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Astutos, não atendem 
ligações e são obje-
tivos. Em poucas pa-

lavras descrevem a merca-
doria e ainda garantem que 
é de “qualidade”. Assim são 
os criminosos responsáveis 
pelo mercado ilegal de fa-
bricação e venda de docu-
mentos falsos pela internet, 
principalmente pelas redes 
sociais, consideradas os 
grandes mercados livres 
ilegais, onde esse tipo de 
mercadoria é comercializa-
da livremente.

Para conseguir uma Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH), um Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) ou até 
mesmo uma Cédula de iden-
tidade (RG) nova é fácil. Basta 
ir nas plataformas digitais e 
fazer uma busca que inúme-
ros fornecedores aparecem, 
inclusive, criminosos de Goi-
ânia. O preço é chamativo, 
uma CNH falsa, em formato 
PDF, por exemplo, custa R$ 
50. Já na forma física (papel 
moeda), ela sai por R$ 150. 

O pagamento é feito na hora 
da entrega, realizada pessoal-
mente em algum local marca-
do pelo fabricante.

Porém, a facilidade de 
conseguir documentos falsos 
tem os seus riscos. A adoles-
cente Marcella Sonia Gomes 
do Amaral, de 15 anos, que 
morreu no último dia 7 após 
a caminhonete em que ela 

estava capotar durante um 
racha, na Avenida T-9, no 
Setor Marista, em Goiânia, 
por exemplo, usou um docu-
mento “que não era dela” para 
entrar na boate de onde os jo-
vens saíram momentos antes 
do acidente. A informação foi 
confirmada pelo delegado, 
Thiago Damasceno, respon-
sável pelo caso.

CRIME
A prática de venda e com-

pra desse tipo de documento 
enquadra no crime de falsifi-
cação de documento público 
(CNH, identidade, CPF) – cuja 
a pena pode variar entre dois 
a seis anos, além de multa. 
Porém, quando se trata de 
documentos privados (car-
tões de débito e crédito e car-

tões de identificação), a pena 
pode chegar a até três anos.

Segundo o delegado da De-
legacia Estadual de Repressão 
a Crimes Cibernéticos (Dercc), 
Davi Freire, todo sujeito que 
falsifica ou altera qualquer tipo 
de documento público verda-
deiro pode ser preso, seja esse 
documento virtual ou físico.

“A utilização da internet e 

das redes sociais pode gerar 
uma sensação no criminoso 
que ele está fazendo aquilo 
na obscuridade, mas esse 
tipo de crime como qualquer 
outro deixa vestígios, deixa a 
sua identidade, deixa o seu si-
nal”, explicou o delegado.

CONVERSA
Com exclusividade, o DE 

conversou com um desses 
criminosos de Goiânia que se 
apresentou como Lucas RG. 
Desconfiado, ele se recusou a 
falar por a nossa reportagem 
por telefone. Se passando por 
cliente, o repórter questionou 
o homem sobre a qualidade do 
documento. Em tom de ironia, 
ele respondeu: “Se você quiser 
pode ir até na China, onde você 
quiser, mesmo fora do país”.

Ao insistir em ligações, Lu-
cas RG perdeu a paciência com 
a nossa reportagem. Ele diz 
que não atendeu as ligações 
por não estar disponível e ain-
da questiona se o repórter pos-
sui algum problema. “Cara. Para 
de ligar, você tem problema? 
Se não respondi é porque não 
estou disponível”, exalta. 

Toda mulher sente enjoo, 
sono ou atraso na menstrua-
ção, certo? Na verdade, não. A 
falta de atenção ou questões 
emocionais podem mascarar 
os sinais da chegada de um 
bebê. Além disso, caracterís-
ticas do corpo da mulher ten-
dem a esconder a condição. 
Pela internet, muitas meninas 
afirmam terem passado pela si-
tuação, considerada muito rara.

De acordo com a ginecolo-
gista e mastologista, Mariana 
Lobo, é impossível a mulher 
não apresentar nenhum sin-
toma. Ela explica que o corpo 
passa por muitas e diferentes 
alterações específicas que 
não poderiam ser confundi-
das facilmente. Na opinião da 

médica, o problema seria de 
ordem emocional.

“Algumas são mais sinto-
máticas em relação à náusea, 
vômito, constipação intestinal 
e aumento das mamas. Quem 

tem mais consciência corporal 
tende a ser mais atenta a isso. 
Tem ainda as mexidas do bebê 
e um ganho de peso por cau-
sa da criança, dor no quadril e 
na região lombar. São muitas 

mudanças para chamar uma 
gravidez de silenciosa”, diz.

