário final. 
Para ele, a proibição do uso do 

PIX como forma de evitar o au-
mentos dos crimes envolven-
do a ferramenta não está em 
pauta no Banco Central ou nas 
instituições financeiras.

“As modalidades mais 
utilizadas pelos criminosos 
estão baseadas em Engenha-
ria Social e QR Codes Fraudu-
lentos. Através da primeira 
metodologia os criminosos 

buscam fazer a vítima ceder 
dados de suas contas em 
redes sociais para assumir o 
comando do perfil. A partir 
daí, eles passam a pedir di-
nheiro aos contatos do usu-
ário e solicitar que o mon-
tante seja transferido por 
PIX. Já com a metodologia 
dos QR Codes Fraudulentos 
os criminosos buscam enga-
nar o usuário final a realizar 
pagamento em contas dis-
tintas daquelas às quais eles 
realmente buscariam pagar.

CONTAS LARANJAS
O golpe mais comum en-

volvendo o PIX são realiza-
dos pelo próprio aparelho 
celular. Aquela mensagem 
de algum parente pedindo 
dinheiro (novo número) ou 
até mesmo pessoas desco-
nhecidas com propostas 
tentadoras de emprego de-
vem ser bem analisadas.

Alias, do outro lado da tela 
pode ser um estelionatário ou 
até mesmo um detendo ten-
tando aplicar golpes. Ullisses 
diz que esse tipo de alicia-
mento, embora seja comum, 
ainda faz muitas vítimas, prin-

cipalmente entre a popula-
ção de terceira idade.

“Esses criminosos usam 
contas laranjas para transferir 
o dinheiro do golpe. Os la-
ranjas, em geral, são pessoas 
muito humildes às quais são 
oferecidas parte dos recur-
sos transacionados em suas 
contas. Os laranjas são os pri-
meiros a serem identificados 
pelas autoridades policiais. 
Posteriormente, não é raro 
encontrarem os mandantes 
do crime e apreenderem 
quadrilhas”, disse.

GOLPE
Os pedidos e propostas 

realizados pelos criminosos 
são convincentes e tenta-
doras. Eles prometem, por 
exemplo, ganhos de R$ 500 
a R$ 1,5 mil em apenas 20 
minutos é ainda garantem 
que a pessoa não precisa de 
mais nada além de um celu-
lar e internet. Porém, exigem: 
idade mínima de 20 anos. O 
especialista diz que os 20 mi-
nutos que eles alegam trazer 
lucro é o tempo de algumas 
transações bancárias assisti-
das pelos criminosos.

Fruto do amor de um casal 
ou de um solteiro, o son-
ho de ter um filho pode 

ser concretizado com a ajuda 
da medicina reprodutiva. O 
único empecilho ainda não 
vencido pela ciência é a ida-
de da mulher, que reduz ba-
stante as chances de sucesso 
no tratamento. Técnicas como 
o congelamento e doação de 
óvulos surgem como as mais 
seguras para postergar a ma-
ternidade ou paternidade.

O especialista Ricardo Pi-
mentel alerta para a necessi-
dade de ginecologistas e 
pacientes conversarem sobre 
as possibilidades de gerar o 
filho quando elas entram na 
casa dos 30 anos. Segundo 
ele, a desinformação dá às 
mulheres a ilusão de controle 
do tempo embora os óvulos 
envelheçam e atrapalhem a 
realização de uma possível 
gestação. Apesar disso, a me-
dicina reprodutiva evoluiu 
nas últimas décadas, princi-
palmente na parte diagnósti-

ca, e resolve maior parte dos 
fatores relacionados à inferti-
lidade com sucesso. 

“A última resolução do 
Conselho Federal de Medici-
na orienta que as técnicas de 
medicina reprodutiva podem 
ser aplicadas em mulheres de 
até 50 anos, mas as técnicas 
de reprodução assistida deve 
ser oferecida às mulheres de-
sde que haja custo-benefício, 
ou seja, previsão de resultado 
palpável. A pergunta então 
é até quando insistir com os 
óvulos próprios já que eles 
têm a mesma idade da mul-
her e não conseguimos rever-
ter esse efeito idade. Após os 
43 anos, não existe mais um 
custo-benefício financeiro e 
emocional”, alerta.

