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O trabalho de volun-
tários está ajudan-
do a diminuir o 

sofrimento das pessoas em 
situação de rua em Goiânia 
nas madrugadas congelan-
tes. Ações solidárias se mul-
tiplicaram nesta semana por 
causa da onda de frio que 
chegou à capital na última 
quarta (18) e deve perma-
necer por alguns dias. De 
acordo com a Prefeitura, cer-
ca de 1,2 mil pessoas estão 
nesta situação.

 A idealizadora do projeto 
Sopa Amor Maior, Fernanda 
Moreno, incluiu duas ações 
na programação para aten-
der a demanda temporária. 
Ela e outros voluntários cos-
tumam distribuir sopas para 
moradores de rua e para 
pacientes e acompanhantes 
em unidades de saúde todas 
as segundas-feiras à noite 
há 17 anos. 

“Fazemos 1,2 mil sopas 
por semana, em média. Re-
forçamos a entrega ontem 
mesmo (terça) por volta das 

23 horas na praça Joaquim 
Lúcio, na 44, no Cepal Setor 
Sul, na Paranaíba e na Serra 
das Areias para a população 
de rua e para a comunidade 
carente. Teremos rota a se-
mana toda, se possível, mas 
preciso de doações para o 
preparo da refeição”, afirma.

Com previsão do tempo 
de mínima de 4º C em Goi-
ânia, um espaço fechado 
dentro do Mutirama se tor-

nou abrigo provisório para 
esse público. Fernanda está 
se organizando para fazer 
um almoço para eles, já que 
outro grupo de voluntários, 
a Associação Tio Cleobaldo, 
preparará o jantar.

Pela internet, a Associa-
ção convoca a sociedade a 
colaborar. Ontem, no pri-
meiro dia de temperatura 
mais baixa, foram distribu-
ídos arroz, feijão, frango e 

salada. “Mais de 1,5 mil ir-
mãos que se encontram em 
situação de rua e de paupe-
rismo social terão alimentos 
de qualidade em formato 
de marmitas em suas mãos”, 
postaram.

A Liga do Bem também 
realiza uma força-tarefa 
para ajudar. Focada espe-
cificamente para entrega 
de peças contra o frio, a 
organização promove uma 

campanha desde o início 
deste mês para arrecadação 
de dinheiro que custeará os 
agasalhos e cobertores. A 
estratégia dos voluntários 
é ampliar a área assistida. 
“Queremos ir até regiões 
menos centralizadas por-
que sabemos que nelas há 
muitas ações para alcançar 
mais pessoas”, afirma uma 
das representantes, Mariana 
Drumond.

A Prefeitura de Goiânia 
adotou uma série de ações 
para acolher a população de 
rua. Houve distribuição de 
cobertores, refeições, café 
da manhã e disponibilização 
de espaço no Parque Mutira-
ma. Em parceria com Gover-
no de Goiás, por meio da 
OVG, kits com cobertores, 
água, alimentação e pares 
de meia foram distribuídos 
em três pontos da capital.

COMO COLABORAR?
Projeto Sopa Amor 

Maior: No instagram, @so-
paamormaior / Doações via 
PIX com a chave de celular 
62981222219

Em sessão realizada nesta 
quinta-feira (19), o Supremo 
Tribunal Federal (STF), decidiu 
que está autorizado validar 
punição administrativa para 
o condutor que se recusar a 
fazer o teste do bafômetro. 
A decisão deve ser seguida 
em todo Brasil. A informação 
é que mais de mil processos 
aguardavam que a corte se 
posicionasse sobre o tema.

O STF então avaliou três 
ações de questionamentos 
sobre o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Um deles era 
referente ao recurso do De-
partamento de Trânsito do 
Rio Grande do Sul que tenta-
va reverter a multa aplicada 
a um motociclista do Estado 

que se recusou a fazer o teste.
Tem também a questão 

da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) e Asso-
ciação Brasileira das Empre-

sas de Gastronomia, Hospe-
dagem e Turismo contestam 
a proibição da comerciali-
zação de bebidas alcoólicas 
em rodovias federais.

Foi analisada ainda o pro-
cesso da Associação Brasileira 
Restaurantes e Empresas de 
Entretenimento (Abrasel Na-
cional) questiona trechos da Lei 

Seca e quer que seja estabeleci-
do um limite de álcool diferen-
te do zero para os motoristas.

Na avaliação dos minis-
tros ficou decidido que não 
“há um nível seguro de alco-
olemia na condução dos ve-
ículos. Todo condutor tendo 
ingerido álcool deixa de ser 
considerado um motorista 
responsável”, argumentaram.

Atualmente, o CTB prevê 
multa administrativa para 
quem se recusa a fazer teste, 
exame clínico, perícia ou ou-
tro procedimento que per-
mita certificar influência de 
álcool ou outra substância 
psicoativa. Além de multa, 
há suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses, reco-
lhimento da habilitação e 
retenção do veículo.

Reprodução

Mais um caso de ameaça 
em escolas foi registrado 
nesta quarta-feira (19), em 
Goiânia. Uma mensagem 
com a frase “massacre dia 
19/05/2022. Fica o aviso. 
Não estamos brincando, to-
mem cuidado”, foi escrita na 
porta do banheiro masculi-
no da Escola Sesi Campinas, 
que conta com o ensino 
fundamental e médio.

Segundo a escola, o caso 
foi registrado na Polícia Civil 
(PC) e agora a entrada e saída 
dos alunos será monitorada 
pelo Batalhão Escolar da Polí-
cia Militar (PM), que recolheu 
imagens de câmeras de se-
gurança para tentar identifi-
car o autor das ameaças.

AULAS
Alguns pais decidiram 

deixar os filhos em casa, nes-
ta quinta-feira (19), por medo 
do aviso se concretizar. O 
empresário Maycon Ribeiro, 
por exemplo, é pai de um 
aluno do ensino fundamen-
tal e preferiu não se arriscar.

“Estamos preocupados 
e apreensivos depois dessa 
ameaça. Meu filho nem foi 
hoje porque ficou com medo. 
O colégio alega que tomou as 
providências, mas hoje houve 
mais um reincidente. Muitas 
crianças não foram hoje, a 
gente não sabe se é brinca-
deira ou se é verdade”.

Ainda de acordo com 
Maycon, ele tomou conhe-
cimento das ameaças por 
meio do grupo interno da 
instituição, que tirou e publi-
cou fotos no grupo de pro-
fessores e alunos informan-
do sobre o possível atentado. 

“Meu filho não vai para 
a escola enquanto não re-
solverem isso. Por ser uma 
unidade de ensino priva-
da, ninguém está falando 
sobre o assunto, mas se 
fosse uma escola públi-
ca já teriam descoberto 
quem escreveu. 

