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Ao lado do governa-
dor Ronaldo Caiado, 
o prefeito de Goiânia 

Rogério Cruz lançou, na ma-
nhã desta quinta-feira (12), o 
Dia D de Combate ao Aedes 
aegypti, ação conjunta entre 
o governos municipais e o Es-
tado. Esse é o terceiro evento 
empreendido pela prefeitura 
desde 25 de abril, para con-
ter avanço do mosquito. Há 
36.526 casos notificados de 
dengue, desde o início do 
ano, além de 11 óbitos. Os 
números colocam Goiânia 
em cenário epidemiológico.

Em evento realizado no 
Parque da Lagoa, região 
Oeste da capital, o prefeito 
ressaltou a importância da 
conscientização da popula-
ção para redução dos focos 
e, consequentemente, os 
índices da doença. “O com-
bate ao Aedes aegypti só é 
possível com mobilização 
social, que envolve poder 
público e população”, disse.

Rógerio Cruz esclarece 
que o objetivo maior do Dia 

D é evitar a proliferação do 
hospedeiro da doença, sendo 
o primeiro passo para reduzir 
a transmissão e casos na cida-
de. Ele ainda elogiou a agili-
dade na organização de toda 
a operação, mas poderou que 
se trata de uma ação conjun-
ta não só entre o município 
e o estado, mas também da 
população em conjunto a 
Agência Municipal de Meio 
Ambiente (Amma), Guarda 

Civil Metropolitana (GCM), 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano e Habita-
ção (Seplanh) e Companhia 
de Urbanização de Goiânia 
(Comurg) na força-tarefa co-
ordenada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS).

O governador Ronaldo 
Caiado observou que a ação 
se faz urgente diante ao au-
mento alarmante de casos 
nas últimas semanas, consi-

derando o período de janeiro 
a maio. “Por isso, trouxemos 
toda a estrutura da Secretaria 
Estadual de Saúde e Corpo de 
Bombeiros que, então, se jun-
taram à força montada pela 
prefeitura”, observou. Caiado 
destaca ainda o uso de dro-
nes pelo Corpo de Bombeiros 
para identificar focos em áre-
as de difícil acesso, além de 
alerta a população sobre de-
núncias em situações de risco.

Titular da SMS, Durval 
Pedroso, lembrou que a si-
tuação da capital goiana é 
alarmante, o que não permite 
descuidos na internsificação 
dos trabalhos e combate ao 
Aedes. Lembrou que, em 
ações já realizadas nas regi-
ões Leste e Sudoeste, foram 
visitados por fiscais 2.254 
imóveis, sendo 623 desses au-
tuados por encontro de focos 
do mosquito. Durval pontuou 
que a ação busca sensibilizar 
a sociedade, mas que “todos 
os dias são dias de combater 
a dengue, uma doença urba-
na e domiciliar que está den-
tro das casas das pessoas”.

Conforme a SES-GO, ope-
rações contra o mosquito da 
dengue já chegaram em Val-
paraíso de Goiás e Luziânia, no 
Entorno do Distrito Federal. 
Nesta semana, a força-tarefa 
segue para Piracanjuba, no 
sul do Estado. Fazem parte da 
ação agentes de combate às 
endemias, que fiscalizam imó-
veis, e o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás, 
que monitorá locais de difícil 
acesso com ajuda de drones.

O Ministério da Saúde 
(MS) informou nesta quarta-
-feira (11), que monitora 28 
casos de hepatite aguda em 
crianças e que, até o momen-
to, têm causa desconhecida. 
Casos parecidos vêm sendo 
registrados na Europa e nos 
Estados Unidos (EUA). Em 
meio a este cenário, especia-
listas alertam para a preven-
ção da doença na campanha 
do Maio Vermelho.

Segundo o cirurgião de 
fígado e professor da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), 
Edmond Le Campion, apesar de 
os casos terem colocado espe-
cialistas e autoridades de saúde 

em alerta, ainda não se sabe o 
que provocou a situação.

“Não se sabe a causa, se 
existe alguma relação com in-
fecção prévia por Covid-19. O 
que já temos certeza é que não 
tem relação com as vacinas de-
senvolvidas contra Covid. Esta 
possibilidade foi levantada nas 
redes sociais, onde tem muita 
desinformação. Mas foi com-
provado que não existe ne-
nhuma relação entre a vacina e 
os casos de hepatite”.

No Brasil, até o momen-
to, são dois casos no Espírito 
Santo, quatro em Minas Ge-
rais, três no Paraná, dois em 
Pernambuco, sete no Rio de 
Janeiro, dois em Santa Cata-
rina e oito em São Paulo, se-

gundo o Ministério da Saúde.

TIPOS DE HEPATITE
Os casos de hepatite agu-

da infantil que acendem o 
alerta vêm sendo registrados 
no mês da campanha Maio 
Amarelo, que conscientiza 
sobre a doença. A hepatite 
é uma inflamação no fígado 
e se divide em dois tipos: 
aguda, que surge de forma 
rápida, e crônica, que se de-
senvolve aos poucos.

