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A promotora de Justiça Tamara Cybelle Marques Oliveira do Amaral, da 4ª Promotoria, de Senador Canedo, solicitou informações à Prefeitura 
da cidade sobre a cobrança de ingressos nos valores de R$ 30 e R$ 50 para acesso às atrações do Canedo Fest Show, que acontece entre os dia 

31 de maio e 05 de junho. Ela solicitou também os documentos de contratação dos artistas que irão se apresentar no evento.  p4
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O retorno de notifi-
cações de doen-
ças infecciosas em 

crianças tem assustado es-
pecialistas e a população. A 
explicação é a baixa cober-
tura vacinal, principalmente 
entre as crianças. Nos hos-
pitais de todo o mundo, os 
casos de sarampo, rubéola, 
caxumba, influenza e de 
Covid entre essa população 
começam a ser observados 
com mais frequência. Em 
Goiás, a imunização está em 
queda nos últimos anos.

“As pessoas não estão 
indo às unidades se vacinar. 
O risco, além do individual, é 
a exposição da comunidade. 
Quando deixamos de nos va-
cinar ou os índices de cober-
tura vacinação ficam abaixo 
do recomendado, as doen-
ças voltam a circular. A não 
vacinação contra o sarampo 
e paralisia infantil, por exem-
plo, aumenta as chances de 
essa doença voltar e esse ris-
co é real”, explica o infectolo-
gista Marcelo Daher.

Neste ano, os dados par-
ciais sugerem que a aplica-
ção da tríplice viral contra 
sarampo, rubéola e caxumba 
em crianças goianas de um 

ano de idade não alcançará 
todas as que se encaixam 
no público-alvo. Somente 
22,03% delas estão imuniza-
das. Em 2019, apenas 88,39% 
foram protegidas contra o 
vírus, no ano seguinte o índi-
ce baixou para 75,36% e em 
2021, a taxa subiu discreta-
mente e chegou a 76,92%.

A campanha contra a In-

fluenza também registrou 
queda na adesão das pesso-
as. O painel Localiza SUS não 
apresentou dados consolida-
dos dos últimos três anos, mas 
aponta que o total de pessoas 
protegidas contra a Influenza 
caiu de 93,5% em 2019 para 
74,8% no ano passado. 

O incentivo para a vaci-
nação em 2022 de grupos 

específicos, incluindo crian-
ças, termina na sexta-feira da 
próxima semana, em 03 de ju-
nho. No entanto, os pequenos 
goianos de 6 meses a meno-
res de 5 anos correspondem a 
18,3 % do montante, confor-
me dados até 16 de maio.

O esforço dos municípios, 
estados e do Governo Fede-
ral para alavancar a cobertura 

em crianças de 5 a 11 anos de 
idade vacinadas contra Covid 
também não tem surtido o 
efeito esperado. Desde o iní-
cio deste ano, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou a aplicação 
de doses nos menores. A des-
confiança dos pais e respon-
sáveis faz com que nem me-
tade delas estejam protegidas 
contra o coronavírus com a 
primeira dose (48,73%) e ape-
nas um quinto tenha recebido 
a segunda dose (21,06%).

O risco ganha novas e 
visíveis proporções com a 
confirmação da chamada 
“varíola do macaco” na Eu-
ropa, apesar de ser endêmi-
ca na África. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) já 
confirmou 131 casos da do-
ença e investiga 106 suspei-
tos. O vírus causador é pare-
cido ao da varíola humana, 
erradicada há 40 anos, e 
causa sintomas mais leves. 

“A varíola pode voltar com 
o registro de varíola do ma-
caco. É uma ameaça à popu-
lação e, por isso, deve ocorrer 
a imunização contra a varíola 
novamente. O retorno de do-
enças que causaram estigma, 
deformações e levou muitas 
crianças ao óbito é muito ne-
gativo”, considera Daher.

Temperaturas extrema-
mente baixas para a região 
e subvariantes são as prin-
cipais responsáveis pelo au-
mento de casos de Covid-19 
em Goiás, segundo o médico 
infectologista Marcelo Daher. 
De acordo com o painel de 
controle da doença divulga-
do pela SES, até a última atu-
alização foram registrados 
1.142 novos casos da doen-
ça. Além disso, 51,02% dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), disponível 
para os pacientes contami-
nados, estão ocupados.

Conforme o infectologista, 
o vírus vem se adaptando e 
ganhando velocidade e capa-
cidade de transmissão. Além 
disso, a variante BA.2 e as su-
blinhagens da ômicron como 
a BA.4 e a BA.5, que já circulam 
no território goiano, têm um 
alto poder de contaminação, o 
que contribui para elevar o to-
tal de casos da doença. Daher 
também explica que o tempo 
frio também contribuiu para 
a disseminação da doença. 

ISOLAMENTO
Atualmente ainda se 

discute sobre o isolamento 
social, já que boa parte da 

população está vacinada e 
apresenta sintomas leves 
ou até imperceptíveis da 
doença. Mas, de acordo 
com o especialista, o perío-
do de isolamento não deve 
mudar. Ou seja, ainda deve 
ser respeitado o prazo de 
10 dias ou o exame negati-
vo da doença.