Onda de frio faz ações solidárias se Onda de frio faz ações solidárias se 
multiplicarem nas ruas de Goiâniamultiplicarem nas ruas de Goiânia

Motorista que se recusar fazer bafômetro terá punição administrativaMotorista que se recusar fazer bafômetro terá punição administrativa

Ameaça Ameaça 
de massa-de massa-
cre afasta cre afasta 
alunos da alunos da 
Escola Sesi Escola Sesi 
Campinas, Campinas, 
em Goiâniaem Goiânia
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As mudanças que a si-
nalização da Vila San-
ta Rosa, em Senador 

Canedo, vem passando têm 
causado transtornos aos mo-
radores e comerciantes da re-
gião.  Isso porque o trânsito da 
Avenida Prof. Henrique Peclat, 
uma das vias mais importantes 
da cidade, foi direcionado para 
a Rua Boa Vista. A pista, além 
de ser mais estreita, abriga um 
Posto de Saúde e uma escola 
infantil, situação que tem gera-
do preocupação na população.

Procurada, a prefeitura 
não soube informar o valor 
gasto nas mudanças, alegan-
do que não fizeram as medi-
ções necessárias à quantifi-
cação de metros quadrados 
de sinalização implementa-
dos, além de outros disposi-
tivos e placas que precisam 
ser contabilizados.

A mediadora Polyana Bor-
ges, que mora há mais de 30 
anos na cidade, diz que a mu-
dança em Senador Canedo 
trouxe caos às ruas da cidade, 

chegando a provocar aciden-
tes em determinados pontos. 
Além dos perigos, os comér-
cios da região também apre-
sentaram queda nas vendas.

“Os moradores estão in-
dignados com essa mudança, 
com esse prefeito que não faz 
nada para ajudar a sua popu-
lação canedense. Senador Ca-
nedo está um caos, esse servi-
ço não parece que foi feito por 
profissionais, já que foi tudo 
mal planejado. O que eles fize-
ram foi um absurdo, principal-
mente por aplicar multar na 
população sem nem mesmo 
ter avisado sobre as mudanças 
com antecedência”, disse

REDES SOCIAIS
Nas redes sociais, os ca-

nadenses criticaram as mu-
danças. Muitos manifestaram 
insatisfação em relação a falta 
de organização por parte da 
Secretaria Municipal de Mobi-
lidade (SMM), além da precá-
ria sinalização das novas rotas.

“Quem inventou de mudar 
o sentido das ruas não deve 

morar em Senador Canedo, não 
é possível. Essa mudança não 
tem necessidade alguma”, disse.

Gente, pelo amor de Deus, 
esse povo precisa fazer algu-
ma coisa. Tudo é contra mão, 
não importa a rua que a gen-
te vira. Antes para chegar no 
serviço eu levava sete minu-
tos, mas agora gosto mais de 
20 minutos porque está tudo 
um caos. Isso não pode ficar 
assim, ao invés de ajudar o 
morador, fizeram foi nos pre-
judicar”, concluiu.

REUNIÃO
Após falhas na sinalização 

da Vila Santa Rosa, os verea-
dores realizaram uma reunião 
com moradores e comercian-
tes para discutir sobre as mu-
danças no trânsito. O encontro 
aconteceu nesta segunda-fei-
ra (16), na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Senador Cane-
do (CDL), em Senador Canedo. 
Durante a reunião, comercian-
tes não dispensaram críticas 
em relação à gestão e o proje-
to, alegando prejuízo.

Divulgação

Moradores denunciam caos após Moradores denunciam caos após 
mudanças no trânsito de Senador Canedomudanças no trânsito de Senador Canedo
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Medida Provisória 
1117/2022 que altera regra 
para a elaboração da tabe-
la de preço do piso mínimo 
do frete rodoviário de carga 
prejudica caminhoneiros de 
todo o país. A avaliação é o 
presidente do Sindicato dos 
Transportadores Autôno-
mos de Cargas de Goiás (Sin-
ditac), Vantuir Rodrigues. 

Ele considera a MP assinada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro (PL) e publicada nesta 
quarta-feira (17) eleitoreira.

Isso porque até recente-
mente estava em vigor a Lei 
3.107, que estabelecia o piso 
mínimo do frete  dos cami-
nhoneiros e regulava que 
a cada aumento do diesel 
no país, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) aumentava o piso 

mínimo em 10%. A lei foi re-
vogada pelo atual governo e 
com a medida provisória, o 
percentual a cada aumento 
do diesel caiu para 5%.

CAMINHONEIROS 
COMEÇAM A PARAR
A redução, segundo Van-

tuir Rodrigues, fez com que 
um número incontável dos 
49 mil caminhoneiros de 
Goiás deixasse de atuar. Jun-
to ao sindicato mais de 500 
desistiram de pegar fretes. 
“Eu mesmo já parei meu ca-
minhão. O frete paga o die-
sel. Não paga outras despe-
sas com manutenção nem o 
sustento do caminhoneiro 
mais”, afirma.

Segundo ele, a crise afe-
ta não apenas a categoria, 
mas toda a população, que 
já nota o desabastecimento 
em gôndolas de supermer-
cado e até em farmácias. 
“Quem está em São Paulo 
não vem pra cá e quem está 
aqui não vai para São Paulo”. 
O ideal, segundo ele, seria 
um aumento de 45% no va-
lor do frete rodoviário.

Com medicamentos ven-
cidos e equipamentos usados 
em procedimentos sem este-
rilização, duas clínicas vete-
rinárias foram autuadas pelo 
Procon Goiás. A fiscalização 
ocorreu em operação conjun-
ta da Delegacia do Consumi-
dor (Decon), o Conselho de 
Medicina Veterinária (CRMV-
-GO) e equipes da Vigilância 
Sanitária Municipal de Goiâ-

nia e Aparecida de Goiânia.
De acordo com o o supe-

rintendente do Procon, Levy 
Rafael, nos estabelecimentos 
os fiscais encontraram me-
dicamentos vencidos desde 
2014. Além de ossos para 
cachorros e testes para diag-
nosticar alergia nos animais.

Também foi constata-
do condições inadequadas 
para esterilização de mate-
riais utilizados. Com isso, as 
empresas terão o prazo de 

20 dias para apresentar de-
fesa. Após este período, elas 
podem pagar uma multa de 
R$ 754 a  R$ 11,3 milhões de-
pendendo do porte e fatura-
mento da empresa.

Os responsáveis pelas 
clínicas também podem res-
ponder a um processo ético. A 
Delegacia do Consumidor vai 
instaurar inquérito para inves-
tigar a prática de crime contra 
as relações de consumo nos 
dois estabelecimentos.