No Brasil, as principais 
causas dela são os vírus, que 
provocam os tipos A, B e C – 
os mais comuns. Existe ainda 
a hepatite provocada pelo 
excesso de bebida alcoólica. 
Um outro tipo que vem au-

mentado nos últimos anos é a 
hepatite causada por gordura 
no fígado. “Pacientes obesos 
ou com diabetes podem ter 
esse comprometimento do 
fígado. Isso vem aumentado 
por causa do crescimento 
dos casos de obesidade. “Há 
dez anos, a taxa era de 5% 
no mundo todo. Hoje, chega 
15% a taxa de hepatite cau-
sada por gordura no fígado”, 
afirma o especialista. Le Cam-
pion ressalta ainda que 30% 
da população tem esta gor-
dura no órgão.

Outra causa menos co-
mum de hepatite é o abuso 
no uso de medicamentos e 
ainda produtos tidos como 
naturais. “Existem casos de he-

patite aguda grave pelo uso 
de substâncias tidas como na-
turais, como chás emagrece-
dores, ou eventualmente pela 
associação de medicamentos. 
O fígado pode parar abrup-
tamente e o paciente pode ir 
para uma fila de transplante. 
Mas estes são casos raros”, co-
menta o especialista.

Segundo o médico, a he-
patite é silenciosa e dá poucos 
sinais enquanto ainda não 
chega a um estado mais gra-
ve. “Cerca de 80% dos pacien-
tes não apresentam sintomas. 
No cso da hepatite aguda, 
quando os sinais aparecem 
são: olhos amarelados, urina 
escura, fezes mais brancas, fe-
bre, fraqueza, mal estar geral.

Reprodução

O Desembargador José 
Paganucci Júnior, do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-GO), 
concedeu liminar para sus-
pender a exigência da pena 
de multa de 100 salários míni-
mos aos advogados de Mau-
rício Sampaio, Luiz Carlos da 
Silva Neto e Bruno Franco La-
cerda Martins, arbitrada pelo 
juiz da 4ª Vara Criminal dos 
Crimes Dolosos Contra a Vida 
e Tribunal do Júri da comarca 
de Goiânia, Lourival Macha-
do da Costa, no último dia 2, 
quando eles teriam deixado 
injustificadamente o plená-
rio do júri. O desembargador 
ressaltou a “relevância dos 
fundamentos invocados” e o 
“risco de que o ato acoima-
do de coator seja passível de 
acarretar iminentes prejuízos 
aos impetrantes”. 

O Desembargador lem-
brou ainda que outro objeto 
do mandado de segurança 
impetrado pela seccional 
goiana da  OAB-GO, de sus-
pender a intimação da De-
fensoria Pública do Estado de 
Goiás para assumir a defesa 
do ex-cartorário Maurício 
Sampaio, falta ser julgada, 
mas que a própria Defensoria 
solicitou a desabilitação, man-
tendo assim, a defesa com os 
advogados constituídos. Ade-
mais, o júri já está marcado 
para o dia 13 de junho.

O mandado de seguran-
ça impetrado pela OAB-GO 
pede a suspensão da multa 
e a dispensa da Defensoria. 
A punição arbitrada pelo 
juiz da 4ª Vara baseia-se no 
fato dos advogados abando-
narem a sessão do júri, ale-
gando condutas irregulares 
do juiz, que teria mantido o 
julgamento mesmo estan-
do pendente procedimento 
paralelo que questionava a 
imparcialidade dele como 
presidente do Tribunal do 
Júri. No docmento, a Procu-
radoria de Prerrogativas da 
OAB-GO defende que o juiz 
feriu o ordenamento jurídico.
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Geadas e temperatu-
ras abaixo de zero 
estão previstas para 

a terceira semana de maio. 
As temperaturas atípicas para 
esta época do ano no estado, 
são resultado de uma frente 
de ar frio, de origem polar, 
que avança sobre o país.

De acordo com o Centro 
de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas do Estado 
de Goiás (Cimehgo), o iní-
cio da próxima semana será 
marcado por zonas de insta-
bilidades, que devem causar 
chuvas de baixo volume. Já 
na quarta-feira (18), o avanço 
da frente fria pode provocar 
frio intenso e geadas em di-
versas regiões do estado. Em 
Jataí, as temperaturas podem 
chegar a 0ºC e não estão des-
cartados picos negativos.

“Uma massa de ar polar 
vai avançar pelo Brasil. E lá 
do Sul até o Brasil central vai 
esfriar muito. Se se confir-
marem essas intensidades, 

nós teremos, em Jataí, zero 
graus ou temperatura nega-
tiva”, explicou André Amo-
rim, gerente da Cimehgo. 
Até o momento, a previsão é 
que apenas Jataí ( 0ºC), Goi-
ânia (4°C), Araguarças (3°C), 
Cristalina (4°C) e Porangatu 
(9°C) resgistrem temperatu-
ras abaixo dos 10 °C.