Nesses casos, o ideal seria 
a ovodoação, que é a fertili-
zação com o óvulo de uma 
doadora. O processo é se-
melhante tanto para casais 
homoafetivos masculino, fe-
minino e transgêneros com 
a  doação de óvulo e útero 
de substituição ou sêmen, 
respectivamente. No último 

caso, é permitida a gestação 
compartilhada quando o em-
brião do óvulo de uma das 
parceiras pode ser transferido 
para o útero de outra parceira. 

“Como alternativa para 
preservar a fertilidade, temos 
o congelamento de óvulos, 
espermatozóides ou em-

briões,  que apresentam taxas 
de sucesso de descongela-
mento excelentes. A mulher 
atinge um limite biológico 
mais expressivamente a partir 
dos 40 anos. Muitas técnicas 
estão sendo desenvolvidas 
mundo afora com o objetivo 
de conseguirmos rejuvenes-

cer o ovário e, consequente-
mente, o óvulo. Porém ainda 
são resultados empíricos e in-
conclusivos”, pontua Ricardo.

As possibilidades desse 
ramo da medicina se ba-
seiam no coito programado 
(indução da ovulação), na 
inseminação intrauterina e 

a fertilização in vitro. A indi-
cação varia conforme o dia-
gnóstico. Os valores também 
são flexíveis começando na 
faixa dos R$300, passando 
por R$3 mil e alcançando os 
R$20 mil, para cada uma das 
técnicas, respectivamente. 
O médico chama atenção 
para os custos laboratoriais 
que, de acordo com ele, pe-
sam no investimento. Ele cita 
como justificativa que a pre-
cificação de equipamentos e 
medicamentos é em dólar. 

“Pode ser tarde quando a 
paciente concluir as expecta-
tivas profissionais e de relaci-
onamento para aí sim decidir 
ter um filho. Ela pode congelar 
ainda jovem e decidir engra-
vidar até os 44 anos porque 
ele não perde a qualidade e 
já está congelado. Paciente 
de 30 a 32 anos, quando não 
tem perspectiva de engravi-
dar nos próximos dois ou três 
anos, tem a possibilidade de 
congelar o óvulo. Dos 35 aos 
37, quanto antes congelar, 
melhor”, enfatiza o especiali-
sta em reprodução humana.

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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
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 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

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

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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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 
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

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
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
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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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Na noite desta segun-
da-feira (9), a Apare-
cidense concluiu a 

5ª rodada do Brasileirão Sé-
rie C de 2022 diante do Vitó-
ria. No Estádio Aníbal Batista 
de Toledo, as equipes não 
saíram do 0x0 e somaram 
um ponto cada. Na tabela 
de classificação, o Camaleão 
ficou em 15º lugar e perdeu 
a chance de escalar posições 
e se distanciar da zona de re-
baixamento. O Leão, por sua 
vez, amarga um espaço den-
tro do Z-4, na 17ª colocação.

0X0
Em Aparecida de Goiâ-

nia, a Aparecidense estava 
determinada a virar a maré 
na temporada. Depois de 
vencer o Ypiranga na es-
treia da Série C, o time 
goiano perdeu dois jogos 
seguidos e empatou outro. 
Caso encerrasse o jejum, 
terminaria a rodada pelo 
menos em 11º, podendo 
chegar até 9º se conseguis-
se um bom saldo de gols.

As melhores chances do 
duelo foram do Camaleão. 
A principal oportunidade do 
primeiro tempo aconteceu 
aos 44 minutos, quando a 

bola sobrou limpa para Alex 
Henrique dentro da área, 
mas o atacante furou e des-
perdiçou uma chance incrí-
vel. No lado do Leão, a gran-
de finalização foi um chute 
para fora de Yuri, aos 42.

Na segunda etapa, foi a 
vez de Renato desperdiçar 
para a Aparecidense. Na 
marca dos seis, o jogador re-

cebeu na área e teve tempo 
de pensar antes de fazer o 
arremate. Quando o fez, jo-
gou à esquerda da meta. O 
Vitória também apresentou 
perigo e chegou até a balan-
çar as redes em cabeceio de 
Miller, mas houve impedi-
mento no lance.

No final das contas, o 
jejum da Aparecidense per-

durou e o time segue pouco 
acima da zona da degola. 
Sem vencer há quatro jogos, 
o Camaleão volta a campo 
apenas no próximo fim de 
semana. No domingo (15), 
às 11h, o clube de Aparecida 
de Goiânia visita o Figuei-
rense no Orlando Scarpelli.