Medida do governo Medida do governo 
prejudica ainda mais caminhoneirosprejudica ainda mais caminhoneiros

Clínicas veterinárias Clínicas veterinárias 
são autuadas pelo Procon Goiássão autuadas pelo Procon Goiás
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A Campus Party, um dos 
maiores eventos de 
tecnologia e inovação 

do Brasil, retorna ao formato 
presencial em Goiás. Realizada 
pelo governo estadual, a quar-
ta edição do evento reunirá 
cerca de 76 mil pessoas entre 
15 e 19 de junho no shopping 
Passeio das Águas. Além do 
público em geral, alunos de 
escolas públicas estaduais in-
tegrais participarão de ativi-
dades que aplicam os conhe-
cimentos ligados ao mundo 
digital e da programação de 
computadores. A modalidade 
online permanece como op-
ção aos interessados.

Os organizadores dividiram 
em cinco palcos as palestras, 
workshops, e-Sports, arena 
de drones e hackathon, que 
é a criação de soluções para 
educação do futuro utilizan-
do ferramentas de lowcode. 
Uma opção para quem pre-
tende participar intensamente 
das 400 horas de atividades 
do evento é acampar na área 
onde será montada a estrutura 

da Campus Party. Essa alterna-
tiva, no entanto, é permitida 
apenas para os inscritos. 

A área Open ficarão a Cam-
pus Kids, Hóquei de Robôs, 
Arena Games, campeonatos 
de e-Sports, simuladores de 
realidade, arena de drones, es-
paço de empreendedorismo e 
Makerspace com workshops, 

impressão 3D e corte a laser. 
A Arena da Campus Party, ex-
clusiva para inscritos, reúne a 
maior quantidade de conte-
údos durante todo o evento. 
São palestras simultâneas, 
workshops, painéis e desafios 
de robótica, programação, ele-
trônica, sensores e mecânica, 
oficinas de empreendedoris-

mo e Internet das Coisas (IoT).
Realizada desde 2019, a 

Campus Party apresenta es-
tudos científicos de inovação, 
tecnologia, comunicação e 
desenvolvimento pessoal, 
profissional e de projetos. 
“Nós fomos o único governo 
que conseguiu trazer a maior 
feira tecnológica do mundo 
para Goiás. A Campus Party 
traz o que há de mais moder-
no em tecnologias, que estão 
sendo apresentadas e desen-
volvidas por jovens do Brasil 
todo e de Goiás”, afirma o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Os ingressos para partici-
par da Campus Party Goiás 
já estão à venda  estão no 
segundo lote. A entrada para 
os 5 dias de evento sai por R$ 
230; a entrada com camping 
single: R$ 330 e a entrada 
com camping double sai por 
R$ 345.  O evento conta hoje 
com mais de 550 mil campu-
seiros cadastrados em todo 
mundo, e já produziu edições 
em países como Espanha, Ho-
landa, México, Alemanha, Rei-
no Unido, Canada, Argentina, 
Panamá, El Salvador, Costa 
Rica, Colômbia e Equador.

Continua tramitando na As-
sembleia Legislativa de Goiás 
(Alego), projeto de lei da depu-
tada Adriana Accorsi (PT), que 
garante a concessão de auxílio 
aluguel às mulheres vítimas de 
violência doméstica no Estado 
que estejam em extrema situa-
ção de vulnerabilidade.

A proposta foi aprovada na 
Comissão de Tributação, Finan-
ças e Orçamento com relatório 
do deputado delegado Eduardo 
Prado (PL). Depois que passar 
pelas comissões permanentes 
da Alego, o projeto da petista 
entra em votação em plenário.

Se aprovado pela Casa e 
sancionado pelo Executivo Es-
tadual, a medida vai atender 

mulheres que tenham medida 
protetiva com base na Lei Ma-
ria da Penha e que for obrigada 
a sair de casa por ser agredida e 
esteja em risco de morte.

Os benefícios poderão 
alcançar famílias com renda 
mensal de até R$ 2.400,00 
e sejam compostas por até 
quatro membros. O tempo de 
concessão do auxílio pode ter 

duração de 12 meses poden-
do ser prorrogado uma única 
vez com justificativa técnica.

Na justificativa do projeto, 
a deputada defendeu que “é 
crescente o aumento da vio-
lência contra a mulher que 
muitas vezes levam até a mor-
te, sendo que esta violência 
encontra-se em altos graus 
dentro das casas e das famílias”.

Reprodução

Governo de Goiás retoma edição Governo de Goiás retoma edição 
presencial da Campus Partypresencial da Campus Party

O ex-governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
tem agenda confirmada 
para Goiás nesta sexta-
-feira (20). Os compromis-
sos do tucano no Estado 
começa às 10h em uma 
visita a Basílica do Divino 
Pai Eterno em Trindade. 
Em seguida o político vai 
até a Vila São Cottolengo, 
no mesmo município.
O político tem coletiva 
marcada com a imprensa 
no Hotel Plazza Inn Au-
gustus em Goiânia por 
volta das 12h30 e depois 
parte para compromissos 
com lideranças locais.
Marconi Perillo, presiden-
te do PSDB em Goiás, es-
tará acompanhando os 
compromissos. Marconi 
faz parte do grupo tuca-
no que defende o projeto 
nacional de lançar João 
Doria como candidato a 

presidência da República.

DORIA X PRÉVIAS
Apesar de o ex-gover-
nador ter vencido as 
prévias do partido, exis-
te uma ala tucana que 
aposta em uma chapa 
de consenso junto com 
o MDB e o Cidadania. 
Acontece que o nome 
que está em evidência 
no grupo é o da senado-
ra Simone Tebet (MDB).
Além de contestar pu-
blicamente a decisão, o 
tucano encaminhou uma 
carta à presidência nacio-
nal do partido cobrando 
que as prévias sejam res-
peitadas e que não haja 
um “tapetão”, interno.
João Dória tem ainda 
como aliado o tucano 
histórico, ex-presidente 
da República, Fernando 
Henrique Cardoso.

Projeto que concede auxílio aluguel às Projeto que concede auxílio aluguel às 
mulheres vítimas de agressão em Goiás será votadomulheres vítimas de agressão em Goiás será votado
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O debate acerca do 
Marco Regulatório de 
Jogos tem ganhado 

novos elementos no Senado, 
onde o texto-base é alvo de 
pressões entre políticos favo-
ráveis e contrários à medida. 
Na véspera do Carnaval, foi 
criada a Frente Parlamentar 
sem Jogos de Azar, que visa 
minar ainda mais a presença 
de casas de apostas brasilei-
ras. A lei, se aprovada, vai le-
galizar a presença de cassinos 
físicos e digitais, além de sites 
de apostas esportivas, bingo, 
jogo do bicho entre outras 
práticas.