Ela mesma já atendeu uma 
paciente que alegava não sa-
ber da gestação. A mulher 
estava em trabalho de parto, 

teve os batimentos do cora-
ção do bebê mostrados em 
um exame e ainda assim in-
sistia que não estava grávida. 
A especialista acredita que 
essa situação está ligada à ne-
gação da mulher em aceitar a 
condição e tentar esconder a 
realidade dela mesma. 

“Pesquisas apontam que 
até 20 semanas de gravidez, 
uma em cada 475 mulheres 
podem não reconhecer essa 
condição e na segunda meta-
de da gestação, uma em cada 
2.455 mulheres. Na maioria das 
vezes, um ou outro sintoma 
será apresentado pela pacien-
te. Para algumas, pode passar 
despercebido por ela ser mui-
to magrinha e o útero crescer 
muito pouco ou sendo obesa 
e não notar o crescimento da 

barriga, por exemplo”, frisa.
Um outro mito que tende a 

aparentar que a gravidez não 
existe é a ocorrência de mens-
truação. Mariana esclarece que 
a situação é um tipo de sangra-
mento desvinculado do ciclo 
menstrual. De acordo com ela, 
os episódios são em pequenas 
quantidades e durante alguns 
dias, por isso a semelhança 
com período irregulares.

O assunto chamou aten-
ção nesta semana após a 
divulgação do caso de uma 
paciente que procurou uma 
unidade de saúde no Distrito 
Federal reclamando de dores. 
Casada e mãe de uma criança 
de quatros anos de idade, ela 
não sabia que estava grávida 
e não associou os sintomas a 
contrações de um parto.
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Quando um animal-
zinho de estimação 
morre, a sensação é 

de que um membro da famí-
lia se foi. Descartar o corpo de 
forma irregular não é uma op-
ção nesse momento por res-
peito e por ser proibido pela 
legislação goianiense. As op-
ções vão do tradicional aterro 
sanitário, passando pelo en-
terro e inclui cremação. 

A escolha da universitária 
Mariana Gramacho foi cremar 
a ratinha Bolota, que tinha 
dois anos de idade. Após uma 
consulta veterinária, ela soube 
que o bichinho tinha uma do-
ença incurável. O tratamento 
foi seguido à risca, mas a roe-
dora não resistiu em setembro 
de 2020. Foi o segundo pet da 
família que teve o mesmo fim 
para o corpinho.

“Minha mãe iniciou o cos-
tume depois que um gato 
nosso morreu em um aciden-
te. Como foi muito traumá-

tico, a gente teve dificulda-
de em aceitar o que estava 
acontecendo. Foi uma forma 
de nos despedirmos. Hoje 
temos o costume de colocar 
um amuleto em cima da cai-
xinha com as cinzas que fica 
em nossa casa”, afirma.

No entanto, decidir fazer 
isso demanda recursos finan-
ceiros. Gramacho desembolsou 
R$300, apesar de ter achado o 
preço elevado. A possibilidade 
de manter viva na memória a 
presença de Bolota e a questão 
ambiental foram os maiores es-
tímulos. Na opinião dela, é uma 
forma de homenagear a com-
panheira que foi tão importan-
te para ela e a família.

Em Goiás, há pelo menos 
três crematórios para animais 
de estimação. No Vale do Cer-
rado, em Goiânia, o serviço 
custa R$734, pode ser parce-
lado e inclui urnas mortuárias 
especiais e utilização de sala 
de despedida. Em Anápolis, o 
mesmo pacote na Diamante 
Pet pode ser contratado a par-

tir de R$750, em Valparaíso, no 
entorno de Brasília, o preço 
da Pet Garden começa em R$ 
400. O sepultamento tradicio-
nal é oferecido pelas mesmas 
empresas, incluindo o Memo-
rial Jardim dos Animais, na 
cidade de Águas Lindas, com 
exceção da Diamante Pet.

A única alternativa gratui-
ta é a coleta de animais de pe-
queno, médio e grande porte 
pela Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg). 
Nesse caso, o tutor precisa le-
var o corpo até o aterro sani-
tário municipal para que seja 
descartado corretamente. Se 
preferir que uma equipe re-
colha o bichinho, um boleto 
de pagamento é gerado com 
o valor de R$3,74 por quilo 
de peso do bichinho, sendo o 
mínimo de 10 quilos. 