“O Ministério da Saúde 
não revogou nada em re-
lação ao tempo de isola-
mento. Então, permanece o 
isolamento por dez dias de 
uma pessoa que testa posi-
tivo. E enquanto o teste vier 
positivo, o isolamento deve 
se manter”, explicou Daher.

Reprodução

A UFG retoma, nesta 
quarta-feira (25), todas as 
atividades presenciais. No 
campus, estão disponíveis 
vacinas contra Covid-19 e 
Influenza, além de testes rá-
pidos contra o coronavírus, 
ao longo deste primeiro dia 
100% presencial.

O uso de máscara não 
é mais obrigatório na uni-
versidade, mas recomenda-
do. O passaporte da vacina 
continua sendo exigido e 
pode ser enviado por servi-
dores e alunos pelo Portal 
da Retomada. Trabalhadores 
terceirizados apresentam 
o documento diretamen-
te à empresa pela qual são 
contratados.“Somente o Con-
selho Universitário (Consuni) 
pode mudar esta regra. Na 
próxima sexta-feira (27), ele 
se reunirá para discutir alguns 
assuntos e pode trazer outras 
deliberações”, explica o pró-
-reitor de graduação da UFG, 
professor Israel Elias Trindade.

Desde março de 2020 as 
atividades presenciais foram 
suspensas na UFG, por conta 
da pandemia. Algumas pou-
cas se mantiveram, como 
pesquisas na área da saúde. 
Já em março de 2022, a insti-
tuição ampliou o número de 
atividades presenciais, mas 
ainda manteve algumas 
aulas e funcionamentos de 
forma totalmente online ou 
híbrida. Nesta quarta-feira, 
tudo volta a ser presencial.

“O ensino remoto e o hí-
brido estão sepultados. O 
que está sendo estudado 
pela UFG é a possibilidade 
de aproveitar algum recurso 
digital que deu certo, algu-
ma plataforma, por exem-
plo. Se o professor achar que 
vale a pena usar, tudo bem. 
Mas não vai poder substituir 
a carga horário presencial 
por uma à distância”, 
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Inédita, a Pesquisa Nacio-
nal de Saúde (PNS), feita 
pelo Instituto Brasileiros 

de Geografia e Estatística 
(IBGE), 61 mil goianos se de-
clararam gays, lésbicas ou 
bissexuais. Os dados são do 
levantamento feito em 2019, 
mas foram divulgados pelo 
órgão de pesquisa nesta 
quarta-feira (25).

Segundo a pesquisa, em 
2019, das 5,2 milhões de pesso-
as que têm a partir de 18 anos 
de idade e vivem em Goiás, 
cinco milhões (95,7%) se auto-
declararam heterossexuais. Ou-
tros 61 mil (1,2%) se declararam 
lésbicas, bissexuais ou gays. Por 
fim, 160 mil goianos (3,1%) não 
quiseram ou não souberam 
responder à pergunta.

“O número dos que não 
responderam foi alto e isso 
mostra dois aspectos. Primei-
ro, percebemos a dificuldade 
das pessoas em entenderem 
o que significam os termos 
heterossexual, bissexual ou 
homossexual. Tanto é que a 

maioria dos que não respon-
deram tem menor nível de ins-
trução. Por outro lado, a maior 
parte dos que não souberam 
ou não quiseram dizer tam-
bém eram de pessoas mais 
jovens, que ainda podem ter 
dificuldade de entender a pró-
pria formação da orientação 
sexual”, analisa o supervisor 

de disseminação do IBGE em 
Goiás, Hugo Oliveira.

Segundo ele, a pesquisa 
é importante “para pensar 
em políticas públicas”, inclu-
sive com intenção de cons-
cientizar a população sobre 
o que significam termos 
como gays,lésbicas, bisse-
xuais ou a sigla LGBTQIA+.

Outra possível explicação 
para o alto número de pessoas 
que não quiseram ou não sou-
beram responder está na me-
todologia da pesquisa. “O pes-
quisador tinha que garantir a 
privacidade para o entrevistado 
responder. Quando possível, a 
pessoa respondia diretamente 
do DCM, o nosso aparelho. Mas 

nem sempre foi possível garan-
tir a privacidade e isso pode 
não ter deixado o entrevistado 
totalmente confortável.

COMPARAÇÃO 
COM OUTROS PAÍSES
O estudo foi feito em todo 

o Brasil, ouvindo pessoas de 
108 mil domicílios. No país, 
94,8% das pessoas se auto-
declararam heterossexuais, 
3,4% se recusaram ou não 
sabiam responder e 1,8% são 
gays, lésbicas ou bissexuais.