No caso do Vitória, na 
rodada passada os baianos 

ganharam pela primeira 
vez nesta edição da Série 
C, perante o Manaus, mas 
falharam em engrenar uma 
sequência. O próximo com-
promisso do Leão é nesta 
quinta (12), às 19h, por ou-
tro campeonato. Pela Copa 
do Brasil, a equipe recebe o 
Fortaleza no Barradão, após 
perder por 3×0 na ida.

O Atlético-GO enfim se 
pronunciou a respeito do ato 
racista de um torcedor do 
clube contra Fellipe Bastos, 
jogador do Goiás. O Verdão 
postou no último domingo 
(8) uma nota de repúdio 
contra os xingamentos, di-
zendo que não tolerará esse 
tipo de atitude. O Dragão 
fez uma publicação nesta 
segunda (9), também repu-
diando o racismo. No entan-
to, a postagem não pegou 
bem entre os internautas.

O POST
Após a vitória por 1×0 do 

Goiás sobre o Atlético-GO, 
pelo Brasileirão Série A, o 
meia Fellipe Bastos relatou em 
entrevista que um torcedor 
rubro-negro o chamou duas 
vezes de “macaco” na saída de 
campo. Segundo o jogador, 
outras pessoas que estavam 

junto a ele também presencia-
ram o ato, mas ninguém iden-
tificou o criminoso até aqui.

O Dragão então se pro-
nunciou oficialmente. “O 
Atlético Clube Goianiense 
repudia a atitude de racismo 
denunciada pelo atleta Felli-
pe Bastos do Goiás. Desde 
os primeiros instantes após 
o relato, instauramos um mi-
nucioso processo de investi-
gação e estamos em busca 
do esclarecimento do fato e 
de seu responsável. A apura-
ção ocorre de forma respon-
sável e com os devidos cui-
dados para não acusarmos 
ninguém de forma indevida 
ou cometermos injustiças”.

As críticas dos internautas 
se deram sobretudo por con-
ta das fotos escolhidas pelo 
clube na postagem. Além 
do texto, o Atlético publicou 
imagens de quatro jogadores 
negros em seu elenco, o que 
gerou muita controvérsia.

Reprodução

Nesta segunda-feira (9), 
a partir das 20h, a Apareci-
dense fechará a 5ª rodada 
do Brasileirão Série C dian-
te do Vitória. No Estádio 
Aníbal Batista de Toledo, 
em Aparecida de Goiânia, 
Camaleão e Leão medem 
forças em duelo direto 
contra o rebaixamento. As 
duas equipes estão nas úl-
timas posições na tabela de 
classificação, e precisam do 
resultado positivo para me-
lhorar a situação.

PRÉ-JOGO
Pela primeira vez na 

história, Aparecidense e 
Vitória se enfrentarão em 
uma partida de futebol. A 
equipe goiana jamais tinha 
disputado a Série C antes, 
e até hoje essa foi a maior 
divisão nacional que o Ca-
maleão conseguiu chegar. 
Já os baianos jogam a Série 
C pela segunda vez, após 
participar em 2006. O Leão 
nunca jogou a Série D.

Nesta temporada, as 
participações dos clubes 
em seus respectivos esta-
duais foram um pouco de-
cepcionantes. No Goianão, 
a Aparecidense chegou a 
flertar com o descenso para 
a Divisão de Acesso. Conse-
guiu escapar da queda, mas 
falhou em avançar para as 
quartas de final.

O Vitória, por sua vez, 
ficou em quinto lugar na 1ª 
fase do Campeonato Baia-
no. O regulamento da com-
petição previa que apenas 
os quatro melhores coloca-
dos gerais passassem para 
o mata-mata. Portanto, o 
Leão ficou pelo caminho.

Na Copa do Brasil, a Apa-
recidense não chegou a estar 
entre os times integrantes 
deste ano. O Vitória, por ou-
tro lado, ainda está vivo na 
3ª fase. Contudo, precisará 
reverter um placar de 3×0 
diante do Fortaleza, que ven-
ceu o jogo de ida com con-
tundência na Arena Castelão.

Na Série C, a Apareciden-
se tem apenas quatro pon-
tos, com uma campanha de 
uma vitória, um empate e 
duas derrotas. O resultado 
mais recente do Camaleão 
foi uma igualdade de 1×1 
perante o Campinense.