O telefone para acionar o 
recolhimento do animal de 
estimação nas residências 
é (62)3524.3410 e em áreas 
públicas é (62)3524.8555 ou 
(62)9.8596.8555.  
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Uma criança de 4 anos 
foi internada após ser ata-
cada por cachorros da raça 
rottweiller, em Anápolis, a 
50 km de Goiânia. O meni-
no teve vários ferimentos e 
de acordo com o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), possivelmen-
te vai precisar de enxertos 
pelo corpo. Ele aguarda uma 
vaga para o Hospital Estadu-
al de Urgências Governador 
Otávio Lage de Siqueira (Hu-
gol), em Goiânia.

Nicolas Havi estava na 
casa da babá na manhã desta 
sexta-feira (27), no bairro Jar-
dim Arco Verde, quando foi 
atacado por um casal de rot-
tweilers. Segundo o SAMU, 
os cães pertencem a mulher 
que cuidava da criança. Ain-
da de acordo com informa-
ções preliminares, ele estava 
no colo dela, no momento 
em que foi atacado.

A babá chegou a acionar 
o SAMU, porém antes que a 
equipe chegasse à residência 
transportou o menino para 
uma UPA. Ao ter conheci-

mento disso, a equipe foi até 
a unidade e, ao identificar 
a gravidade do estado de 
saúde da criança, a equipe o 
levou para o Hospital Muni-
cipal Alfredo Abraão, onde o 
menino segue internado até 
a manhã deste domingo (29).

Com a possibilidade de 
ter que passar por cirurgias 
de enxertos pelo corpo, Ni-
colas aguarda uma vaga no 
Hugol, unidade referência 
para este tipo de tratamen-
to. O caso será investigado 
pela Polícia Civil (PC).

A gestão do município de 
Senador Canedo, uma das 
principais e mais populosas 
cidades de Goiás, segundo 
o Censo 2021 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística de Goiás (IBGE), está 
dando o que falar. Além dos 
problemas envolvendo a in-
fraestrutura da cidade como 
a falta d’água, de organização 
do trânsito e abandono de 
obras públicas, moradores 
denunciam estar sofrendo 
represarias da prefeitura e até 
mesmo do prefeito Fernando 

Pellozo, por problemas da ci-
dade, responsável por deter 
o 20º maior Produto Interno 
Bruto (PIB) do Centro-Oeste.

Um desses moradores, 
Paula Alessandra Ferreira 
Prado, por exemplo, disse ao 
Diário do Estado que já foi 
intimada em duas ocasiões, 
depois de usar as redes sociais 
para realizar denúncias em 
relação a saúde municipal. Na 
ocasião, ela fez um apelo para 
ajudar uma senhora, de 87 
anos, que necessitava de uma 
cirurgia geriátrica. Agora, Pau-
la aguarda os trâmites da Jus-
tiça em relação as acusações.

“Hoje eu recebi uma 
intimação da gestão, mas 
não sei se é do Fernando. 
Já é a segunda vez que 
sou intimada pela Justiça, 
depois de ser denunciada 
pela prefeitura por criticar 
os problemas da cidade. A 
primeira vez que isso acon-
teceu foi com o prefeito. 
Foi referente a um vídeo 
que fiz, enquanto acom-
panhava uma senhora que 
estava com inúmeros pro-
blemas de saúde. No vídeo 
eu falei que ele não tinha 
mãe e que ela havia opta-
do por não viver. 

Criança é atacada por cães em Criança é atacada por cães em 
Anápolis e aguarda vaga para o HugolAnápolis e aguarda vaga para o Hugol

Prefeito de Senador Canedo processa Prefeito de Senador Canedo processa 
moradores que reclamam da sua gestãomoradores que reclamam da sua gestão

SAMANTHA SOUZA

REDAÇÃO

CHRIS SANTOS



O novo Código Eleitoral 
deve ser votado em 
breve pelo Senado 

em meio a uma série de mu-
danças polêmicas. Há uma 
negociação em andamento 
para decidir se o projeto será 
encaminhado para a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) ou se irá diretamente 
para a votação no plenário – já 
foi aprovado em setembro do 
ano passado na Câmara Fede-
ral. Entre as principais mudan-
ças está o estabelecimento de 
novas regras na divulgação de 
pesquisas eleitorais, que se-
rão proibidas um dia antes da 
eleição; alterações no uso do 
fundo partidário e a crimina-
lização das fake news durante 
as eleições.

Para o professor Alexandre 
Azevedo, mestre em Direito 
Eleitoral, o Projeto 122/2021 
apresenta, como qualquer 
inovação legislativa, pontos 
positivos, pontos negativos 
e também, questões polê-
micas. Os pontos positivos, 
segundo ele, estão relaciona-
dos à sistematização das nor-
mas eleitorais em um único 
diploma legislativo. “Isso tra-
rá maior segurança jurídica 
ao Direito Eleitoral”, explica 
Para o professor, o projeto 
de lei do novo código não 
representa nenhuma ameaça 
à democracia, uma vez que 
as disposições nele contidas 
são, em sua maioria, a conso-
lidação de normas já existes.