Esta é a primeira vez que 
uma pesquisa nacional do 
IBGE busca números sobre a 
orientação sexual da popu-
lação. “É a primeira pesquisa 
que faz a pergunta direta-
mente. Antes, tínhamos a 
pergunta sobre com quem o 
entrevistado mora no domi-
cílio, se a pessoa era cônjuge. 
Então, o entrevistado poderia 
responder se a pessoa era do 
mesmo sexo. Depois, come-
çamos a divulgar os números 
de registros civis de uniões 
homoafetivas. Mas esta pes-
quisa de agora é a primeira 

que pergunta diretamente a 
orientação sexual”, explica o 
supervisor de disseminação 
do IBGE em Goiás.

A metodologia deste estu-
do e os resultados ainda são 
experimentais. Em compara-
ção com resultados de outros 
países, os números ficaram 
condizentes. “Então, pode-
mos ter confiança nos resul-
tados”, explica Oliveira.

Em relação a outros países, 
populações da América do Nor-
te e da Europa têm mais pessoas 
que se autodeclaram integran-
tes do grupo LGBTQIA+. “São 
países que já têm esta pesquisa 
sendo feita há mais tempo”, co-
menta o supervisor. “Quando 
olhamos para a América do Sul, 
a Colômbia, por exemplo, tem 
um número menor. Já o Chile é 
bem parecido”, conclui.

A pesquisa feita em Goiás, 
especificamente, não tem de-
talhes do perfil dos entrevista-
dos. Mas a pesquisa nacional 
fez esta desagregação dos da-
dos e a gente percebe que o 
estado costuma acompanhar o 
Brasil todo”, explica Oliveira.

Divulgação
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O médico Márcio António 
Souza Junior, que ganhou 
destaque nacional ao filmar o 
funcionário negro acorrenta-
do em uma fazenda da Cida-
de de Goiás, teve os bens no 
valor de R$ 2,1 milhões blo-
queado pela Justiça- que aca-
tou denúncia oferecida pelo 
Ministério Público de Goiás 
(MP), nesta segunda-feira (23). 
O réu foi acusado de discrimi-
nação e preconceito de raça 
e de cor, depois de publicar 
um vídeo nas redes sociais 
em fevereiro, onde filmava o 
homem preso enquanto dizia 
que ele iria dormir na senzala 
por não ter estudado. O médi-
co chegou a se pronunciar di-
zendo que tudo não passava 
de uma brincadeira.

Os bens de Márcio foram 
bloqueados para que seja ga-
rantido o pagamento de uma 
eventual multa, segundo o 
promotor de Justiça Leonardo 
Seixlack Silva. Ele diz que as di-

ligências promovidas pelo MP 
apontaram que o valor a ser 
suportado pelo denunciado a 
título de indenização por da-
nos morais coletivos, penas cri-
minais e custas judiciais poderá 
chegar a mais de R$ 2 milhões.

“Foi providenciado um 
levantamento minucioso 
de todos os bens de Márcio 
Antônio com o objetivo de 
garantir o pagamento de 
eventual aplicação de penas 
restritivas de direito de cunho 
patrimonial, como a perda de 
bens e valores e a prestação 
pecuniária, a multa penal, o 

valor mínimo de indenização 
pelo dano moral coletivo e 
custas processuais” disse.

MEDIDA JUDICIAL
No dia 30 de abril, diante 

do risco de blindagem patri-
monial e consequente frus-
tração dos fins da pena, antes 
de oferecer a denúncia, o MP 
requereu o arresto prévio dos 
bens imóveis do denunciado. 
A medida, conforme o órgão, 
foi necessária para assegurar 
o futuro cumprimento de 
sanções penais e a indeniza-
ção por danos coletivos.

Uma mulher foi morta a 
facadas pelo ex-marido en-
quanto montava uma mar-
mitex no restaurante onde 
trabalhava, neste quarta-
-feira (25), em Itumbiara. A 
vítima que havia se sepa-
rado do autor há cerca de 
uma semana foi atingida no 
peito. Ele se matou, usando 
a mesma arma, logo em se-
guida. Os dois não resistiram 
aos ferimentos e morreram 
no local, antes mesmo de 
serem atendidos pelo Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU).

O crime teria sido provo-
cado por ciúmes, devido a di-
ficuldade do homem em não 
aceitar o término da relação 
de 12 anos que tinha com a 
vítima. Segundo o delegado 
Felipe Sala, o casal não tinha 
histórico de violência, mas 
o motivo da separação seria 
as constantes agressões que 
a mulher sofria por parte do 
ex-companheiro, com quem 
tem uma filha.

“As informações ainda 
são preliminares, mas ao que 
tudo indica a vítima nunca 
denunciou o ex-marido por 
agressão. Inclusive, não há 
registros ou uma medida 
protetiva contra ele. Porém, 
os familiares disseram que 
a mulher sofria agressões e 
que resolveu se separar por 
não aguentar mais. No celular 
da vítima, encontramos con-
versas do homem insistindo 
para retomarem a relação, 
mas sem sucesso. Havia vá-
rias ameaças, onde ele dizia 

que iria se matar caso a mu-
lher não concordasse em re-
atar o casamento. A mulher 
também recebia ameaças de 
morte do ex-marido desde 
que decidiu se separar”.