Na última vez que o estado 
passou por algo semelhante 
foi em setembro do ano pas-
sado quando em Jataí, as tem-
peraturas chegaram a zero 
graus. Na ocasião, diversas 
plantações congelaram preju-
dicando os produtores rurais.

FRIO NAS CAPITAIS
Entre as capitais brasilei-

ras, Goiânia deve registrar 
a menor mínima, podendo 
chegar a 4ºC na quinta-feira 
(19), segundo o Climatem-
po. O ápice do frio será 
entre os dias 16 e 22. Há 
previsão de neve para mu-
nicípios da Serra Gaúcha e 
algumas cidades da região 
central de Santa Catarina.

Divulgação
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Um homem, de 29 anos, 
foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas depois de 
ser pego em posse de uma 
sanduicheira recheada de ha-
xixe, em Valparaíso de Goiás. 
A droga de alto valor comer-
cial, estava escondida dentro 
dos compartimentos do ele-
trodoméstico. A prisão acon-
teceu nesta quarta-feira (11) 
durante uma abordagem. O 
homem é suspeito de rece-

ber drogas de outros estados 
para revender na cidade.

Ao ser pego em flagran-
te, a Polícia Civil (PC) rea-
lizou uma busca em sua 
residência e também en-
controu porções de ecstasy 
e invólucros de haxixe e 
MD, já embalados e prontos 
para a venda, bem como 
utensílios para a manipula-
ção e pesagem da droga.

“O indivíduo tinha acaba-
do de receber essas drogas 
com alto poder deletério à 

saúde das pessoas que as uti-
lizam. O haxixe que estava no 
eletrodoméstico, por exem-
plo, tinha acabado de chegar 
para ele. Além das drogas, o 
homem também estava em 
posse de balanças de previsão, 
embalagens e insumos para 
que fosse feito o fracionamen-
to e venda destes entorpecen-
tes. Ele se encontra preso e a 
representação para sua prisão 
preventiva foi realizada”, disse 
o delegado responsável pelo 
caso, Rony Loureiro.

Elson Queiroz dos Santos, 
de 36 anos, apontado como 
responsável pela morte do 
mecânico de automóveis, 
Silvânio Gomes dos Santos, 
de 37 anos, foi preso em um 
hotel de Trindade no último 
sábado (7), enquanto se pre-
parava para fugir do Estado. O 
mecânico foi morto a facadas 

no último dia 29, após uma 
discussão em um pit-dog do 
Setor Maysa, em Trindade.

O homem, que já possuí 
passagens por estupro, ame-
aça e lesão corporal, resolveu 
matar o mecânico por não 
conseguir conviver no mes-
mo setor que a vítima, alegan-
do que Silvânio não atendeu 
seus pedidos de mudança. 
Ainda de acordo com a PC, a 

vítima e o criminoso já possu-
íam um histórico de conflitos.

Depois de detido, Elson 
chegou a colaborar com as 
investigações, indicando o 
local onde as roupas sujas 
com o sangue da vítima e a 
faca utilizada para o crime 
poderiam ser encontradas. 
Agora, ele pode pegar uma 
pena de até 20 anos de pri-
são, caso seja condenado.
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Vereadores de Goiânia 
aprovaram, durante 
sessão ordinária desta 

quinta-feira (12) a proibição de 
porte de armas nas dependên-
cias da Casa. A iniciativa é de 
Ronilson Reis (Brasil 35) e foi co-
locada na pauta de trabalho dos 
parlamentares após o vereador 
Sargento Novandir (Avante) 
ameaçar trocar tiros com Santa 
Gomes (PRTB), durante um em-
bate acalorado na Câmara.

O clima de votação do pro-
jeto foi pesado entre os parla-
mentares. Sargento Novandir 
até apresentou uma emenda 
para que o porte de armas 
ficasse proibido apenas nas 
salas de comissões e de reu-
niões, mas a ideia foi rejeita-
da com 14 votos contrários e 
apenas quatro favoráveis.

“A arma não é para atirar em 
ninguém em plenário. Não vou 
usar para fazer mal a ninguém. 
Sou preparado para usar arma 
de fogo”, disse Novandir.

O vereador do Avante disse 
ainda que, com a efetivação da 

lei, ele não teria lugar para guar-
dar a sua arma. “A minha emen-
da permitira que eu a colocasse 
em um cofre no meu gabinete”.

O vereador Cabo Sena 
também tentou aprovar um 
pedido de vistas, para evitar 
que o projeto fosse votado 

na sessão dessa quinta-feira, 
mas também não teve o 
apoio dos colegas.

Já o autor da propos-
ta, Ronilson Reis disse que 
“o armamento nunca foi, e 
nem deve ser, política de 
segurança pública”, atestou.

