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Caiado anuncia novas alas de tratamento Caiado anuncia novas alas de tratamento 
contra o câncer em hospitais de Goiáscontra o câncer em hospitais de Goiás
Ao menos quatro municípios goianos vão receber novos investimentos na área da saúde para ampliar o atendimento à população. 

O anúncio foi feito pelo Governador Ronaldo Caiadona. Entre as melhorias previstas para acontecer nas cidades de Uruaçu, Trindade, Águas 
Lindas de Goiás e São Luís de Montes Belos, está a abertura de novos leitos e ampliação de hospitais.  p5
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Um estudo divulga-
do pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fio-

cruz) prevê alavancada de ca-
sos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) em Goi-
ânia. Pesquisadores alertam 
que a tendência é de cresci-
mento superior a 95% na ca-
pital sendo o mesmo índice 
projetado para todo o estado. 
A doença afeta os pulmões, 
tem sintomas parecidos com 
de uma forte gripe e costuma 
exigir internação do paciente.

O aumento de casos 
positivos de Covid entre a 
população goianiense está 
relacionado ao recente cres-
cimento de pessoas infecta-
das pelo coronavírus. A ob-
servação é do coordenador 
do InfoGripe, da Fiocruz, o 
cientista Marcelo Gomes. 
“Essa propensão vem sendo 
observada desde 24 de abril. 
A estimativa é de 6 mil casos 
de SRAG no fim de maio”.

Apenas na semana passa-
da, a Prefeitura de Goiânia re-
gistrou a Covid em 21,8% dos 
testes gratuitos realizados em 
uma série de ações em massa 
espalhadas pela cidade. Os 

dados goianos de pessoas 
com resultado positivo para 
o coronavírus saltaram 136% 
em comparação às últimas 
quatro semanas,  segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde.

Goiânia faz parte das 20 ca-
pitais brasileiras com indícios 
de crescimento na tendência 
de longo prazo de SRAG. Em 
nível estadual. Goiás e mais 17 
unidades da federação apon-
tam o ritmo de subida des-
de o fim de abril deste ano, 
acompanha a Fiocruz. 

Transmitida de pessoa 

a pessoa por inalação de 
partículas ou gotículas res-
piratórias da pessoa infecta-
da ou ainda contato direto 
com superfícies ou objetos 
contaminados, a SRAG tem 
o atual contexto como ide-
al para se propagar. O in-
fectologista Marcelo Daher 
lembra que o isolamento e o 
uso de máscara ajudaram a 
doença a se recuar durante 
o período da pandemia. 

“Muitas vacinas ajudariam 
neste caso, aquelas contra 
covid, influenza…elas dimi-

nuem as chances de SRAG. O 
tempo frio e seco pioram a si-
tuação e aumentam as chan-
ces da doença. Crianças têm 
mais vulnerabilidade porque 
estão nos extremos de idade, 
assim como os idosos. A pre-
venção é o distanciamento 
social, usar máscara, evitar 
ambiente fechado com mui-
tas pessoas”, frisa Daher.

RISCO PARA TODAS 
AS IDADES
Embora o sinal de cres-

cimento recente esteja pre-

sente em faixas etárias da 
população adulta, o corona-
vírus é o terceiro tipo de mi-
croorganismo que mais cau-
sa a doença em crianças de 
zero a 4 anos. Cerca de 48% 
das ocorrências de SRAG 
e 84%  dos óbitos pela sín-
drome em maio, no Brasil, 
foram em função da Covid.

Diante do novo cenário, 
que aponta aumento de ca-
sos de SRAG na população 
adulta, o pesquisador Mar-
celo Gomes, coordenador do 
InfoGripe, recomenda aten-
ção especial na rede labo-
ratorial de todo o território 
nacional para que haja iden-
tificação adequada de quais 
vírus estão associados a essa 
mudança de tendência re-
cente, especialmente para 
diferenciar covid e Influenza.

ORIENTAÇÃO
Quando uma pessoa 

apresenta sintomas de SRAG, 
o atendimento médico deve 
ser de urgência porque ge-
ralmente são necessários cui-
dados mais intensos, como 
a internação, o isolamento 
social e a realização de testes 
que auxiliem na identifica-
ção da causa da Síndrome. 

Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), o volume 
de drogas apreendidas em 
rodovias federais que cortam 
Goiás aumentou 286%, entre 
janeiro e maio deste ano, em 
comparação com o mesmo 
período de 2021.

A maconha continua sen-
do a droga mais apreendida. 
Em 2022, foram mais de nove 
toneladas. Um aumento de 
324% em relação ao ano pas-
sado, quando foram retira-
das de circulação 2,7 tonela-
das, entre janeiro e maio.. Em 
segundo lugar vem a cocaí-
na, com aumento de 191%. 
Em 2021, foram 1,1 tonelada, 

já em 2022 o número saltou 
para 1,3 tonelada.