Aparecidense pressiona, mas não fura Aparecidense pressiona, mas não fura 
bloqueio do Vitória e fica no empatabloqueio do Vitória e fica no empata

Nota do Atlético sobre ato racista repercute e internautas criticamNota do Atlético sobre ato racista repercute e internautas criticam

Para fechar Para fechar 
a 5ª rodada a 5ª rodada 
da Série C, da Série C, 
Apareciden-Apareciden-
se recebe o se recebe o 
VitóriaVitória
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O que parecia inevitável 
se tornou realidade. 
Depois de semanas 

de tensão, a Rússia invadiu a 
Ucrânia e voltou a esquentar 
um conflito histórico com os 
seus vizinhos e que desde a 
anexação da Crimeia ao ter-
ritório russo, em 2014, estava 
fadado a acontecer em algum 
momento nesta década.

De toda forma, o otimismo 
ucraniano acerca da situação, 
em contraste aos recentes 
avanços do exército russo 
na fronteira e as declarações 
ameaçadoras de Vladimir Pu-
tin, colocou em risco a vida de 
milhões de civis, inclusive cen-
tenas de brasileiros. Enquanto 
a Rússia aperta o cerco à ca-
pital Kiev, agora milhares ten-
tam fugir da guerra.

Um otimismo que também 
era filtrado por setores impor-
tantes da sociedade ucrania-
na, como o futebol. Paralisado 
desde a segunda semana de 
dezembro por conta da pau-
sa de inverno, o Campeona-
to Ucraniano estava previsto 
para iniciar neste final de se-
mana depois de mais de dois 
meses sem partidas oficiais 
no país devido ao inverno.

Após um período de pre-

paração em outros países 
mais ao sul, muitos dos quais 
na Turquia, os clubes come-
çaram a retornar à Ucrânia 
na última semana. Apesar 
da ameaça vizinha, a expec-
tativa era de que um novo 
conflito territorial seria evi-
tado. Com a invasão russa na 
quinta-feira, o governo local 
decretou lei marcial e o cam-
peonato foi suspenso.

A decisão, no entanto, 

foi demorada para a maio-
ria dos atletas, um dia an-
tes do jogo inaugural da 19ª 
rodada. País com a maior 
presença de estrangeiros na 
Ucrânia, com 30 jogadores 
na primeira divisão – incluin-
do o ex-vilanovense Talles -, 
o Brasil voltou suas atenções 
ao drama dos conterrâneos 
e a luta para deixar o país.

De uma região cultural-
mente ligada à Rússia, con-

trolada por separatistas a 
partir de 2014, o Shakhtar 
não joga em Donetsk desde 
então. Com a invasão russa, 
o clube assumiu um papel 
de resistência e se aliou ao 
rival Dinamo Kiev, com men-
sagens de apoio e protesto 
em ucraniano, e não russo – 
tradicionalmente a língua de 
comunicação do clube.

A mudança de postura 
também é justificada pelo 

dono do clube, Rinat Akh-
metov, outrora próximo de 
políticos sob a influência de 
Putin. Empresário do ramo 
energético e mineral, o bi-
lionário perdeu boa parte 
de sua fortuna com a guerra 
da última década e mostrou 
apoio ao atual governo ucra-
niano, ciente dos efeitos de 
uma nova invasão.

“Estou em Kiev no mo-
mento. Muitos dos jogadores 

e treinadores estão com os 
seus familiares aqui. Estamos 
tentando encontrar opções 
para evacuar os estrangeiros 
e suas famílias. O estafe do 
clube continua em suas casas 
ou porões, abrigos antiaére-
os e estações de metrô, onde 
quer que seja mais seguro. 
Sempre que possível, eles 
tentam evacuar os seus fami-
liares”, relatou Sergei Palkin, 
diretor geral do Shakhtar.

Ao contrário dos funcioná-
rios estrangeiros do clube, os 
ucranianos não podem deixar 
o país após a imposição da lei 
marcial, que impede que ho-
mens de 18 a 60 anos deixem 
o território. Como uma forma 
de conter o avanço russo nas 
principais cidades, o próprio 
exército da Ucrânia tem ar-
mado os seus civis.

Em meio ao drama da po-
pulação ucraniana para so-
breviver em meio à guerra, a 
Rússia tem sofrido repercus-
sões que vão além dos cam-
pos de batalha e de sanções 
econômicas e políticas. En-
quanto países da União Euro-
peia e da Otan tentam isolar 
Moscou, o mundo do esporte 
aumenta a pressão da forma 
como pode influenciar.