Familiares da vítima 
contaram à policia que des-
cobriram que o autor era 
agressivo somente após o 
fim do casamento, uma vez 
que a mulher não comen-
tava com parentes as agres-
sões que sofria. Ela compar-
tilhava o sofrimento apenas 
com uma amiga.

Justiça bloqueia bens de médico Justiça bloqueia bens de médico 
denunciado por ter acorrentado fun-denunciado por ter acorrentado fun-
cionário negro, na Cidade de Goiáscionário negro, na Cidade de Goiás
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Cinco deputados fede-
rais goianos apoiaram 
a tramitação da Propos-

ta de Emenda à Constituição 
(PEC) que prevê cobrança de 
mensalidade em universidades 
públicas. Eles assinaram reque-
rimento para apresentação do 
texto aos demais parlamenta-
res da Câmara dos Deputados. 
O projeto foi criado em 2019 
e seria votado na última terça 
(24), mas teve apreciação adia-
da sem data definida.

Os integrantes da bancada 
goiana que aprovaram a ideia 
foram Célio Silveira (PSDB), Dr. 
Zacharias Calil (DEM), Elias Vaz 
(PSB), João Campos (Republi-
canos) e Lucas Vergílio (Solida-
riedade). Após a repercussão 
negativa do tema e iminência 
de apreciação do texto pela Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados, o pessebista solicitou a 
retirada de seu nome da lista 
formada por 177 deputados.

“Segundo o relatório de 
conferência de assinaturas, 

consta meu nome como ten-
do assinado o apoiamento. 
Esse fato me causou estra-
nheza, visto que minha opi-
nião pública sobre o tema é 
conhecida por todos contrá-
ria a essa posição”, argumen-
tou Vaz no requerimento en-
viado ao presidente da Casa, 
Arthur Lira. Nenhum dos de-
mais assinantes comentou o 
assunto nas redes sociais ou 
pediu a retirada da assinatura 

da PEC, que precisa de um mí-
nimo de 171 assinaturas para 
entrar em tramitação. 

A proposta deve ser en-
gavetada, ao menos por 
enquanto. A CCJ aprovou a 
realização de uma audiência 
pública para avaliar o paga-
mento de taxa por alunos da 
graduação das instituições de 
ensino superior com condi-
ções financeiras. A medida foi 
adotada antes da realização 

de uma votação sobre a PEC.
A União Nacional dos Es-

tudantes (UNE) vem se mani-
festando contra o fim da gra-
tuidade universal. Para eles,  
a possibilidade é inaceitável. 
“Nós lutamos há décadas 
para que a universidade ti-
vesse a cara do povo, e como 
retrocesso primeiro atacaram 
as escolas com o ensino do-
miciliar, agora querem atacar 
as universidades”, alegam.

A promotora de Justiça Ta-
mara Cybelle Marques Oliveira 
do Amaral, da 4ª Promotoria, de 
Senador Canedo, solicitou in-
formações à Prefeitura da cida-
de sobre a cobrança de ingres-
sos nos valores de R$ 30 e R$ 
50 para acesso às atrações do 
Canedo Fest Show, que acon-
tece entre os dia 31 de maio e 
05 de junho, em comemoração 
aos 33 anos da cidade.

Ela solicitou também os do-
cumentos de contratação dos 

artistas que irão se apresentar 
no evento. Como a prefeitura 
foi notificada nesta quarta-
-feira, o prazo para envio dos 
documentos ao MP é até sex-
ta-feira, dia 27. A solicitação ex-
trajudicial do MPGO à Prefeitu-
ra de Senador Canedo iniciou 
com a denúncia do Diário do 
Estado, já que o evento, feito 
com dinheiro público, ainda irá 
cobrar da população ingressos 
para participar da festa.

As informações da 4ª Promo-
toria são as de que, com base 
na documentação, a promoto-

ra Tamara Cybelle vai analisar 
e tomar as providências que 
ela achar cabível. “Só com estas 
informações é que o Ministério 
Público poderá agir”, disse.

Conforme revelou a repor-
tagem do DE, a Prefeitura de 
Senador Canedo vai gastar 
quase R$ 5 milhões para a re-
alização do evento conta com 
shows de Maiara e Maraísa, Is-
rael e Rodolffo, Fernandinho, 
Zé Felipe, Zé Pedro e Felipe e 
banda Raça Negra, além da 
narração do locutor de ro-
deios Cuiabano Lima. Todos 

os shows foram contratados 
com autorização via processo 
administrativo de Ato Decla-
ratório de Inexigibilidade de 
Licitação, com cachês que va-
riam de R$ 20 mil a R$ 350 mil.

O único processo licita-
tório realizado para a festa 
foi a para a contratação de 
empresas responsáveis pela 
estrutura, mão de obra, equi-
pamentos e hospedagem 
dos artistas contratados. O 
resultado já foi divulgado e o 
gasto com esta parte fica em 
mais de R$ 3,5 milhões.