As mudanças na utilização 
do Fundo Partidário previstas 
no novo código acontecem 
com a grande flexibilização 
do uso dos recursos destina-
dos às candidaturas, permi-
tindo que os valores sejam 
utilizados de uma forma mais 

ampla do que atualmente e 
a inclusão de indígenas na 
regra que dobra o peso da 
eleição de alguns grupos mi-
noritários para fins de Fundo 
Partidário, onde já estavam 
listados mulheres e negros.

Azevedo afirma que não 
vislumbra qualquer alteração 
legislativa na forma de utiliza-
ção do fundo partidário, “uma 
vez que as formas de gastos 
são, em síntese, as mesmas 
previstas na legislação atual”. 
Ele lembra, contudo, que no 
artigo 67, § 2º, consta uma dis-
posição preocupante referen-
te à fiscalização dos gastos: “a 
Justiça Eleitoral pode verificar 
e analisar a aplicação de recur-
sos do Fundo Partidário, exce-
to em relação às fundações e 
aos institutos partidários”.

Segundo o professor, por 
este dispositivo, grande parte 
do Fundo Partidário ficará sem 
ser fiscalizado pela Justiça Elei-
toral, ou seja, o partido poderá 
utilizar e ninguém terá a fun-
ção de fiscalizar esse montan-
te. “Outro ponto preocupante 
é que permite aos partidos 

políticos a contratação de pes-
soal seguindo o regime da Lei 
8.112/90, ao invés de contratar 
pelo regime da CLT”.

TSE
Quanto à Justiça Eleitoral, 

Alexandre Azevedo lembra 
de três pontos que mere-
cem destaque. O primeiro 
é relacionado ao artigo 67, 
§ 2º, que lhe retira a função 
de fiscalização dos recursos 
do Fundo Partidário. “Isso é 
muito preocupante”. O se-
gundo ponto é relacionado 
à possibilidade do Congresso 
Nacional sustar as resoluções 
do TSE que exorbitem os limi-
tes e as atribuições materiais 
previstos no artigo 119.

“Não vislumbro qualquer 
problema quanto ao disposi-
tivo, uma vez que o poder re-
gulamentar somente pode ser 
feito para o fiel cumprimento 
da Lei, que é criada pelo Poder 
Legislativo. Assim, existe uma 
clara hierarquia, primeiro a 
Lei, depois as Resoluções do 
TSE.  Caso as Resoluções do 
TSE estejam em descompas-

so com a Lei, contrariando os 
seus dispositivos, cabe ao ator 
com função legiferante sustá-
-las. Atualmente, o Congresso 
tem a atribuição para sustar 
os atos do Poder Executivo 
que exorbitem o poder regu-
lamentar”. Para o professor, 
não há nenhuma restrição ao 
Poder Regulamentar do TSE 
no projeto, mas apenas uma 
forma de controle- “freios e 
contrapesos – para a garantia 
da harmonia”, assegura.

Um terceiro ponto levanta-
do pelo professor da PUC e da 
Unifan é o de que no projeto do 
código não consta a função 
consultiva da Justiça Eleito-
ral, de modo que os tribunais 
eleitorais não poderão mais 
responder qualquer ques-
tionamento de autoridades 
públicas ou de partidos polí-
ticos quanto à interpretação 
das normas eleitorais. “Vejo 
isso como um retrocesso, uma 
vez que as consultas visam evi-
tar que os atores do jogo elei-
toral, por má interpretação 
da norma, pratiquem algum 
ilícito eleitoral”.
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O Conselho Municipal de 
Políticas Urbanas (Com-
pur) discute uma propos-
ta do prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republica-
nos), que trata da requa-
lificação do centro da ca-
pital. A informação é da 
rádio Sagres.
Vale citar, a matéria é uma 
das cerca de 12 a 15 pro-
postas estruturantes que 
normatiza a revisão do 
Plano Diretor de Goiânia. 
Ela, entre outras coisas, 
deve criar condições para 
a repaginação do centro.
A previsão é que este pro-
jeto já chegue à Câmara 
de Goiânia na semana 

que vem. O objetivo é dar 
tempo aos parlamentares 
para analisar e votar o tex-
to que prevê intervenção 
para melhoria do centro 
da capital. O Plano Diretor 
começa a valer em 1º de 
setembro e a matéria – as-
sim com as demais estru-
turantes – deve ser aprova-
da até esta data. O plano, 
destaca-se, teve sanção 
em março deste ano.
Entre os textos que fazem 
parte do pacote estão: 
projetos de estudo de 
pacto de vizinhança, pac-
to de trânsito, reforma do 
código de postura, nova 
lei ambiental e outros.