Até mesmo drogas me-
nos comuns tiveram au-
mento nos registros da PRF 
em 2022. Por exemplo, ano 

passado foram apreendidas 
quatro gramas de haxixe, até 
maio. Este ano, 808 gramas. 
Apreensões de anfetaminas 
e barbitúricos, mais conhe-
cidos como rebites, aumen-

taram mais de 1.000%. Em 
2021, foram 1,3 mil unidades. 
Em 2022, 14,6 mil.

AUMENTO 
DAS APREENSÕES
Para a assessoria da PRF, 

três fatores explicam esse 
aumento significativo. A 
ação integrada entre as polí-
cias, o uso de tecnologias nas 
operações e fiscalizações e, 
por fim, a própria localização 
de Goiás. Rodovias que ligam 
diversas regiões do país cor-
tam o estado, como é o caso 
das BRs 158 e 060.

“Goiás tem as principais 
rodovias que servem como 
corredores para distribui-
ção dessa droga para o país 

inteiro. Não só drogas, mas 
também outros tipos de 
contrabando, como o do 
agrotóxico”, afirma um in-
tegrante da PRF que pediu 
para não ser identificado, 
por conta dos riscos relacio-
nados ao tráfico de drogas.

Segundo o entrevista-
do, as apreensões variam 
de pequenas quantidades 
escondidas por passageiros 
de ônibus, até grandes car-
gas transportadas em cami-
nhões. “Geralmente, pesso-
as de baixo poder aquisitivo, 
que têm alguma dificuldade 
financeira e estão em difi-
culdade, acabam aceitando 
fazer este transporte por um 
valor irrisório”, explica.

Reprodução

A Santa Casa de Misericór-
dia de Goiânia foi condenada 
a indenizar o marido e os dois 
filhos de uma técnica de en-
fermagem, de 55 anos, que 
morreu em julho de 2020, 
após contrair Covid-19 na 
unidade de saúde enquanto 
trabalhava. O valor de R$ 150 
mil, a título de danos morais, 
foi arbitrado pela juíza do 
Trabalho substituta Patrícia 
Caroline Silva Abrão.

A magistrada reconhe-
ceu o vínculo entre o tra-
balho e o adoecimento da 
empregada falecida por Co-
vid, considerando a morte 
como acidente de trabalho 
por equiparação. A mulher, 
inclusive, fazia parte do gru-
po de risco sendo portadora 
de obesidade e Hipertensão 
Arterial Sistêmica, mas aca-
bou sendo obrigada a per-
manecer na linha de frente 
contra a doença, segundo ar-
gumentou a defesa do viúvo.

Ainda de acordo com 
a decisão, o advogado do 
marido da mulher alegou 
que a unidade de saúde 
não forneceu treinamen-
to necessário para Covid, 
tampouco materiais de pro-
teção, o que comprovou a 
culpa pelo contágio e fatali-
dade da colaboradora.

DEFESA
Em sua defesa, a Santa 

Casa negou ter conhecimen-
to que a técnica de enferma-
gem era hipertensa ou que 
usava medicamentos anti-
-hipertensivos. Defendeu que 
a empregada não fazia parte 
do grupo de risco e, conse-
quentemente, não deveria ser 
afastada de suas atividades la-
borais presenciais. Além disso, 
que ela recebeu treinamento 
e todos os equipamentos de 
proteção necessários.

Fiocruz prevê disparada nos casos de Fiocruz prevê disparada nos casos de 
síndromes respiratórias, em Goiâniasíndromes respiratórias, em Goiânia

Apreensão de drogas nas BRs goianas cresce quase 300% em 2022Apreensão de drogas nas BRs goianas cresce quase 300% em 2022
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Na próxima semana, 
parte dos quase 700 
mil caminhoneiros 

autônomos brasileiros que 
atuam em Goiás se reunirão 
em uma assembleia nacional 
que debaterá uma paralisa-
ção da categoria. Se for apro-
vada, a greve será a segunda 
em menos de cinco anos. 
Na mais recente, em 2018 os 
efeitos na economia duran-
te dez dias sem o transporte 
causou desabastecimento de 
alimentos em todo o País e 
alta nos preços.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Transportado-
res Autônomos de Cargas 
(Sinditac), Vantuir José Ro-
drigues, a situação está in-
sustentável. O martelo será 
batido em 11 de junho, em 
Guarulhos, no interior paulis-
ta, durante o 6º Encontro Na-
cional dos Caminhoneiros. 
Ele alerta que o risco de es-
cassez de diesel, o combus-

tível que movimenta a frota 
de caminhões, já é uma rea-
lidade em algumas localida-
des e pode comprometer os 
preparativos para a plantação 
de nova safra no estado.