A proposta da Frente Par-
lamentar surgiu por iniciativa 
do senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE), que declarou 
o seguinte: vVisitei países, 
conversei com o meio aca-
dêmico, conversei com insti-
tuições de fiscalização e con-
trole dentro e fora do Brasil, e 
fiquei estarrecido com o que 
está por trás disso: um lobby 

poderosíssimo que destrói 
vidas e famílias inteiras”, afir-
mou à Agência Senado.

O objetivo da Frente, se-
gundo o texto aprovado en-
tre os senadores, é “promover 
debates e adotar iniciativas 
que desestimulem os jogos 

de azar e combatam suas 
consequências nefastas para 
a sociedade”. O senador Edu-
ardo Girão associou os jogos 
de azar a práticas como lava-
gem de dinheiro, sonegação 
fiscal, evasão de receitas, cor-
rupção de agentes públicos 

e geração de ambiente favo-
rável à ludopatia (vício em 
jogo).

“A legalização dos jogos 
de azar resultará em custos 
para a sociedade muito su-
periores a qualquer benefício. 
Mais, os benefícios serão pri-

vados para os operadores da 
jogatina, enquanto os custos 
serão para a sociedade como 
um todo. Os argumentos dos 
que defendem os jogos de 
azar destacam apenas o lado 
positivo e não levam em con-
ta os efeitos negativos”, sa-
lientou o político.

Algumas dessas ques-
tões foram tratadas quando 
o texto do Marco Regulató-
rio, oriundo do projeto de 
lei 442/1991, estava sendo 
debatido na Câmara dos De-
putados, por um grupo de 
parlamentares favoráveis à 
medida. Eles ouviram espe-
cialistas em saúde pública 
para criar mecanismos de aju-
da à jogadores viciados. Uma 
das iniciativas é intensificar 
a construção dos Centros de 
Apoio Social, que podem re-
ceber e ajudar pessoas com 
esse tipo de diagnóstico.

Além disso, os parlamen-
tares ouviram membros da 
Receita Federal para ouvir 
sugestões de como adaptar 
a lei para que sua possível 

aprovação não seja um cami-
nho aberto para os crimes de 
colarinho branco ressaltados 
por Girão em sua justificativa 
contrária à aprovação da me-
dida.

Além disso, o texto pre-
vê a criação do Sinaj, uma 
agência reguladora estatal 
para gerenciar o cadastro 
dos apostadores e as empre-
sas interessadas em atuar no 
Brasil. Estima-se que o merca-
do clandestino dos jogos de 
azar movimenta cerca de R$ 
20 bilhões ao ano, algo que 
poderia ser incorporado aos 
cofres públicos em caso de 
legalização.

Favorável à liberação dos 
jogos eletrônicos e das plata-
formas de apostas, o senador 
Ângelo Coronel (PSD-BA) ar-
gumenta que, das 20 maiores 
potências mundiais, só três 
(Indonésia, Arábia Saudita e 
o Brasil) não têm os jogos le-
galizados.

“Não podemos mais abrir 
mão da legalização dos jo-
gos, que já são bancados li-

Divulgação
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De acordo com infor-
mações do comentarista 
Gerson Camarotti, da Globo-
News, lideranças partidárias 
do MDB, PSDB e Cidadania 
decidiram que a senadora 
Simone Tebet (MDB) será a 
pré-candidata a Presidência 
da República. Está previsto 
que Tebet será oficialmente 
anunciada como cabeça de 
chapa do grupo na próxima 
terça-feira (24). Para chegar 
ao consenso, o grupo realizou 
uma pesquisa e identificou 
que o nome da senadora era 
o de “maior potencialidade”.

Mesmo com a decisão, 
é aguardado que o PSDB 
resolva as pendências inter-
nas entre os representantes 
do partido. Isso porque o 
ex-governador de São Pau-
lo, João Doria, diz que ao 
apoiar Tebet, o partido pro-
move uma “rasteira”, consi-
derando que ele foi o vence-
dor das prévias do partido.

Ainda de acordo com Ca-

marotti, a pesquisa interna 
feita pelo grupo mostra que 
a senadora é mais competi-
tiva por ter menor rejeição 
e ser menos conhecida. Isso 
facilitaria na hora de buscar 
a confiança do eleitor, princi-
palmente o público feminino.

Tebet é a única pré-candi-
data mulher entre os grandes 
partidos. A outra postulante 
ao cargo é a representante do 
PSTU, Vera Lúcia.

Apesar de Doria ter de-
clarado que não se impor-
taria em ser vice de Tebet, 
especula-se que o senador 
Tasso Jereissati tem a prefe-
rência dentro do PSDB para 
compor com a emedebista.

A princípio era esperado 
que a chapa formada pelo 
grupo fosse apresentada no 
dia 18 de maio. A decisão foi 
adiada e agora é esperar até 
a próxima terça-feira.

A pauta preferida dos 
discursos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) são críticas 
direcionadas ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e aos 
ministros da Corte. Agora o 
presidente tem como alvo 
relações contra o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

Durante evento realizado 
nesta quinta-feira (19), no Rio 
de Janeiro, o presidente ga-
rantiu que as sugestões apre-
sentadas pelas Forças Arma-
das para apuração das urnas 
“não serão jogadas no lixo”.

Bolsonaro destacou que “o 
voto é a alma da democracia”, 
e defendeu que “ele tem que 
ser contado publicamente e 
ser auditado”, ou seja, refor-
çou que tanto a urna eletrôni-
ca quanto o sistema de apu-
ração não são confiáveis.

Ainda de acordo com o 
presidente “as Forças Armadas, 
das quais sou chefe supremo, 
foram convidadas a participar 
do processo eleitoral. Não vão 

ser jogadas no lixo as observa-
ções, as sugestões das Forças 
Armadas. Não podemos en-
frentar o sistema eleitoral onde 
paire a sombra da suspeição. 
Há uma democracia que é o 
voto contado”, reforçou.

Essa semana o presidente 
pediu que o STF investigasse 
possível abuso de autoridade 
contra o ministro Alexandre 

de Moraes – que é o relator do 
inquérito que investiga Bolso-
naro e apoiadores no esquema 
de divulgação de fake news.

Sem sucesso, já que o pe-
dido foi negado pelo ministro 
Dias Toffoli, Bolsonaro registrou 
a notícia-crime na Procuradoria 
Geral da República. O processo 
está em análise no órgão desde 
a última quarta-feira (18).