O ex-governador Marconi 
Perilo (PSDB) tem 27% das 
intenções de voto ao Sena-
do, de acordo com pesquisa 
estimulada, quando nomes 
dos pré-candidatos são 
apresentados ao eleitor, di-
vulgada nesta quinta-feira 
(26) pelo instituto RealTime 
Big Data. O tucano aparece 
à frente de João Campos 
(Republicanos), 9%; Alexan-
dre Baldy (PP), 8%; Delega-
do Waldir (União), 7%; Wil-
der Morais (PL), 5%; Lissauer 
Vieira (PSD), 3%; e Leonardo 
Rizzo (Novo), 1%. O instituto 
apurou ainda que 18% dos 
eleitores votariam nulo ou 
em branco, enquanto 22% 
ainda não escolheram can-
didato ou simplesmente 

não responderam.
Marconi também aparece 
na ponta na pesquisa es-
pontânea, quando o pes-
quisador não menciona os 
nomes dos pré-candidatos. 
Ele surge com 5% das in-
tenções de voto, à frente de 
Henrique Meirelles (União), 
Delegado Waldir (União) e 
João Campos (Republica-
nos), todos com 1%. Nessa 
versão, nulos e brancos so-
mam 25% da intenção dos 
eleitores, enquanto 67% 
dos entrevistados não sou-
beram quem mencionar ou 
optaram por não responder.
Ronaldo Caiado (União) 
também lidera a pesqui-
sa espontânea, com 25% 
das intenções de voto. 
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O coach e influenciador 
digital Pablo Marçal, 
pré-candidato à dis-

puta pela Presidência da Re-
pública pelo PROS, usou suas 
redes sociais para rebater 
uma série de ataques feitos a 
ele pelo pastor Silas Malafaia 
durante um culto da Assem-
bleia de Deus. Marçal publi-
cou um vídeo mostrando o 
líder religioso cobrando dízi-
mo em diversos momentos e 
afirmou que ele tem “proble-
ma com dinheiro”.

“A sua treta é essa. Como 
sua arrecadação caiu pra ca-
ramba, e você precisa ficar 
mamando na teta do gover-
no, você começou a desespe-
rar”, diz o empresário.

Ele mostra então cenas 
de Malafaia o chamando de 
“psicopata” e “megalomaníco” 
durante uma pregação, por 

conta de seu projeto de con-
correr ao Palácio do Planalto. 
E rebate: “Se eu sou um psi-
copata você é um bandido”, 
dispara Marçal no vídeo.

O empresário diz ter gas-
tado R$40mil num jato para 
encontrar o pastor numa 
reunião que teria ocorrido 
em março. Ele afirma ter 
sido muito bem recebido 
até o momento em que Ma-
lafaia teria se irritado por 
levar uma “invertida bíblica” 
durante uma discussão so-
bre o livro sagrado.

O coach conta que rece-
beu um áudio do líder da 
Assembleia pedindo que ele 
desistisse de disputar a pre-
sidência. “Tá desesperado? 
Você e o capitão? Começou 
a ficar desesperado agora?”, 
questiona no vídeo.

Em tom de ameaça, ele en-
tão diz que vai fazer uma série 
de “revelações” sobre Mala-

faia caso ele volte a lhe atacar.
“Você tá mexendo com 

a pessoa errada, e eu vou te 
falar uma coisa, você passou 
do limite aqui. Na próxima 
vez que meu nome for co-
locado, ou você dirigir qual-
quer coisa, e principalmente 
no culto em relação a mim, 
eu vou mostrar pra nação o 
seu grau da maçonaria, vou 
mostrar golpe de bitcoin, 
que você tem sócio que deu 
rombo de milhão no país, 
vou mostrar pras pessoas o 
que realmente é Silas”, diz, 
completando; “Isso não é 
uma ameaça, é uma certeza.

“Ousa falar do meu nome 
de novo, Silas. Vou falar por 
Brasil inteiro, pros pastores, 
porque sua mulher foi fa-
zer tratamento nos Estados 
Unidos. Por uma coisinha 
que você andou fazendo 
contra ela”, insinua o coach 
na sequência.