O projeto prevê que o 
servidor que descumprir 
a proibição, poderá sofrer 
processo administrativo ou 
ético-disciplinar, advertên-
cia, suspensão por 30 dias 
sem remuneração e até 
mesmo a demissão.

Se a intenção da cúpula 
nacional e estadual do PL em 
passar o comando do partido 
em Goiás para o deputado fe-
deral Vitor Hugo, era unificar a 
legenda, parece que até o mo-
mento ainda não deu certo.

Apesar de ainda não te-
rem dado qualquer declara-
ção pública sobre os últimos 
acontecimentos no PL, o ca-

sal, Flávio Canedo e a depu-
tada federal Magda Mofatto 
postaram a mesma mensa-
gem em suas redes sociais 
nesta quinta-feira (12):

O casal está fora do País 
em uma viagem de negócios, 
mas existe a expectativa que 
eles se posicionem sobre as 
mudanças internas da sigla a 
partir da próxima semana.

Flávio Canedo era o presi-
dente do PL goiano até o final 

de abril e, junto com Magda, 
tentaram levar o partido a 
apoiar a pré-candidatura de 
Gustavo Mendanha ao Gover-
no do Estado. A movimenta-
ção não deu certo, Mendanha 
se filiou ao Patriota e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) aca-
bou fazendo a imposição que 
o seu candidato ao Governo 
de Goiás é Vitor Hugo.

O parlamentar anunciou na 
última quarta-feira (11) a partir 

de agora, ele será o presidente 
da sigla em Goiás e tem como 
vice o empresário Wilder Mo-
rais, pré-candidato ao Senado 
na chapa de Vitor Hugo.

Sábado tem encontro do 
PL em Goiânia com a pre-
sença do presidente nacio-
nal do partido, Valdermar 
da Costa Neto, e as mudan-
ças na executiva estadual 
devem ser destaques na 
pauta de trabalho.

Reprodução
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O deputado federal Vi-
tor Hugo (PL), assumiu o 
comando do partido em 
Goiás na última quinta-fei-
ra (11). A vice-presidência 
da legenda ficou com o 
empresário Wilder Morais.
Vitor Hugo é pré-candi-
dato ao Governo do Es-
tado e Wilder Morais é o 
indicado do partido para 
a vaga ao Senado na cha-
pa do deputado.
Até então o partido era 
presidido por Flávio Ca-
nedo, que no final de abril 
comunicou a executiva 
nacional do PL que en-
tregaria o posto. Canedo 
é casado com a deputada 
federal Magda Mofatto.
Antes da chegada de Vi-
tor Hugo ao PL, Magda e 
Flávio articularam apoio 
ao projeto de Gustavo 
Mendanha (Patriota), 
sem sucesso, o casal ago-
ra deixa o comando da 
sigla no Estado.

ENCONTRO
Em suas redes sociais Vitor 
Hugo postou um vídeo ao 

lado do presidente nacio-
nal do PL, Valdermar da 
Costa Neto comunican-
do sobre a conquista da 
presidência do partido e 
anunciando um encontro 
regional do PL em Goiás 
para o próximo sábado.
Segundo Vitor Hugo, a 
reunião partidária aconte-
cerá na Chácara Engenho, 
Setor Sul, em Goiânia e o 
objetivo é apresentar os 
pré-candidatos do PL e 
definir estratégias de tra-
balho do grupo.
Valdermar da Costa Neto 
também se posicionou 
no vídeo do deputado. 
Segundo ele, a escolha de 
Vitor Hugo e Wilder Morais 
para o comando do parti-
do em Goiás partiu do pró-
prio presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (PL).
“Nós vamos ganhar essas 
eleições em Goiás. Esse 
é o desejo do presidente 
Bolsonaro, a escolha do 
Vitor Hugo e do Wilder foi 
do presidente Bolsonaro e 
tem o apoio do nosso par-
tido”, atestou Valdemar.
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O que fazer quando a 
inflação aumenta, os 
juros sobem e, como 

não bastasse, se para de cres-
cer nas pesquisas de intenção 
de voto depois de passar se-
manas ou meses tentando 
desacreditar o sistema eleito-
ral e ameaçando a democra-
cia com um golpe militar?

Simples: demite-se um 
ministro para que ele pareça 
responsável pelos reajustes 
no preço dos combustíveis; 
nomeia-se outro para que 
acene com algo que não fará; 
retomasse os ataques ao voto 
eletrônico em que a popula-
ção confia; e sai-se a passear.

A passear de moto na hora 
em que se devia estar traba-
lhando, à frente de um ban-
do de eleitores que já votam 
nele, e com tudo pago com 
dinheiro público porque nin-
guém, afinal, nem mesmo o 
presidente da República, é de 
ferro, ele só quer se reeleger.

Mas reeleger-se para quê 
se durante quase quatro 
anos pouco fez por que nun-
ca soube direito o que fazer, 
salvo destruir “o sistema”, 
como prometeu, para pôr 
outro no seu lugar? Quer a 

verdade que ele esconde? 
Reeleger-se para não correr 
o risco de ser preso.