Bolsonaro não se cansa de Bolsonaro não se cansa de 
criticar STF e agora também o TSEcriticar STF e agora também o TSE
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A relação entre o digital e a 
saúde é cada vez mais próxima 
e não está apenas no ambiente 
de um hospital. Com poucos 
cliques, aplicativos prometem 
ajudar alguém a seguir uma 
dieta, saber de que produtos a 
pele precisa e até fazer o diag-
nóstico de problemas neuroló-
gicos, por exemplo.

No início do mês de maio, 
cientistas da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, anunciaram a criação de 
um aplicativo que pode ras-
trear doenças ou transtornos 
como Alzheimer e Transtorno 
do Déficit de Atenção com Hi-
peratividade (TDAH).

O aplicativo usa a câmera 
dos celulares mais modernos, 
que têm tecnologia infraver-
melha, para reconhecer o rosto 
do usuário. O dispositivo ob-
serva mudanças no tamanho 
da pupila do paciente. Esta 
variação no olho pode estar 
ligada a funções neurológicas.

O neurologista do Hospital 

das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Del-
son da Silva, experiente em 
casos de Alzheimer, explica 
que não existe um único exa-
me responsável por chegar 
ao diagnóstico da doença. 
“Temos exames complemen-
tares, como a ressonância 
magnética, que ajudam. Mas 

o diagnóstico é clínico, fei-
to pelo médico, ao observar 
o histórico do paciente, por 
exemplo”, explica.

Para o especialista, o es-
tudo dos cientistas é bom e 
pode ser promissor. Por outro 
lado, ele avalia que ainda não 
é possível dizer que o aplica-
tivo poderia ser usado com 

confiança. “O trabalho tem 
relevância muito grande, mas 
ainda é muito cedo, do ponto 
de vista prático, para usá-lo 
como algo capaz de afirmar 
categoricamente sobre qual-
quer doença do sistema ner-
voso central. Mas é uma ferra-
menta de pesquisa que pode 
se tornar útil”, opina.

O especialista lembra ain-
da que variações na pupila, 
usadas pelo aplicativo para 
perceber os possíveis sinais 
de TDAH e Alzheimer, são 
comuns. “Se estamos emo-
cionados ou apaixonados, a 
pupila dilata. Medicamentos 
também podem influenciar. 
Tudo isso pode induzir o 
aplicativo ao erro. A ferra-
menta pode vir a ser usada 
como fator para o diagnósti-
co, mas não pode ser o úni-
co instrumento para diag-
nosticar”, conclui.

ALIMENTAÇÃO
Em uma única pesquisa 

na internet, a busca por apli-
cativos que “ajudam a fazer 
dieta” resulta em listas com 
diversos nomes. O nutricio-
nista Dário Damando Filho 
explica que as plataformas 
podem ajudar e trazer van-
tagens se forem utilizados 
da forma certa. “Desde que 
seja usado por nutricionista 
que tenha feito a consulta 
e entendido o paciente, o 

aplicativo pode ajudar no 
cálculo dietético”, afirma.

Segundo o especialista, 
existem aplicativos em que 
o nutricionista cria a dieta e, 
só depois disso, o paciente 
tem acesso às informações. 
“Isso pode facilitar e tirar o 
engessamento daquele pla-
nejamento impresso ou por 
PDF. No aplicativo, o paciente 
consegue ter acesso à varie-
dade de opções de alimentos 
e receitas, de acordo com a 
individualidade e seguindo o 
que foi proposto a ele. Nesse 
caso, o paciente só consegue 
conferir as informações do 
aplicativo se tiver passado 
por uma consulta”, detalha.

Por outro lado, sem a orien-
tação profissional, o uso traz 
riscos. “Se não funcionar dessa 
forma – que dê acesso a cálcu-
los, calorias, formas de planejar 
uma alimentação, formas de 
calcular uma prescrição nutri-
cional – isso já não é um aplica-
tivo de confiança porque o úni-
co profissional capacitado para 
isso é o nutricionista”, conclui.

Atenção, atenção! Rá-
pido… se apressem! 
Larguem tudo o que 

estiverem fazendo e se vol-
tem para cá: é que Ciro Go-
mes está indignado. E, por 
mais que isso não pareça 
novidade, desta vez o surto 
nervoso deu fortes indícios 
de ser compartilhado por 
um bocado de brasileiros, 
daqueles que se amontoam 
nos bancos –um pouco mo-
fadas– do sistema, e pesam 
tanto sobre eles que a arqui-
bancada vai envergando… e 
enverga… e enverga (escute 
o som de madeira rangendo) 
mas, por fim, não quebra.

É que… ora, onde já se viu 
tamanho disparate? Aposto 
que isto não aconteceria nas 
grandes e gloriosas nações 
de primeiro mundo, onde 
suas louváveis democracias 
interviriam para livrá-los da 
desgraça desta ideia perni-
ciosa. Que é nada mais que 
esta: os pais, agora, deram 
de querer educar seus filhos. 
Não aquela educação da va-
rinha de acerola, na qual fui 
graduada com maestria por 

minha mãe (que tinha o cui-
dado de retirar uma a uma 
as folhas formicantes) mas a 
educação “formal”, da escola.

Ciro e seus companheiros 
(que ótimo nome para um grupo 
de forró!), amontoando também 
nas redes sociais e na mídia na-
cional, chamam a ideia do ho-
meschooling de “aberração” de 
“lunáticos“, cuja existência não 
tem “base em evidências” e é a 
causa mesma da destruição da 
educação brasileira.

Sim, pai: você, que vê fal-
has no ensino escolar de seu 
filho, e crê que pode ensiná-
-lo melhor, não passa de um 
lunático que não faz outra 
coisa além de acordar cedo 
e pensar: “Como eu vou fazer 
hoje para destruir a educação 
brasileira?“. Será que deixo 
barato, ou uso o recurso ar-
gumentativo de que o Estado 
brasileiro, que bem conhece-
mos, já se mostrou, em múl-
tiplas ocasiões, bem capaz de 
tal proeza sozinho?

Além do mais, mamãe, 
onde está o arquivo de metal, 
daqueles pesados, em que 
você depositou suas pastas e 
pastas de evidências para se 
explicar para terceiros, e justi-

ficar as decisões que toma em 
casa? Sim, porque tem gente 
por aí (Deus me livre de fazer 
fuxicos) que está pedindo 
para que você dê satisfação 
ao governo sobre como está 
educando o Enzo e a Valenti-
na, pois claro: eles é que sa-
bem como fazer direito.

Falando no diabo, estava 
lendo a constituição do Bra-
sil e fiz-me uma observação 
mental meio sem querer, fru-

to mais da percepção que da 
vontade: “Meu Deus, tá tudo 
escritinho aqui, de como a 
gente deve viver“. E isso me re-
velou muito, embora, ao refle-
tir, eu me sentisse quase como 
cometendo crime: imagine 
só… uma menina questionan-
do a sanidade da Constituição! 
E foi assim que consegui o se-
gundo disparate do texto.