Reprodução
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No próximo dia 11 de 
junho, está marcado um 
encontro regional de de-
legados e delegadas do 
PT em Goiânia. O deputa-
do federal Rubens Otoni 
(PT) adiantou que estará 
na pauta do encontro a 
discussão sobre os cami-
nhos que o partido deve 
tomar em 2022.
Assim abre-se espaço para 
ouvir as opiniões dos mi-
litantes se vale a pena 
trabalhar pela perma-
nência da pré-candida-
tura do professor Wolmir 
Amado ao Governo de 
Goiás, ou se o melhor ca-
minho a seguir é abraçar 
o projeto de José Eliton 
(PSB) para o cargo.
Certo é que o partido 
vai decidir pelo projeto 
que reforce o palanque 
político de Lula no Esta-
do. Uma ala do partido 
acredita que José Eliton 
tem maior facilidade de 
ampliar o diálogo nos es-

paços que ainda apresen-
tam resistência ao PT.
“Vou trabalhar para que 
haja uma posição unifica-
da de aliança com o PSB, 
com o objetivo de ampliar 
o diálogo do Lula com se-
tores mais resistentes ao 
PT”, declarou o deputado 
federal Rubens Otoni.
Vale lembrar que nacio-
nalmente o PT e o PSB são 
aliados desde a definição 
da chapa Lula/Alckmin 
para disputar  a presidên-
cia da República.
O encontro regional do PT 
acontecerá das 9h às 18 h 
no Auditório da Associação 
Goiana do Ministério Pú-
blico que fica na Rua T-29 
nº1.758, no Setor Bueno.
Apesar de a pauta discutir 
a possível aliança entre 
o PT e o PSB em Goiás, o 
deputado Rubens Otoni 
disse que o encontro terá 
a participação apenas dos 
integrantes do Partido dos 
Trabalhadores.

MP pede documentos para avaliar cobrança no Canedo Fest ShowMP pede documentos para avaliar cobrança no Canedo Fest Show
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Relator da Arguição de 
Descumprimento de 
Preceito Fundamental 

(ADPF) 635, o ministro Luiz 
Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), conver-
sou nesta quarta-feira (25) com 
o procurador de justiça do Rio 
de Janeiro, Luciano Mattos, e 
encontrará outros procurado-
res para tratar do tema durante 
o restante do dia.

O ministro demonstrou 
preocupação com a opera-
ção policial realizada na Vila 
Cruzeiro, no Complexo da Pe-
nha, na zona norte do Rio de 
Janeiro. O saldo de 25 mortos 
representa o segundo maior 
em ações policiais realizadas 
em toda a história do estado, 
segundo dados do Grupo de 
Estudos de Novos Ilegalis-
mos, da Universidade Federal 
Fluminense (GENI/UFF).

Fachin se mostrou pre-
ocupado com o elevado 
número de mortos, mas 
informou ter confiança de 
que os termos da ADPF 635, 
que restringe a realização de 
operações policiais em co-

munidades do Rio de Janeiro 
durante a pandemia de Co-
vid-19, serão cumpridos, com 
a investigação de todas as cir-
cunstâncias da operação.

Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MP-RJ) e o Ministério 
Público Federal (MPF) informa-

ram que já abriram procedi-
mento apuratório para o caso.

DESDOBRAMENTOS 
LEGISLATIVOS
A liderança da bancada 

do PSOL na Câmara dos De-
putados pediu, por meio de 

um ofício enviado na terça-
-feira (24), uma audiência 
com o ministro Fachin, tam-
bém para discutir a ADPF 
635 e eventuais violações da 
norma no Rio de Janeiro. A 
solicitação foi feita a pedido 
da deputada federal Talíria 

Petrone (PSOL-RJ).
A bancada analisa outras 

frentes de atuação e buscará 
a abertura de uma Comissão 
Externa para apurar irregu-
laridades que possam ter 
acontecido na ação, na qual 
a Polícia Militar contou com 
a participação de dois órgãos 
federais: Polícia Federal e Polí-
cia Rodoviária Federal.

A abertura de uma comis-
são deste tipo, no entanto, 
depende de entendimento 
com outras bancadas e, se 
gerar custo para a Câmara 
dos Deputados, demandará a 
anuência do plenário.

“É fundamental interrom-
per esse ciclo de horror, que 
tem o estado como respon-
sável. Há hoje uma ADPF para 
coibir abusos nas operações 
policiais, que não está sendo 
cumprida. E, diante do cená-
rio dramático que evidencia 
execuções sumárias, e do 
envolvimento da PF e da PRF, 
vamos pedir também uma 
comissão externa, no âmbito 
da Câmara dos Deputados, 
para que possa acompanhar 

as investigações”, afirma Talí-
ria Petrone.

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara 
dos Deputados encaminhou 
ofícios com protocolos inter-
nacionais para redução da 
letalidade policial e enfrenta-
mento de casos de violência, 
para MP-RJ, MPF, Ministério 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, STF e governo do Rio 
de Janeiro. Os documentos 
pedem que as normas sejam 
aplicadas nas apurações so-
bre as  mortes ocorridas na 
comunidade que integra o 
Complexo da Penha.