Divulgação
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As desistências, primei-
ro do ex-juiz Sérgio Moro 
(União), e agora de João Do-
ria (PSDB), para a disputa da 
presidência da República, 
aliada a uma 3ª via enfra-
quecida desde a sua criação, 
forma um cenário positivo 
para a campanha presiden-
cial de Lula (PT).

Pelo menos é o que reflete 
a nova pesquisa DataFolha di-
vulgada nesta sexta-feira (27). 
De acordo com o levanta-

mento, o petista aparece com 
48% das intenções de votos 
contra 27% de Jair Bolsona-
ro (PL). Com esse percentual, 
Lula venceria o atual presi-
dente no 1º turno das eleições 
se o pleito fosse agora.

O comando da pré-cam-
panha de Lula ficou satisfei-
to com o resultado desse e 
de outros levantamentos de 
intenção de votos divulga-
dos ao longo dessa última 
semana. Isso porque o pe-
tista aparece sempre com 
cenário favorável seja no 

primeiro, ou no segundo 
turno, contra o seu principal 
adversário – Bolsonaro.

Soma-se ao momento 
favorável para o PT os ru-
mores de que o ex-ministro, 
Ciro Gomes (PDT), também 
poderia desistir da corrida 
presidencial. Faltam 129 
dias para o 1º turno das 
eleições. Fato é, que mesmo 
polarizada entre Lula e Bol-
sonaro, até o momento o ex-
-presidente aparece sempre 
levando a melhor nas pes-
quisas de intenção de votos.

A última pesquisa DataFo-
lha, divulgada neste sábado 
(28) trouxe a preocupação 
dos brasileiros com a garan-
tia da democracia.

O levantamento mostrou 
que 56% dos entrevistados 
acreditam que as declarações 
golpistas do presidente Jair 
Bolsonaro precisam ser levadas 
a sério.  Já para 36% do eleito-
rado, as frases e discursos de 
Bolsonaro contra a democracia 
não terão consequências. E 8% 
não souberam opinar.

Os jovens são os mais preo-
cupados com o posicionamen-
to do presidente em relação a 
garantia da democracia. Entre 
os público com 16 a 24 anos, 
a preocupação com as falas de 
Bolsonaro chega a 67%.

Outros 27% avaliaram que 
as afirmações do presidente 
não terão grandes repercus-
sões. E 8% não souberam opi-
nar. Essa faixa etária correspon-
de às pessoas nascidas após a 
redemocratização do Brasil.

A pesquisa também mos-
trou 46% dos eleitores de 60 
anos ou mais acham que os 

ataques golpistas de Bolso-
naro têm de ser levados a sé-
rio pelas instituições do Brasil. 
45% acreditam que elas não 
terão consequências. Outros 
9% não souberam opinar.

Foram ouvidos 2.556 eleito-
res acima dos 16 anos em 181 
cidades de todo o País. A mar-
gem de erro é de dois pontos 
percentuais, para mais ou me-
nos. Os números fazem parte 
do mesmo levantamento onde 
Lula (PT) marcou 54% das in-
tenções de votos válidos ainda 
no 1º turno e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), 30%.

Brasileiros estão preocupados com Brasileiros estão preocupados com 
falas de Bolsonaro contra democraciafalas de Bolsonaro contra democracia

Com desistências e 3ª via fragilizada, Com desistências e 3ª via fragilizada, 
aponta Lula vitorioso no 1º turnoaponta Lula vitorioso no 1º turno
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O mercado de jogos eletrô-
nicos está em alta no Brasil. Re-
centemente, por exemplo, os 
times nacionais Imperial e FU-
RIA estiveram presentes no PGL 
Major Antwerp, um campeona-
to mundial de Counter-Strike: 
Global Offensive (CS:GO). No 
entanto, uma tendência di-
ferente está tomando forma. 

Atualmente, o público femini-
no que consome os eSports é 
superior ao masculino no País.

BRASIL E OS JOGOS 
ELETRÔNICOS
De acordo com a 9ª edi-

ção da Pesquisa Brasil Games, 
cujos dados são relativos a 
2021 e tiveram sua publica-
ção em abril deste ano, o Bra-
sil possui 51% de jogadoras 

e 49% de jogadores de jogos 
eletrônicos. Uma dessas mu-
lheres é Júlia dos Santos Inda-
lencio, que detém 43 títulos 
em campeonatos de Free Fire.

Apesar do destaque, a jo-
gadora de 21 anos afirma que 
o cenário ainda é muito escas-
so. “O cenário feminino em si 
é muito apagado, porque são 
poucas organizações que real-
mente investem e dão priori-

dades nas equipes femininas. 
O foco principal das organiza-
ções é sempre os times mas-
culinos, infelizmente”, declara. 
No seu caso, Júlia faz parte da 
categoria feminina da equipe 
goiana Nitroxx desde janeiro.