Na quinta-feira da semana 
passada, ao saber do lucro da 
Petrobras de 44,5 bilhões nos 
primeiros três meses deste 

ano, Bolsonaro poderia ter 
celebrado a notícia porque o 
governo, como maior acionis-
ta da empresa, foi quem mais 
saiu ganhando.

Se ele, de fato, fosse con-
tra a política de preços da 

Petrobras já a teria mudado 
porque pode. É o que Lula 
garante que fará caso se 
eleja em outubro. Porém, 
Bolsonaro não tem coragem 
para tanto. Então, o melhor 
é enganar, mentir e jogar a 
culpa nos outros.

Definiu como “estupro” 
o lucro da empresa, e abriu 
caminho para demitir Ben-
to Albuquerque, ministro 
das Minas e Energia, uma 
semana depois: “Vocês não 
podem, ministro Bento Albu-
querque e senhor José Mau-
ro, da Petrobras, não podem 
aumentar o preço do diesel. 
Não estou apelando, estou 
fazendo uma constatação 
levando-se em conta o lucro 
abusivo que vocês têm”.

Lucro abusivo que vocês 
têm, o governo não…

José Mauro é o presidente 
da Petrobras indicado por Bol-
sonaro. Substituiu o general 
Joaquim Silva e Luna indicado 
por Bolsonaro, que sucedeu 
ao economista Roberto Caste-

lo Branco indicado por Bolso-
naro. Nenhum alterou a políti-
ca de preços da empresa.

O novo ministro das Minas 
e Energia, ao final do seu pri-
meiro discurso, sem ter dito 
nada sobre a malsinada por 
Bolsonaro política de preços 
da Petrobras, afirmou, assim 
de passagem, que pretende 
vender a empresa e que enco-
mendou estudos a respeito. 
Cortina de fumaça para livrar 
a cara de Bolsonaro e levar 
o distinto público a imaginar 
que ele nada tem a ver com 
isso, com isso e com nada que 
o aflige – principalmente com 
a inflação que lhe subtrai vo-
tos e que Bolsonaro atribui a 
um fenômeno universal.

Como universal foi o fla-
gelo causado pela pandemia 
da Covid-19 que ele batizou 
de gripezinha e enfrentou 
prescrevendo cloroquina e 
retardando a compra de va-
cinas. Está próxima a hora do 
acerto de contas com o pior 
presidente da história.

Divulgação
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O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP), 
passou essa quinta-feira 
(12) com seu perfil bloque-
ado no Instagram. Assim o 
parlamentar ficou impedi-
do de realizar transmissões 
ao vivo pela plataforma.

Eduardo soube do pro-
blema ao tentar fazer uma 
publicação e ser informa-
ção com uma mensagem 
comunicando o bloqueio. 
A justificativa? O deputado 
federal violou as diretrizes 
da rede social, portanto, 
teve o perfil bloqueado.

Na ocasião o filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
tentava iniciar uma trans-
missão sobre “globalismo, o 
que afeta a sua vida?”.

O político levou o assunto 
até o Twitter. Em uma posta-
gem ele escreveu: “Eu devo 
ser uma ameaça maior do 
que Maduro [o presidente da 
Venezuela]” , acompanhado 
de um print da mensagem 
exibida pelo Instagram.

No final da tarde desta 
quinta-feira (12), o deputa-
do federal postou em seu 

Instagram que o seu perfil 
voltou ao normal.

“Mas o fato preocu-
pa, pois nossa CF prevê a 
imunidade parlamentar e 
a liberdade de expressão, 
onde os excessos são de-
mandados na justiça pelos 

que se sentirem ofendidos. 
Reduzir a liberdade de ex-
pressão é censurar. Além 
disso, há um receio de que 
fatos semelhantes ou sha-
dowban (redução do alcan-
ce dos posts) possam ocor-
rer durante as eleições”.

Pesquisa Quaest/Modal, 
para a disputa no Estado de 
São Paulo mostra que Fernan-
do Haddad (PT), teria chances 
de vencer a disputa no 1º 
turno em um cenário sem a 
presença do ex-governador 
Márcio França (PSB).

Nesse caso, Haddad so-
mou 37% das intenções de 
votos, seguido pelo ex-mi-
nistro da infraestrutura Tarcí-
sio de Freitas (Republicanos) 
com 12%, o tucano Rodrigo 
Garcia apareceu com 9% e o 
candidato do Novo, Vinicius 
Poit veio com 2% assim como 
Felicio Ramuth do PSD.

Já no cenário com a pre-
sença do ex-governador, Ha-
ddad ficou com 30% e Marce-
lo França 17%. Na sequência 
vem o Tarcísio com 10%, Ro-
drigo Garcia com 5%, Felicio 
Ramuth, Elvis Cezar (PDT), 
Vinicius Poit, Gabriel Colom-
bo (PCB), Altino Junior (PSTU), 
Abraham Weintraub (PMB), 
cada um com 1%. Branco, nulo 
ou que não vão voltar são 19%.