Só que, nessa hora, a me-
mória me trouxe antigas 

palavras atribuídas a Cristo: 
“O sábado foi feito para o ho-
mem, e não o homem para a 
sábado“. “Sábado”, nesse con-
texto, referia-se à lei judaica 
de doar o devido respeito ao 
sétimo dia da semana. Foi só 
assim que a culpa se esvaiu: 
percebi a lei verdadeira existe 
para me servir, mesmo meni-
na-mulher, e não eu a ela, a 
ponto de que sinta medo de 
questioná-la.

Não sendo jurista, mas ves-
tindo a toga oficial de “povo”, 
de quem dizem emanar todo 
o poder, trago à tona a reali-
dade da segunda mais longa 
constituição em vigência no 
planeta pertencer justamente 
ao país que sempre lidera em 
violência, corrupção e fracasso 
educacional. Vale lembrar que 
tivemos sete dessas cartas 
magnas na história, desde do 
império: e, com golpe atrás 
de golpe, e emenda atrás de 
emenda, mais do que a justiça 
entre os homens, parecemos 
buscar, através de instrumen-
tos legais, a corda que enrola-
rá nosso próprio pescoço.

Na última quarta-feira, 18, 
foi aprovado na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
3179/2012, para incluir a possi-
bilidade da “oferta domiciliar de 
educação básica“. O Supremo 
Tribunal Federal ordenou, em 
2018, que a prática do “home-
schooling” fosse regulamenta-
da por lei, como previsto nos 
artigos 205 e 227 da constitu-
ição. Artigos tais que colocam 
educação como “dever do Esta-
do” e repetem incessantemente 
termos como “ensino obrigató-
rio” por parte desse.

Divulgação

Homeschooling: o grande Homeschooling: o grande 
absurdo dos pais educarem os filhosabsurdo dos pais educarem os filhos

Até que ponto aplicativos podem ser usados na saúde; veja respostasAté que ponto aplicativos podem ser usados na saúde; veja respostas
LETÍCIA BRITO

SARA ANDRADE

BRASIL, 20 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



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
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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 
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 próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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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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Palmeiras, América-
-MG, Athletico Para-
naense e Fortaleza 

entraram em campo nesta 
quarta-feira (18) pela Liber-
tadores da América. Já o 
Santos e o Cuiabá atuaram 
pela Copa Sul-Americana. 
Na noite continental, a 5ª 
rodada foi majoritariamente 
boa para os times brasilei-
ros. Contudo, a eliminação 
precoce do Atlético-MG foi 
o ponto negativo da vez.

PALMEIRAS 
E AMÉRICA-MG
O Palmeiras se classifi-

cou antecipadamente na 
4ª rodada da Libertadores, 
ao golear o Independiente 
Petrolero por 5×0. No entan-
to, o Verdão ainda está em 
busca da melhor campanha 
geral para decidir em casa 
durante o mata-mata.

No Allianz Parque, o alvi-
verde enfrentou o Emelec, 
do Equador. Ao contrário do 
que se esperava, foi um due-
lo complicado. Porém, com 
gol de Danilo, o Palmeiras 
triunfou por 1×0 e susten-
tou os 100% de aproveita-
mento, mantendo a lideran-
ça isolada do Grupo A.

Além de ficar perto de 
garantir a melhor campa-
nha, o clube firmou o me-
lhor ataque da história da 
fase de grupos da Liberta, 
com 21 gols, ao lado do Ri-
ver Plate em 2020.

Enquanto os paulis-
tas sorriram, os mineiros 
lamentaram. No Estádio 
Manuel Murillo Toro, o 
América-MG visitou o Toli-
ma, da Colômbia. O Coelho 
saiu ganhando, com gols 
de Marlon e Iago Mandana, 
mas sofreu o empate após 

tentos de Plata e Rangel.
Com a igualdade em 

2×2, matematicamente o 
Coelho não tem mais chan-
ces de avançar na Liberta. 
A equipe está em último 
lugar no Grupo D. Embora 
não possa mais se classifi-
car às oitavas, o time ainda 
pode disputar a Sul-Ameri-
cana se terminar em tercei-
ro na sua chave. Para isso, 
precisará torcer contra o In-
dependiente Del Valle, que 
encara o Atlético-MG, para 
continuar com chances.

ATHLETICO 
E FORTALEZA
Ainda pela Libertadores 

da América, outros dois bra-
sileiros além do Palmeiras 
se destacaram. O Athletico 
Paranaense recebeu o Liber-
tad, do Paraguai, na Arena 
da Baixada. Com uma vitória 
por 2×0, com gols de Cuello 
e Canobbio, o Furacão ul-
trapassou dois adversários 
e estacionou na segunda 
posição do Grupo B. Desta 
forma, o time depende ape-
nas de si para conseguir a 

classificação.
Por fim, o Fortaleza tam-

bém demonstrou a sua força. 
No Nacional de Lima, o Leão 
do Pici mediu forças com o 
Alianza Lima, do Peru, e ga-
nhou por 2×0 com bolas na 
rede de Moisés e Yago Pika-
chu. O resultado positivo deu 
uma sobrevida aos nordesti-
nos, que, se não consegui-
rem avançar na última roda-
da, pelo menos disputarão as 
oitavas da Sul-Americana.

SANTOS E CUIABÁ
Outro paulista, além do 

Palmeiras, o Santos conse-
guiu um triunfo essencial 
na Sul-Americana. Jogando 
na Vila Belmiro, o Peixe der-
rotou o Unión La Calera por 
1×0, com gol solitário de Lu-
cas Barbosa aos 56 minutos 
do segundo tempo. O alvi-
negro praiano meteu quatro 
bolas na trave até que enfim 
balançou as redes.

Com dez pontos, dois a 
mais do que os chilenos do 
Unión La Calera, o Santos 
precisa apenas fazer a sua 
parte na rodada final do Gru-
po C. Vale lembrar que na 
Sula somente o líder de cada 
chave passa de fase, ao con-
trário da Liberta, em que os 
dois melhores se classificam.

Mais um empate para a 
conta do Vila Nova. Pela quin-
ta vez nesta Série B, o Tigre 
terminou com uma igualdade 
no placar de um duelo. Desta 
vez, o resultado ficou no 0x0 
diante da Chapecoense, no 
OBA, pela 8ª rodada. A partida 
marcou a estreia do técnico 
Dado Cavalcanti no comando 
colorado. Até a conclusão do 
fim de semana, o alvirrubro 
pode entrar na zona de rebai-
xamento, dependendo dos 
outros confrontos.