A Pesquisa Brasil Games en-
trevistou 13.051 pessoas de to-
dos os estados, e 74,5% dessas 
fontes têm o hábito de jogar 
videogame. Esse número total é 

uma evolução em comparação 
com o ano passado, em que 72% 
alegaram consumir eSports.

Para Danilo Bittencourt, 
CEO da Nitroxx, essas porcen-
tagens só tendem a aumentar. 
“As pessoas passaram a buscar 
diversão dentro de casa e uma 
opção foi o jogo eletrônico, 
que pode ser por console, 
smartphone ou computado-
res. A variedade de opções alia-

da aos diversos tipos de jogos 
acaba incentivando a prática”.

De acordo com Danilo, os 
jogos eletrônicos deixaram 
há muito tempo de ser ape-
nas diversão, apesar de 76,5% 
das pessoas na Pesquisa Bra-
sil Games afirmarem que esse 
é o principal objetivo. “É uma 
indústria que tem alto poder 
de consumo, não é só mais 
um joguinho”, disse ele ao DE.

“Eu levo meus filhos 
para a faculdade 
para aparecer? Não, 

é a necessidade”, explica a es-
tudante de jornalismo, Sebas-
tiana Martins, de 28 anos. Ela 
é mãe da Sophia, de 10 anos, 
e do Miguel, de 2 anos. Am-
bos são levados todos os dias 
para as aulas, já que Sebastia-
na não tem com quem deixá-
-los neste período.

De acordo com a estudan-
te, o marido dela trabalha 
como soldador e sempre está 
viajando. Por isso, durante 
toda a semana é ela quem 
cuida dos filhos e da casa, 
sozinha. Para realizar o sonho 
de concluir o ensino superi-
or, ela precisa que os dois a 
acompanhem nas aulas.

Apesar de ter o apoio do 
companheiro, ela diz que rece-
be diariamente críticas sobre 
ser mãe e cursar o ensino supe-
rior. Coisas que parecem nem 
ser verdade no mundo de hoje.

“Eu escuto muitas críticas. 
Já me falaram assim: ‘Mulher 

casada, mulher que tem filho 
não pode estudar. Tem que 
trabalhar para sustentar a 
família’. Já ouvi coisas absur-
das… Está fora da realidade 
uma mãe, que é dona de casa 
e trabalha, querer um ensino 
superior”, relatou a estudante.

Todavia, Sebastiana garante 
receber o apoio necessário por 
parte dos professores e colegas 
de sala de aula. Com isso, desi-
stir não é uma opção para ela.

“Eles levam mimos e ba-
linhas para o Miguel. Deixam 
eles mexerem no telefone. 
Tem um professor em espe-
cial, o Mylon, que super me 
apoia, ele senta comigo, con-
versa e diz: ‘pode trazer ele 
sim, se quiser trazer brinque-
dos para ele brincar aqui 
pode trazer, não tem proble-
mas’. Então, é muito gratifica-
nte”, concluiu Sebastiana.

REDE DE APOIO
Para criar uma rede de 

apoio para essas mães, a Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG) criou o coletivo Mães 
na Graduação e o Mães na 

pós-graduação, além do Mães 
da Universidade. De acordo 
com Vanessa Clemente, estes 
grupos surgiram a partir da di-
ficuldade dessas mulheres, que 
são mães, em se manter no 
ambiente universitário. Além 
disso, eles permitem que o am-
biente se torne mais acolhedor 
para estas mulheres.

“Grupos que trabalhem 
a questão da maternidade 
tem muito a contribuir na 
luta por um ambiente uni-
versitário mais acolhedor, 
que seja realmente inclusivo, 
que respeite o direito das 
mulheres mães. Além de não 
ser um ambiente que cause 
a exclusão, ou que perpetue 

as violências da sociedade 
patriarcal, machista, misó-
gina, elitista e branca como 
a que nós temos no Brasil”, 
ressaltou a Coordenadora 
do Grupo Mães na pós-gra-
duação, Vanessa Clemente.

Ainda de acordo com Va-
nessa, a educação superior 
leva a emancipação financei-

ra destas mulheres, o que per-
mite que elas saiam de relaci-
onamentos abusivos. Além 
de proporcionar uma melhor 
qualidade de vida para ela e 
para o filho. Por isso, é impor-
tante que existam leis “que 
realmente funcionem e de 
espaços que realmente aten-
dam às nossas necessidades”.