Presidente do colegiado, 
o deputado federal Orlando 
Silva (PCdoB-SP) explica a 
estratégia. “Ontem fizemos 
comunicados a diversas 
autoridades, para que seja 
feita uma apuração rigoro-
sa dos graves fatos acon-
tecidos. Foi uma matança. 
Hoje à tarde faremos uma 
reunião da Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias 
e avaliaremos outras inicia-
tivas”, afirma o parlamentar.

Divulgação

Fachin vê com preocupação número de mortos Fachin vê com preocupação número de mortos 
em operação policial no Rio de Janeiroem operação policial no Rio de Janeiro
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O PL decidiu ignorar o 
Palácio do Planalto e indicar 
o evangélico Lincoln Porte-
la, de Minas Gerais, para a 
eleição à vice-presidência 
da Câmara dos Deputados. 
Assim, o deputado goiano 
Major Vitor Hugo (PL), que 
era candidato indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), acabou derrotado.

A votação interna do 
partido ocorreu na terça-
-feira (24) e terminou com 
a derrota de Vitor Hugo por 
19 votos, contra 21 recebi-
dos por Portela. O Planalto 
orientou votação no depu-
tado goiano, que é próximo 
a Bolsonaro e pré-candidato 
a governador de Goiás.

No entanto, a bancada 
do PL não acatou o pedido. 
É bom lembrar que pouco 
mais da metade dos depu-
tados da sigla, que tem 77 
representantes, votaram.

O nome de Portela foi 
anunciado pelo líder do 
PL na Câmara, Altineu 
Côrtes, durante sessão na 
terça. O deputado indi-
cado pelo partido é visto 

como um quadro tradicio-
nal e se posiciona a favor 
de matérias importantes 
ao governo Bolsonaro.

A função de vice-presi-
dente permite presidir as ses-
sões da Câmara dos Depu-
tados na ausência de Arthur 
Lira (PP) e também coman-
dar o Congresso na ausência 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD).

ELEIÇÕES
Arthur Lira fará novas 

eleições para preencher a 
vice-presidência com a saí-
da de Marcelo Ramos (PSD) 
após pressão do PL. A elei-
ção também deve escolher 
novos nomes para a segun-
da e terceira secretaria da 
Mesa Diretora após mudan-
ças de partidos dos respecti-
vos representantes.

Pesquisa Telefônica Poder-
Data, divulgada nesta quarta-
-feira (25), pelo site Poder360, 
mostra que Lula (PT) tem 43% 
das intenções de votos contra 
35% do atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Os números não mudaram 
muito do cenário divulgado 
pelo mesmo instituto no dia 11 
de maio quando o petista tinha 
42% das intenções de voto e 
Bolsonaro os mesmos 35%. Na 
pesquisa atualizada, os demais 
postulantes a presidência da 
República aparecem distantes 
dos dois primeiros colocados.

Ciro Gomes, por exemplo, 
manteve os mesmo 5% da 
pesquisa anterior. A nova pes-
quisa começou ser feita antes 
de João Doria desistir da dis-
puta. Então o tucano que no 
dia 11 de maio tinha 4% des-
sa vez apareceu com 1%.

Simone Tebet (MDB) apare-
ceu novamente com 2% e André 
Janones (Avante) também man-
teve o percentual de 3%. Eyma-
el (DC) e Luciano Bivar (União) 
que antes apareciam com 1% 

das intenções, dessa vez não 
pontuaram na pesquisa. No le-
vantamento divulgado nesta 
quarta-feira, brancos, nulos 
e ainda não sabem somaram 
9%. Na pesquisa anterior as 
três categorias somaram 10%.

Na simulação de 2º turno 
a Pesquisa atualizada Poder-
Data coloca Lula com 50%, 
Bolsonaro com 39%, brancos 
e nulos 9% e não sabem 2%.

O PoderData é um insti-
tuto de pesquisa ligado ao 
site de jornalismo político 
Poder360. O instituto faz pes-
quisas por telefone de forma 
automatizada, usando o mé-
todo IVR (Interactive Voice 
Response). Um robô liga para 
o telefone do eleitor, que es-
cuta perguntas gravadas e as 
responde discando em seu 
telefone a opção desejada.

Em nova Pesquisa PoderData Lula tem Em nova Pesquisa PoderData Lula tem 
vantagem de 8 pontos contra Bolsonarovantagem de 8 pontos contra Bolsonaro

Vítor Hugo sofre derrota em disputa Vítor Hugo sofre derrota em disputa 
pela vice-presidência da Câmarapela vice-presidência da Câmara
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A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 206/2019, 
que propõe cobrar men-
salidade em universidades 
públicas, deve ser votada na 
próxima semana. A ideia é 
que as instituições usem os re-
cursos captados para dívidas 
de custeio, como água e luz, e 
a gratuidade seja mantida só 
para alunos que não tenham 
condições socioeconômicas 
de arcar com os custos. O va-
lor mensal seria definido pelo 

Ministério da Educação (MEC). 
A PEC está na pauta da Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) da Câmara 
dos Deputados, segundo o re-
lator, o deputado federal Kim 
Kataguiri (União Brasil-SP).