0X0
Antes mesmo da bola 

rolar, deu para perceber mu-
danças de Dado Cavalcanti 
na equipe do Vila Nova. Ti-
tulares absolutos com Higo 
Magalhães, o goleiro Geor-
gemy e o zagueiro Rafael 
Donato iniciaram no banco 
de reservas. Em seus luga-

res, entraram Tony e Alisson 
Cassiano, respectivamente.

A estratégia pode até ter 
funcionado quanto ao setor 
defensivo, mas o ataque fi-
cou devendo. No primeiro 
tempo, as oportunidades só 
foram surgir na reta final. A 

primeira delas saiu dos pés 
de Luizinho, mas Tony tra-
tou de defender. Em segui-
da, Arthur Rezende finalizou 
e o goleiro Vagner interveio 
para salvar a Chapecoense.

Daniel Amorim também 
teve uma grande chance, mas 

Vagner pegou em cima da li-
nha. O lance precisou de aná-
lise no VAR para conferir se a 
bola não entrou totalmente 
na meta, mas de fato não en-
trou. Antes do intervalo, ainda 
deu tempo de Arthur Rezen-
de mandar uma bola na trave.

A segunda etapa come-
çou mais agitada, apesar do 
frio em Goiânia. Logo aos 
nove minutos, Matheuzinho 
arriscou e Vagner mais uma 
vez defendeu. Mais tarde, a 
Chape respondeu com arre-
mate de Matheus Bianqui, 
para fora. No fim, Rubens 
também chegou com peri-
go, mas, para variar, Vagner 
salvou os visitantes.

A Chape chegou perto 
da vitória nos acréscimos, 
mas foi a vez de Tony evitar 
que as conclusões de Lima e 
Jonathan entrassem. Desta 
forma, a partida terminou 
sem bolas na rede.

O Vila Nova agora tem 
oito pontos e estacionou 
em 14º lugar na Série B. No 
entanto, o time pode ser 
ultrapassado por três times 
diferentes até o fim da roda-
da, o que colocaria a equipe 
goiana no Z-4. Já a Chape 
pulou para 8º.

Reprodução

Nesta quinta-feira (19), 
a FIFA anunciou o quadro 
completo de arbitragem que 
estará na Copa do Mundo 
no Catar. Entre os 36 árbitros 
e 69 assistentes, dois deles 
são goianos: Wilton Pereira 
Sampaio e Bruno Pires. Além 
deles, outros cinco brasileiros 
estarão comandando par-
tidas no Mundial, incluindo 
Neuza Inês Back, a primeira 
brasileira a atuar como ban-
deirinha em uma Copa.

OS GOIANOS 
NA COPA DO MUNDO
Wilton Pereira Sampaio 

estará pela primeira vez em 
uma Copa do Mundo. Natu-
ral de Teresina de Goiás, uma 
pequena cidade do interior, 
o árbitro faz parte da Fede-
ração Goiana de Futebol 
(FGF). O profissional entrou 
no quadro da FIFA em 2013 
e, desde então, comandou 
diversas partidas importan-
tes do futebol regional, na-
cional e internacional.

Recentemente, Wilton 
Sampaio atuou como árbitro 
no confronto entre Flamengo 
e Palmeiras, pela 4ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
de 2022. Pela Copa do Brasil, 
esteve no duelo entre São 
Paulo e Juventude, pelo jogo 
de volta da 3ª fase. Na Liberta-
dores, administrou o embate 
entre Colón e Peñarol. Já no 
Goianão, ele foi o juiz no clás-
sico entre Atlético e Vila Nova.

Contudo, apesar de con-
tar com diversos jogos im-
portantes no currículo e um 
prêmio de Melhor Árbitro do 
Brasileirão 2012, a presença 
de Wilton Sampaio na Copa 
do Mundo gerou muitas crí-
ticas na Internet. A principal 
delas foi do comentarista 
Vitor Sérgio Rodrigues, afir-
mando que “o mal venceu”.

Além de Wilton Sampaio, 
outro goiano também estará 
no Catar. O assistente Bruno 
Pires, natural de Bela Vista 
de Goiás, entrou no quadro 
da FIFA em 2015 e agora 
terá a chance de estar em 
uma Copa do Mundo. Com 
formação em Educação Fí-
sica, o bandeirinha esteve 
no jogo de ida da final do 
Campeonato Goiano.

Liberta e Sula: Palmeiras com melhor Liberta e Sula: Palmeiras com melhor 
ataque, América-MG eliminadoataque, América-MG eliminado

Diante da Chapecoense, Vila chega ao quinto empate na Série BDiante da Chapecoense, Vila chega ao quinto empate na Série B

Quem são Quem são 
os dois os dois 
goianos goianos 
escalados escalados 
para a Copa para a Copa 
do Mundo do Mundo 
do Catardo Catar

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Com sua organização sem 
fins lucrativos localizada 
em São Francisco, a Mat-

ter of Trust, Gautier transforma 
cabelos doados em tapetes 
para secar derramamentos de 
petróleo na terra, e tubos usa-
dos para vazamentos no mar.

Uma forma comum de lim-
par vazamentos de petróleo 
em terra é usar tapetes feitos de 
polipropileno, que é um plásti-
co não biodegradável, proces-
so que acaba produzindo mais 
plásticos e abrindo espaço para 
mais derramamentos.

Cabelos, ao contrário, é 
um recurso sustentável que 
pode absorver cerca de cinco 
vezes o seu peso em petróleo, 
de acordo com a Matter of 
Trust, e apesar de não crescer 
em árvores, é abundante. “Há 
cerca de 900 mil salões de be-
leza licenciados nos Estados 
Unidos”, disse Gautier. “Eles 
podem facilmente cortar uma 
libra de cabelos (cerca de 0,4 
quilogramas) por semana”.

“Nosso projeto é desviar 
isso dos aterros”, acrescen-
tou. “Faz muito mais sentido 
utilizar um recurso renovável 
e natural para limpar derra-
mamentos de petróleo, do 

que extrair mais petróleo 
para usá-lo na limpeza.”

PROBLEMA 
DE CRESCIMENTO
Vazamentos de petró-

leo podem contaminar a 
água potável, colocando 
em risco a saúde pública, 
danificando plantas e a vida 
selvagem, além de causar 
problemas econômicos.

Em 2021, a Administração 

Nacional Oceânica e Atmos-
férica registrou 175 incidentes 
de vazamento no mar e em 
terra somente nos Estados 
Unidos, e globalmente, cerca 
de 10 mil toneladas de petró-
leo foram perdidas no meio 
ambiente após vazamentos 
em navios-petroleiros. Segun-
do a Matter of Trust, quando 
apenas um quarto (cerca de 
um litro) de óleo entra no sis-
tema aquático, 1 milhão de 

galões de água potável po-
dem ser contaminados.