No levantamento com possi-
bilidades de  segundo turno, Ha-

ddad venceria com 38%, contra 
os 32% de França. Não vai votar, 
branco e nulo somam 19%.

Em uma disputa contra 
Tarcísio de Freitas, Haddad 
também venceria com 45% 
contra 23% do Republicano. 
França também derrotaria o 
candidato bolsonarista com 

42% e Tarcísio com 20%.
Levantamento foi feito 

com 1.640 entrevistados 
face a face entre os dias 6 e 
9 de maio e tem margem de 
erro de 2,4 pontos percen-
tuais. A pesquisa foi proto-
colada sob SP-00620/2022 e 
BR-09290/2022.

Pesquisa Quaest mostra que Haddad Pesquisa Quaest mostra que Haddad 
tem chances de vencer no 1º turnotem chances de vencer no 1º turno
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O Dia do Uso Racional de 
Medicamentos. Aproveitan-
do a data, o Conselho Re-
gional de Farmácia de Goiás 
(CRF-GO) alerta, mais uma 
vez, para os riscos de se tomar 
remédios da forma errada.

A presidente do CRF-GO, 
Lorena Baía, lembra que dú-
vidas sobre medicamentos 
podem e devem ser solucio-
nadas com a ajuda de um far-
macêutico. “É o profissional 
da saúde pública que está 
mais próximo da sociedade. 
Toda farmácia tem um farma-
cêutico e não precisa agendar 
horário”, comenta.

Apesar de a prescrição 
médica e a orientação do pro-
fissional da Farmácia serem 
essenciais, algumas dicas ge-
rais podem ajudar em grande 

partxonerado. Posso partir 
um comprimido ou abrir a 
cápsula de remédio? Não. Isto 
porque nada garante que, 
depois de partido, o compri-
mido vai manter o princípio 
ativo – a parte que ajuda na 
cura ou alívio de sintomas.

“Também não tem estudo 
que garante que a metade 
do comprimido vai ser exata-
mente a metade da concen-
tração. Se precisar de uma 
medida que não tem no mer-
cado, o ideal é que se peça 
um medicamento manipula-
do”, explica Baía.

Também não é recomenda-
do abrir a cápsula de remédio 
porque é ela que garante que o 
princípio ativo seja absorvido. 
Além disso, o “pó” do medica-
mento pode causar ulceração 
no organismo, se for ingerido 
sem a proteção da cápsula.

Posso misturar bebida al-
coólica e medicamento? Nem 
sempre o álcool interfere na 
função do remédio, segundo 
a presidente do CRF-GO. Por 
outro lado, quase 100% dos 
medicamentos são metaboli-
zados pelo fígado. “Quando a 
pessoa faz uso de bebida al-
coólica, sobrecarrega o fígado. 
Então, [misturar os dois] tem o 
risco de desenvolver quadro 
de intoxicação”, comenta.

É melhor tomar remédios 
em jejum ou depois de refei-
ção? Depende. Cada tipo de 
medicamento tem orientação 
diferente, neste caso. Por isso, 
o ideal é ter orientação de um 
farmacêutico. O profissional vai 
analisar, por exemplo, se o pa-
ciente faz uso de outro medica-
mento. Alguns remédios pre-
cisam ser tomados em jejum 
porque o alimento atrapalha a 

absorção e diminui a eficiência.
Segundo Baía, 95% dos 

medicamentos devem ser in-
geridos com água, já que ela 
não interfere nesta absorção. 
Por outro lado, alguns são 
melhores absorvidos quando 
tomados com um suco de la-
ranja ou limão, por exemplo, 
porque melhora a absorção 
do Ferro. “Via de regra, é me-
lhor tomar com água. Mas o 
melhor é ter orientação de 
um farmacêutico”, explica.

Posso jogar remédios ven-
cidos no lixo? Não. “O certo é 
entregar o medicamento em 
alguma unidade de saúde. 
Cais, Ciams e UPAs fazem co-
leta. Também existem farmá-
cias que coletam sem custo. 
A partir daí, ele passa pelo 
tratamento certo para ser 
devolvido ao solo”, conclui a 
presidente do CRF-GO.

Seja em hospitais ou na 
própria residência do 
paciente, cuidadores e 

cuidadoras desenvolvem um 
trabalho que exige mais que 
técnica: também é preciso 
afeto e sensibilidade. Aliadas, 
estas habilidades têm poten-
cial de deixar o dia a dia de 
pessoas acamadas mais leve, 
tranquilizar famílias e até de-
tectar casos de violência.

Mara Lúcia Pereira da Sil-
va Fernandes é cuidadora 
há mais de vinte anos, em 
Goiânia. “Já cuidei de várias 
pessoas, de todos os jeitos e 
maneiras. Tem idosos que são 
mais calminhos, outros mais 
bravos. Mas eu não faço dife-
rença: o cuidado com todos 
eles é igual”, comenta, ao re-
lembrar sua trajetória.