O grupo precisa avaliar a 
admissibilidade da proposta, 
ou seja se a PEC não viola as 
cláusulas pétreas da Consti-
tuição. Caso seja admitida, ela 
terá mérito analisado por uma 
comissão especial, que pode al-

terar a proposta original – com 
prazo de 40 sessões para vota-
ção. Só então vai ao plenário. 
Por ser uma PEC, a aprovação 
ainda depende dos votos favo-
ráveis de três quintos dos de-
putados (308), em dois turnos.

Após a aprovação em uma 
Casa, é enviada para a outra 
– neste caso, o Senado. Se 
aprovada, é promulgada na 
forma de emenda constitu-
cional – se houver modifica-
ção substancial, não só na re-

dação, ainda volta à Casa de 
origem. Autor da proposta, o 
deputado federal General Pe-
ternelli (União Brasil-SP) justi-
fica a mudança no artigo 206 
da Constituição com base no 
relatório “Um ajuste justo – 
propostas para aumentar efi-
ciência e equidade do gasto 
público no Brasil”, elaborado 
pelo Banco Mundial em 2017.

O estudo da entidade diz 
que o gasto brasileiro com es-
tudantes do ensino superior 

público é “muito superior” ao de 
países como a Espanha e a Itália.

MUDANÇA DE PERFIL
Peternelli, que está entre 

os apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro, escreveu que a 
“maioria dos estudantes des-
sas universidades acaba sendo 
oriunda de escolas particulares 
e poderia pagar a mensalidade”.

“Não seria correto que toda 
a sociedade financie o estudo 
de jovens de classes mais al-

tas. A gratuidade generaliza-
da, que não considera a renda, 
gera distorções gravíssimas, 
fazendo com que os estudan-
tes ricos – que obviamente 
tiveram uma formação mais 
sólida na educação básica – 
ocupem as vagas disponíveis 
no vestibular, em detrimento 
da população mais carente, 
justamente a que mais preci-
sa da formação superior, para 
mudar sua história de vida”, 
continua a justificativa.

Diante do surto de 
varíola de macaco 
em diferentes países, 

a Anvisa emitiu nota reforçan-
do a necessidade de medidas 
“não farmacológicas”, como 
distanciamento físico, uso 
de máscara de proteção e 
higienização frequente das 
mãos, em aeroportos e aero-
naves, para adiar a chegada 
do vírus no Brasil.

Essas medidas, segundo a 
agência de saúde, protegem 
o indivíduo e a coletividade 
essa doença e tanta outras.

“A Anvisa mantém-se 
alerta e vigilante quanto ao 
cenário epidemiológico na-
cional e internacional, acom-
panhando os dados disponí-
veis e a evolução da doença, 
a fim de que possa ajustar as 
medidas sanitárias oportu-
namente, caso seja necessá-
rio à proteção da saúde da 
população”, diz a nota.

VARÍOLA DO MACACO
A varíola do macaco era 

uma doença mais comum na 
África, porém tem se espalha-

do para outros continentes, 
especialmente a Europa.

Desde o início de maio, 
segundo a última atualização 
da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), já foram regis-
trados 131 casos da infecção 
e 106 outros casos suspeitos.

A doença se espalha prin-
cipalmente por contato próxi-

mo. O vírus pode ser transmi-
tido através do contato com 
lesões na pele, característica 
da varíola do macaco, ou go-
tículas respiratórias e fluidos 
de uma pessoa infectada.

SINTOMAS
A varíola do macaco geral-

mente não é fatal e a maioria 
das pessoas se recupera em 
poucas semanas. A infecção 
se manifesta por meio de 
febre, dores musculares, in-
chaço nos gânglios linfáticos, 
exaustão e erupções cutâne-
as (bolhas) que podem se es-
palhar pelo corpo todo, prin-
cipalmente no rosto e mãos.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o período de incuba-
ção do vírus (intervalo desde 
a infecção até o início dos sin-
tomas) da varíola do macaco é 
geralmente de 6 a 13 dias, mas 
pode variar de 5 a 21 dias.

Os casos graves ocorrem 
mais comumente entre crian-

ças e estão relacionados à ex-
tensão da exposição ao vírus, 
estado de saúde do paciente 
e natureza das complicações.

As complicações da varío-
la do macaco podem incluir 
infecções secundárias, bron-
copneumonia, sepse, encefa-
lite e infecção da córnea com 
consequente perda de visão.

Embora não exista vacina 
para varíola dos macacos, o 
Reino Unido está utilizando 
vacina contra a varíola, do-
ença que foi erradicada em 
1980, a profissionais de saúde 
e outros que possam ter sido 
expostos ao vírus.