Neste ano, ocorreram 
grandes vazamentos na Tai-
lândia e no Peru, que juntos 
somaram mais de 513 mil ga-
lões de petróleo. De acordo 
com Gautier, os vazamentos 
que chegam às manchetes 
representam apenas 5% da 
contaminação global por 
petróleo. Mais comuns, mas 
ainda prejudiciais ao meio 

ambiente, são os vazamentos 
de veículos em estradas e es-
coamentos naturais do sub-
terrâneo e do solo marinho.

DE RAÍZES DE GRAMA 
A RAÍZES DE CABELO
Gautier cofundou a Matter 

of Trust com seu parceiro, Pa-
trice Gautier, em 1998, com o 
objetivo de lidar com uma sé-
rie de problemas ambientais. 
Três anos depois, um navio-

-petroleiro encalhou em San 
Cristobal, uma das Ilhas Ga-
lápagos, e empenhados em 
ajudar os esforços de limpeza, 
os Gaultiers se uniram ao ca-
beleireiro Phillip McCrory.

Em 1989, McCrory dese-
nhou um protótipo de um 
dispositivo que usava cabe-
los para absorver o óleo, que 
foi testado pela Nasa e pare-
cia funcionar bem. Juntos, a 
Matter of Trust e McCrory de-
senvolveram canos e tapetes 
feitos de cabelos humanos e 
pelos de animais.

Todos os dias, salões, pet 
shops e indivíduos mandam 
cabelos para o depósito da 
Matter of Trust em São Fran-
cisco. Os pacotes são analisa-
dos em busca contaminado-
res, como detritos, sujeira ou 
piolhos, e então os cabelos 
são separados, estendidos em 
uma moldura, e passam por 
uma máquina customizada de 
feltro para fazer os tapetes.

São necessários 500 gra-
mas de cabelos para criar um 
tapete de cerca de 0,2 metros 
quadrados de extensão e 2,5 
centímetros de espessura, 
que pode absorver até 5,6 li-
tros de petróleo.

Reprodução

Organização usa cabelos humanos Organização usa cabelos humanos 
para limpar derramamentos de petróleopara limpar derramamentos de petróleo
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Em entrevista ao colunis-
ta Leo Dia, a atriz Deborah 
Secco fez diversas relações 
sobre sua vida amorosa. 
Uma delas foi a de que viveu 
um romance com outra mu-
lher e que, segundo ela, foi 
um relacionamento tórrido.

”Nem eu sei se foi um 
namoro, a gente nunca deu 
um título. Houve uma pai-
xão, encantamento, uma 
relação e, para mim, foi um 
namoro”, disse Deborah Sec-
co. A atriz, no entanto, não 
revelou que era a famosa.

Mas, segundo o jornal Ex-
tra, esse namoro misterioso 
teria sido com ninguém mais 
que Maria Gadú. O relaciona-

mento não chegou a se tornar 
público, mas foi mantido em 
sigilo desde então. Tanto a atriz 
quanto a cantora estavam sol-
teiras na ocasião. Deborah ain-
da se descreveu como ”dana-
dinha” e revelou que já chegou 
a pegar marido e namorado de 
outras pessoas.

“Nunca fiz mal a ninguém. 
Eu só era o quê? Piranha! Ser 
piranha hoje tá na moda. 
Nunca fiz por dinheiro. Eu 
gosto de transar, de ter orgas-
mos… Era uma feminista an-
tes do feminismo virar moda”, 
avaliou Deborah: “Tenho ini-
mizades porque na época ou 
peguei o namorado ou pe-
guei o marido de alguém… 
Mas hoje peço desculpas. 
Não sou mais assim”.

O universo de Star 
Wars ganhará mais 
uma expansão na 

plataforma de streaming 
Disney+. Segundo informa-
ções da Vanity Fair, a empre-
sa encomendou a produção 
de uma série com inspiração 
nos anos 1980. Inicialmente, 
o nome será “Grammar Ro-
deo”, mas é apenas um título 
temporário. Na direção, estará 
Jon Watts, responsável por co-
mandar a trilogia do Homem-
-Aranha no Universo Cinema-
tográfico da Marvel (UCM).

MAIS UMA 
HISTÓRIA STAR WARS
A Disney+ está investin-

do bastante no mundo de 
Star Wars. Em live-action, a 
plataforma produziu as sé-
ries “The Mandalorian”, que 
ganhará uma terceira tem-
porada no final de 2022, e “O 
Livro de Boba Fett”. Além dis-
so, estão presentes no catá-
logo da empresa animações 
como “The Clone Wars”.

Outras série de Star Wars 
também estão no calendá-
rio. “Obi-Wan Kenobi” lança-
rá o seu primeiro episódio 

em 27 de maio, trazendo de 
volta um dos personagens 
mais icônicos da franquia. 
“Andor” estreará no fim do 
ano, “Ahsoka” e “The Acolyte” 
chegarão em 2023.

Agora, uma outra produ-
ção também está no gatilho 
da Disney+. Ainda de acordo 
com a Vanity Fair, Jon Watts 
criou e servirá como produ-
tor-executivo da série inspira-
da nas aventuras clássicas de 

amadurecimento da produ-
tora Amblin dos anos 1980. 
O roteirista será Chris Ford, 
responsável por escrever “Ho-
mem-Aranha: De Volta ao Lar”.

Jon Watts fará a sua es-
treia no universo de Star Wars 
após ganhar notoriedade na 
Marvel. O cineasta tinha sido 
escalado para dirigir o novo 
filme do Quarteto Fantástico 
no UCM, mas desistiu para po-
der descansar. Isso indica que 

esta nova série de Guerra nas 
Estrelas ainda deve demorar a 
iniciar as suas filmagens.

O nome provisório de 
Grammar Rodeo é uma refe-
rência ao episódio “Bart pega 
a estrada”, de “Os Simpsons”. 
Uma chamada de elenco para 
atores entre 11 e 12 anos pode 
indicar uma trama que acom-
panhará o crescimento de 
personagens, mas ainda não 
há nenhuma confirmação.

Com diretor de Homem-Aranha, Com diretor de Homem-Aranha, 
Star Wars ganhará série de TVStar Wars ganhará série de TV

Deborah Secco viveu ro-Deborah Secco viveu ro-
mance secreto com Maria mance secreto com Maria 
Gadu: ”Houve uma paixão”Gadu: ”Houve uma paixão”

LUIZ F. MENDES

BRASIL, 20 DE MAIO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br
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