Reprodução

Os efeitos pós invasão Os efeitos pós invasão 
russa à Ucrânia no mundo do esporterussa à Ucrânia no mundo do esporte
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A grife francesa Balen-
ciaga, que ama roupas, sa-
patos e bolsas diferentões, 
lançou nesta segunda-feira 
(9) os tênis da nova coleção 
da marca, intitulados “Paris 
Sneaker”, os tênis possuem 
um acabamento proposital-
mente “surrado” tanto no te-
cido quanto na sola, com di-
reito a furos em toda a peça. 

Os novos tênis da marca 
estão disponíveis em duas ver-
sões, Mule, por aproximada-
mente 495 euros (R$2,6 mil), 
e o de cano alto, por 1,8 euros 
(aproximadamente R $10 mil), 
o calçado “Full Destroyed’’ é a 
nova aposta da marca. 

Os sapatos foram dese-

nhados por Demna Gvsalia 
e estão disponíveis em três 
cores, vermelho, branco e 
preto, sendo todos eles de 
cano alto. As exceções são 
os mules, que tiveram a par-
te inferior recortada, mas 
mantém a parte da frente 
igual aos de tênis normais. 

O que realmente tem 
chamado a atenção das 
pessoas na aparência dos 
tênis são os detalhes, como, 
o tecido rasgado, enquanto 
a sola do modelo traz dese-
nhos e rabiscos com o nome 
da marca. Na descrição das 
peças, que estão disponíveis 
no site, são destacados o “al-
godão e a borracha comple-
tamente destruídas”, além 
dos rasgos por todo o sapato

No último domingo (8), 
aconteceu o BAFTA 
TV 2022, cerimônia 

que homenageou os princi-
pais destaques da temporada 
na televisão. O foco da pre-
miação está nas produções 
do Reino Unido, consideran-
do que a organização é da 
Academia Britânica. No en-
tanto, diversas obras de todo 
o mundo receberam espaço. 
Nas categorias centrais, as 
séries The Underground Rail-
road e Time foram as grandes 
vencedoras da edição.

BAFTA TV 2022
No total, 48 categorias di-

ferentes receberam espaço no 
BAFTA TV 2022. Grande parte 
delas envolve aspectos técni-
cos. A produção “The Witcher”, 
por exemplo, faturou prêmios 
em Maquiagem e Design de 
Cabelo, além de Efeitos Gráfi-
cos, Especiais e Visuais.

Outras se inserem em 
nichos específicos, como 
Melhor Cobertura de Notici-
ário, Melhor Evento ao Vivo 
e Melhor Programa de Entre-
tenimento. Contudo, assim 
como na estrutura princi-

pal do BAFTA, que funciona 
como o Oscar Britânico, exis-
tem também as categorias 
que celebram as melhores 
obras e atuações do ano.

A Melhor Série Inter-
nacional foi “The Under-
ground Railroad”, da Ama-
zon Prime Video. A história 
é sobre o período da escra-
vidão nos EUA, atráves de 
uma linha do tempo alter-
nativa na qual há uma linha 
ferroviária que leva os refu-

giados para a liberdade.
Nas categorias de inter-

pretação, Sean Bean (“Game 
of Thrones”) venceu como 
Melhor Ator Principal pelo seu 
papel em “Time”. Essa obra, 
inclusive, triunfou como Me-
lhor Minissérie, desbancando 
a favorita “It’s a Sin”, com 11 
indicações no total.

Em Melhor Atriz Principal, 
Jodie Comer (“Free Guy – As-
sumindo o Controle”) ficou 
com a estatueta por “Help”. A 

vitória também foi uma sur-
presa, pois a veterana Kate 
Winslet estava no páreo por 
“Mare of Easttown”.

Por fim, Matthew Ma-
cfadyen ganhou como Me-
lhor Ator Coadjuvante por 
“Succession”, e Cathy Tyson 
venceu como Melhor Atriz 
Coadjuvante por “Help”. Para 
conferir todos os resultados 
do BAFTA TV 2022, basta cli-
car neste link, com as vitórias 
oficiais em cada categoria.

BAFTA TV: The Underground BAFTA TV: The Underground 
Railroad, Time e maisRailroad, Time e mais

Balenciaga lança tênis Balenciaga lança tênis 
Full Destroyed por R$ 10 Full Destroyed por R$ 10 
mil; veja reação na webmil; veja reação na web
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