Até o momento, não há no-
tificação de casos suspeitos da 
doença no país”, informou o 
Ministério da Saúde, em nota. 
A pasta afirma que encami-
nhou aos estados um comuni-
cado de risco sobre a patologia, 
com orientações aos profissio-
nais de saúde e informações dis-
poníveis até o momento sobre a 
doença. (Com informações da 

Divulgação
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649

ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 1.4 
elx completo pneus novos 
conservado só whatsa-
pp: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$12 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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

Veículos
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NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
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NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
sapp:8438-7649
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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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, 
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
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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 es-
tar e jantar com sacada, 
banheiro social, circura-
gem 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
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SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Won-
der2717.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 
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 Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
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$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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. 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 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 blinço 
coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
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, ma-
deira, 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, 
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
-------------------------------
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

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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 
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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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 
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
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A atriz Guta Stresser, foi 
ao programa Sensacional, na 
Rede TV e aproveitou para 
relembrar a briga que teve 
nos bastidores de A Grande 
Família com Pedro Cardoso.

Guta interpretava a per-
sonagem Bebel no seriado 
de TV enquanto Pedro inter-
pretava, Agostinho Carrara, 
que era o par romântico de 
Bebel. Durante o programa 
apresentado por Daniela 
Albuquerque, a atriz contou 
sobre a discussão que teve 
com Pedro durante uma 
gravação no ano de 2012.

“Eu estava irritada esse dia. 
Estávamos gravando uma 
cena bem complexa. Era um 
dia chuvoso e eu estava de 

[blusa de] alcinha. A diretora 
falou que queria fazer mais 
uma vez e eu: ‘Sério? Está 
bom, está chovendo e estou 
morrendo de frio’” falou.

Ela falou que o Pedro en-
trou no meio da conversa. 
“Ele disse algo como: ‘Não 
fala assim’ e eu: ‘Não se mete, 
estou falando com ela’. Para 
quê? Ele ficou muito bravo.”

Guta conta que depois 
disso o relacionamento que 
eles tinham no sete não fi-
cou os melhores. “Logo em 
seguida foi péssimo. Ensaia-
va sem olhar [para ele]. Aí no 
‘gravando’ eu fazia [olhan-
do]. Mas os autores foram 
muito legais, escreveram 
uma separação para eles e 
aí teve toda uma história da 
gente se separar.”

Desde o ano de 2001, 
a comunidade geek 
celebra o Dia do Or-

gulho Nerd em 25 de maio. 
A data também possui a al-
cunha de Dia da Toalha, uma 
homenagem a Douglas Ada-
ms, autor do livro “O Guia do 
Mochileiro das Galáxias”. Mas 
por que esse dia em especí-
fico, e qual a relevância da 
comemoração?

O Dia do Orgulho Nerd já 
possui mais de 20 anos de 
história. Cada vez mais, a cul-
tura popular vem angarian-
do histórias geeks, seja no 
cinema, na televisão ou na 
literatura. Nessa linha de tra-
balho, uma das obras mais 
importantes do segmento é 
“O Mochileiro das Galáxias”, 
uma série de livros de ficção 
científica cuja primeira pu-
blicação ocorreu em 1979.

Com mais de 15 milhões 
de exemplares vendidos ao 
redor do mundo, a saga de-
sencadeou uma adaptação 
fílmica em 2005. Ela contou 
com grandes nomes no elen-
co, tais como Martin Freeman, 
Alan Rickman, Sam Rockwell, 
Bill Nighy e Zooey Deschanel. 

Além disso, a plataforma de 
streaming Hulu está produ-
zindo uma série de TV.

Em 11 de maio de 2001, 
o escritor Douglas Adams 
morreu aos 49 anos, em de-
corrência de um ataque car-
díaco. Duas semanas após 
a sua morte, os fãs do autor 
decidiram homenageá-lo 
postumamente com o Dia 
da Toalha, uma referência a 
um dos principais artefatos 
de sobrevivência de O Mo-
chileiro das Galáxias.

Posteriormente, o Dia da 
Toalha serviu como ponto 
de partida para cuminar no 
Dia do Orgulho Nerd, ho-
menageando não apenas o 
legado de Douglas Adams, 
mas tudo aquilo que estives-
se inserido no mundo geek.

Isso ganhou força devido 
a uma coincidência: o filme 
“Star Wars: Episódio IV – Uma 
Nova Esperança” teve seu 
lançamento oficial nos Esta-
dos Unidos em 25 de maio de 
1977. Como se trata de uma 

das mais icônicas sagas geek, 
a data se solidificou de vez 
como O Dia do Orgulho Nerd.

Além do mais, a cultura 
geek está em expansão na 
atualidade. Ainda nesta 
semana, em 27 de maio, 
duas grandes obras agi-
tarão os amantes do seg-
mento. A Disney+ lançará 
os dois primeiros episó-
dios da série “Obi-Wan”. Já 
a Netflix postará a primeira 
parte da nova temporada 
de “Stranger Things”.

A origem e a importância do Dia do A origem e a importância do Dia do 
Orgulho Nerd, ou “Dia da Toalha”Orgulho Nerd, ou “Dia da Toalha”
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