A coordenadora também 
explica que as dificuldades 
enfrentadas pelas mães são 
diversas e variam de acordo 
com o grupo social e raça de 
cada uma. As dificuldades de 
uma mãe negra , não são as 
mesmas de uma mãe branca 
ou de uma mãe rica. Neste 
contexto, é possível observar 
como o “ambiente universi-
tário expulsa essas mulheres.”

“Nós não temos fraldá-
rios,não temos a possibilida-
de de levar nossos filhos para 
o restaurante universitário 
com alimentação inclusa. 
Nós não temos incentivo em 
relação ao tempo de pub-
licação de atividades, não 
temos espaços kids em even-
tos”, explica Vanessa.

Divulgação

Faltam leis que garantam permanência Faltam leis que garantam permanência 
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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 what-
sapp: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
-------------------------------
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 
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

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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
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
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466

Veículos
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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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
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ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
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 no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com saca ser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
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: 
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.
-------------------------------
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
-------------------------------
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
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ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

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 
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, blinA-
partamento no terreo com 
quintal gramado, não tem 
taxa de condomínio, 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, 
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 
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 
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
-------------------------------
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 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
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

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
ozinha,sala,varanda,ba
rracão com 2/4, sala e 
elétrica. tratar (62) 8130-
4240/9490-2310 What-
sapp 8487-3063 Cre ci 
22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blinA-
partamento no terreo com 
quintal gramado, não tem 
taxa de condomínio, 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, 
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 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
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
-------------------------------
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
------------------------------- 
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 
íte, 1 banheiro e garagem 
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
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
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 
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
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O show do cantor Gustta-
vo Lima que aconteceria em 
Conceição do Mato Dentro, 
em Minas Gerais, foi cancela-
do. O anúncio foi feito pelo 
prefeito da cidade, José Fer-
nando Aparecido de Oliveira, 
em um vídeo postado nas re-
des sociais neste sábado (28).

O cantor se apresentaria 
no dia 20 de junho, durante 
a 30ª Cavalgada do Jubileu 
do Senhor Bom Jesus Do 

Matozinhos. O show foi can-
celado após polêmica rela-
cionada ao cachê que seria 
pago ao artista no valor de 
R$ 1,2 milhão. O dinheiro 
sairia da Compensação Fi-
nanceira pela Exploração 
(CFem), no entanto, o recur-
so é destinado para a saúde 
e educação do município.

Além de Gusttavo Lima, 
a prefeitura também can-
celou a apresentação da 
dupla Bruno e Marrone. 
Eles receberiam R$ 520 mil.

No dia 13 de maio, 
ocorreu a estreia 
mundial do filme “De 

Volta ao Baile” na Netflix. A co-
média com protagonismo da 
atriz Rebel Wilson logo alcan-
çou a lista de mais assistidos 
do momento na plataforma 
de streaming. Atualmente, o 
longa ocupa a sexta posição 
no Top 10 da empresa. Será 
que vale a pena conferir?

SINOPSE DO FILME
A história do filme é sobre 

Stephanie, uma capitã de 
torcida que entra em coma e 
passa 20 anos desacordada. 
Depois desse período, ela 
desperta, uma adolescente 
de 17 anos no corpo de uma 
mulher de 37, e o que Ste-
phanie mais deseja é voltar à 
escola e ser a rainha do baile.

VALE A PENA?
A trama de De Volta ao Baile 

não é muito original, mas pos-
sui um elemento interessante: 
uma pessoa deslocada no tem-
po. Normalmente, é um artifí-
cio bastante usado em comé-
dias e aqui não é diferente. Em 
determinadas cenas, o filme 
é capaz de extrair a parte de 
maior potencial desse enredo.

A prévia de De Volta ao 
Baile, inclusive, pega exa-
tamente essa premissa. Os 
30 primeiros minutos são 
surpreendentemente legais, 
ainda que não possuam ori-
ginalidade alguma. Tratava-
-se de um legítimo filme 
água com açúcar, até que Re-

bel Wilson entrou em cena.
Os excessos da atriz atrapa-

lham, mas não são a principal 
razão pela qual a obra falha 
em certos aspectos. A Netflix 
não faz o mínimo esforço em 
dar algum tom de novidade à 
sua obra, com o roteiro sendo 
o seu defeito central.

“De Volta ao Baile” é mais um filme “De Volta ao Baile” é mais um filme 
fraco para a safra de originais Netflixfraco para a safra de originais Netflix

Gusttavo Lima tem show Gusttavo Lima tem show 
de cachê milionário cance-de cachê milionário cance-
lado, em Minas Geraislado, em Minas Gerais
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LUIZ F. MENDES

NATHALIA OLIVEIRA 
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