Hoje, ela atende o senhor 
Albertino, que completa 102 
anos no domingo (8). “Ele 
é muito lúcido, fala nome, 
onde mora, onde nasceu. Ele 
me agradece o tempo todo. 
Nunca vi uma coisa tão ma-
ravilhosa”, comenta sobre o 
paciente. A rotina de cuidado 
envolve dar banho, remédios, 
fazer a barba, cortar as unhas, 
além de alimentar e garantir a 
hidratação, por meio de son-
da. Outra necessidade básica, 
segundo Mara, é o afeto.

A filha do senhor Alberti-

no, a professora universitária 
Rosane Castilho, conta que o 
pai sofreu um AVC isquêmi-
co em maio do ano passado. 
Foi quando a família buscou 
uma empresa que oferece 
o serviços de cuidadores. 
Enquanto cliente, ela con-
corda com a ideia de que o 
trabalho de cuidar vai muito 
além de cuidados com higi-
ene, alimentação e saúde “O 
treinamento a pessoa pode 
receber e aprender, mas o afe-
to é decisivo. Ouvir e responder 
com atenção são coisas muito 
importantes, porque gera con-
forto e sensação de que tem al-
guém do lado. Não é só a parte 
técnica. Se fosse, poderia ser 
um robô fazendo”, comenta.

ROTINA E EXIGÊNCIAS
Talita Ferreira de Paiva, en-

fermeira e uma das proprietá-
rias da agência em que Mara 
trabalha, em Goiânia, conta 
que o local tem cerca de 50 
profissionais cadastrados. 
Todos têm curso profissio-
nalizante na área de cuida-
dor, que pode durar de 60 
a 120 horas. Na entrevista, é 
analisado o perfil e ter expe-
riência é um diferencial.

“No curso, existem con-
teúdos sobre o que é tercei-
ra idade, estatuto do idoso, 
questões voltadas ao comba-
te à violência contra idosos, 
cuidados básicos do dia a 

dia, informações sobre higie-
ne – que envolvem banho e 
troca de fraldas, por exemp-
lo – , principais doenças que 
atingem a terceira idade, ali-
mentação e como manter a 
dieta do paciente. Também é 
ensinado como checar sinais 
de pressão alta, diabetes e 
identificar febre, por exemp-
lo”, detalha a empresária.

Ines Zioni da Silva co-
meçou a atuar na profissão 

em 2020, em Goiânia. Nestes 
dois anos, tomou gosto pela 
área e resolveu fazer um cur-
so técnico de enfermagem 
para aprimorar. Por outro 
lado, a cuidadora conta que 
aprende mais na prática da 
profissão. O foco de Ines é no 
atendimento a pacientes ido-
sos. “Eles são muito carentes e 
sozinhos. Não têm com quem 
conversar. Acho que foi a 
carência deles que fez eu pe-

gar amor. Para mim, isso é o 
principal”, comenta. Hoje, ela 
concilia o cuidado a dois paci-
entes, alternando os horários.

A cuidadora conta que, 
por mais que existam muitas 
famílias exigentes quanto ao 
cuidado, outras são poucas 
presentes na vida dos ido-
sos ou outros pacientes que 
necessitem de um cuidador. 
“Nem toda família é atencio-
sa. Algumas são desligadas. 

Os familiares não costumam 
ter aquela paciência de sentar 
e escutar [o paciente]. E é isso 
que eles querem: ter alguém 
para conversar”, relata.

Além da escuta, a obser-
vação é importante, inclusive 
para identificar quando um 
paciente está sendo vítima de 
violência. “A gente já recebeu 
demanda de familiares que re-
lataram algum tipo de violên-
cia cometida pelo cuidador. 
Apesar de a questão da violên-
cia ser discutida em todo curso 
para cuidador, isso vai da ín-
dole de cada pessoa também, 
infelizmente. Por outro lado, 
cuidadores também relatam 
violências por parte da família: 
não só física, mas psicológica, e 
financeira também”, comenta a 
empresária Talita.

TRABALHO 
DOS CUIDADORES
Ines consegue trabalhos 

tanto via agência, quanto de 
forma particular, negociando 
diretamente com a família do 
paciente. “No grupo da agên-
cia, todos os dias tem vaga”, 
conta, pontuando que o mer-
cado tem grande demanda. 
Ela recebe, em média, R$ 130 
por plantão de 12h, se for por 
meio de agência, e R$ 150 
caso seja contratação particu-
lar para este mesmo período. 
Os turnos costumam de ser 
de 12 ou 24 horas.

Divulgação

Afeto, técnica e até combate à Afeto, técnica e até combate à 
violência: conheça rotinas de cuidadorasviolência: conheça rotinas de cuidadoras

De como tomar ao que fazer quando vence; tire dúvidas sobre remédiosDe como tomar ao que fazer quando vence; tire dúvidas sobre remédios

REDAÇÃO

LETÍCIA BRITO

BRASIL, 13 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



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 
comF: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 
4848 Whatsapp: 9915-
3466

Veículos
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HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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
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HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com sacala-
ção, cozinha e área de er-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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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, 
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. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
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Reprodução

Reprodução

O cantor Murilo Huff, de 
26 anos, está vivendo um 
novo romance com a médi-
ca Nicole Melo, de Goiânia. 
O romance foi confirmado 
pela assessoria de empre-
sa do cantor na tarde desta 
quinta-feira (12).

“Conforme noticiado 
por algumas páginas, con-
firmamos que o cantor Mu-
rilo Huff e a médica Nicole 
Melo estão se conhecendo”, 
afirmou a nota divulga pela 
assessoria do cantor.

Essa é a primeira vez que 
Huff assumiu um relaciona-

mento desde o termino com 
a também cantora Marília 
Mendonça, em setembro de 
2021, menos de dois meses 
antes da morte da cantora 
em um acidente aéreo. Ma-
rília e Murilo tem um filho 
juntos, o pequeno Léo, de 2 
anos. O cantor tem a guarda 
compartilhada entre ele e 
Dona Ruth, mãe de Marília.

A mãe do cantor, Ziada 
Huff, parece já estar por 
dentro das novidades da 
vida amorosa do filho, ela 
já começou a seguir Nicole 
no Instagram, assim como 
Murilo já começou a seguir 
a família da médica.

Em seus primeiros dias 
de lançamento, o fil-
me que dá sequência 

ao clássico “Os Caça-Fantas-
mas” (1984) já é um suces-
so de bilheteria e tem tido 
ótima recepção do público. 
“Ghostbusters: Mais Além” 
teve sua estreia mundial na 
última quinta-feira (18) e, 
nos três primeiros dias de 
exibição, arrecadou mais de 
US$ 44 milhões, alcançando 
o primeiro lugar em bilhe-
teria nos Estados Unidos. O 
número superou as expec-
tativas de faturamento, que 
estimavam US$ 30 milhões.

“Ghostbusters: Mais Além” 
acompanha a história da filha 
e dos netos de Egon (Harold 
Ramis), o caçador de fan-
tasmas do filme original. A 
mulher muda com seus dois 
filhos para a velha fazenda 
deixada por Egon no inte-
rior do estado de Oklahoma. 
Eventos estranhos começam 
a perturbar a rotina da ci-
dade, e os netos do antigo 
Caça-Fantasmas se juntam a 
um professor, um apresenta-
dor de podcast sobrenatural 
e à filha do xerife da cidade 
para investigar os mistérios. A 
jornada, é claro, leva as crian-
ças a descobrirem também o 

legado deixado por seu avô.
Entre o público e a crítica 

especializada, o filme tem 
sido reconhecido por manter 
o equilíbrio entre os elemen-
tos de nostalgia e de renova-
ção, presentes inclusive na 
escolha do elenco. Os atores 
que participaram dos filmes 
da franquia na década de 
1980 voltam em “Ghostbus-
ters: Mais Além”: Bill Murray, 
Dan Aykroyd e Ernie Hudson 
marcam presença na história.

Além disso, novos nomes 
completam o time de peso: 
Paul Rudd (“Homem-Formi-

ga”), Carrie Coon (“Kin”), Finn 
Wolfhard (“Stranger Things”) e 
Mckenna Grace (“Capitã Mar-
vel”). McKeena Grace, aliás, 
tem sido destacada como o 
grande destaque do filme: sua 
carismática personagem, Pho-
ebe, carrega o brilhantismo e 
o interesse científico do avô, 
com uma personalidade mais 
outsider, pouco convencional.

Outro importante ele-
mento de resgate de “Ghos-
tbusters: Mais Além” fica a 
cargo da direção do filme: 
Jason Reitman comandou a 
produção que dá continuida-

de à história iniciada por seu 
pai, Ivan Reitman, diretor dos 
filmes originais da franquia.

“Os Caça-Fantasmas” foi 
uma das comédias mais 
populares da história do ci-
nema – o faturamento ob-
tido na época, de US$ 227 
milhões, não deixa dúvidas 
sobre a dimensão do fenô-
meno. O filme de Jason Reit-
man é dedicado à memória 
de Harold Ramis, que inter-
pretou o personagem Egon 
e assinou o roteiro do filme 
na década de 1980. Ramis fa-
leceu em 2014, aos 69 anos.

“Ghostbusters” traz fôlego para a “Ghostbusters” traz fôlego para a 
franquia sem esquecer a nostalgiafranquia sem esquecer a nostalgia

Ex-de Marília Mendonça, Ex-de Marília Mendonça, 
Huff vive novo romance Huff vive novo romance 
após sete meses solteiroapós sete meses solteiro
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