“O diesel está faltando em 
vários lugares. Nessa época 
do ano gasta muito por causa 
da preparação de terra para 
fazer plantio e agora com o 
PPI [Preço de Paridade Inter-

nacional da Petrobras] fica 
pior. O caminhoneiro goiano 
ainda não tem nada defini-
do em relação à paralisação. 
Reunindo em São Paulo, nós 
tomaremos uma diretriz so-

bre o que será feito em  rela-
ção ao trabalhador de trans-
porte autônomo. É notório 
que vai faltar diesel com essa 
política de preço: a gente ex-
porta em real e importa em 
dólar”, afirma.

Questionado sobre a fal-
ta de diesel nas bombas, o 
presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista dos Deri-
vados de Petróleo no Estado 
(Sindiposto),  Márcio Andra-
de, reconheceu que faltou o 
óleo esporadicamente há al-
gumas semanas. “Nada que 
afetasse o atendimento ao 
consumidor. Acredito que 
não teremos uma falta ge-
neralizada de diesel. Creio 
mais em faltas pontuais. 
Acho que o consumidor não 
ficará sem produto, embora 
até o momento não tenha 
reflexo nos postos”, diz.

Além de PPI, a categoria 
discutirá outras 14 pautas de 
reivindicações, incluindo o 
julgamento da constituciona-
lidade pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) da Lei Piso Mí-
nimo de Frete e o retorno da 
aposentadoria especial após 
25 anos de contribuição ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).  Por lei, o piso 
deve levar em conta fatores 
como os custos referentes ao 
óleo diesel, pedágios e espe-
cificidades das cargas.

O governo federal começa 
a estudar a possibilidade de 
racionar o diesel para driblar 
a falta do óleo, que pode co-
meçar a ocorrer a partir des-
te mês. A ideia é priorizar o 
abastecimento de veículos 
que prestam serviços essen-
ciais, como ambulâncias e 
transporte de grãos. 

A  escassez prevista está 
relacionada a problemas in-
ternacionais, a exemplo das 
sanções econômicas à Rússia 
em decorrência da guerra 
com a Ucrânia e risco de fe-
chamento temporário de re-
finarias nos Estados Unidos e 
Caribe por causa do início da 
temporada de furacões.

Divulgação

Caminhoneiros goianos poderão Caminhoneiros goianos poderão 
entrar em greve após reunião em assembleiaentrar em greve após reunião em assembleia
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Na cidade de Bela Vista 
de Goiás, o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de 
Goiás (CBMGO) resgatou três 
animais dentro de um poço 
desativado de chorume. En-
tre eles, dois gatos selvagens 
e uma ave carcará. Não há a 
confirmação de como os ani-
mais foram parar no antigo 
aterro sanitário, mas a suspei-
ta é de que poderiam estar 
buscando comida no local.

O RESGATE 
EM BELA VISTA
O CBMGO atuou no poço 

de chorume em Bela Vista 
depois de descoberta por 
parte da Secretaria do Meio 
Ambiente. Os bombeiros re-
alizaram o resgate na tarde 
de segunda-feira (31), sem 
que os animais tivessem de 
lidar com grandes consequ-
ências negativas.

A pior situação foi a da ave 
carcará, que estava com a asa 
quebrada. A estimativa é de 

que o pássaro ficou dois dias 
no aterro antes do salvamen-
to. Em seguida, os bombeiros 
o encaminharam até o Centro 
de Triagem de Animais Silves-
tres (Cetas), em Goiânia, para 
o devido tratamento.

Quanto aos gatos selva-
gens, estima-se que passa-
ram três dias sem conseguir 
escapar do poço de choru-
me. Sem grandes sequelas, 
eles foram encaminhados 
para a Secretaria do Meio 
Ambiente de Bela Vista.

Em comemoração aos 34 
anos de Rio Quente, a Pre-
feitura Municipal preparou 
diversos eventos. Iniciando 
a comemoração no dia 7 de 
maio com a 10ª Caminhada 
na Natureza, os habitantes 
se preparam agora para um 
momento de muita diver-
são no Hot Park. A Prefeitu-
ra em parceria com a Aviva 
proporcionará aos mora-
dores do munícipio um dia 

gratuito no parque aquáti-
co mais famoso da cidade, 
no dia 9 de junho.

Segundo a prefeita Ana 
Paula, a entrada será franca e 
não precisará fazer cadastro 
prévio. “Basta comparecer 
na data marcada, até às 11h, 
com o comprovante de en-
dereço em mãos”, explicou.

Durante todo o dia, havé-
ra promoções especiais de 
lanches, refrigerantes e al-
moço. No entanto não será 
permitido a entrada de ali-

mentos no parque. Evento 
acontece a partir das 10h.

“Temos uma parceria 
muito boa com a Aviva e te-
nho certeza que os morado-
res de Rio Quente vão apro-
veitar muito o dia no maior 
parque aquático de diver-
sões do Centro-Oeste”, disse 
Ana Paula. “Celebramos a 
nova idade de Rio Quente 
em alto estilo. Agradeço 
de coração a cada um que 
participou desse momento 
especial conosco”, concluiu.

Em Bela Vista, bombeiros resgatam Em Bela Vista, bombeiros resgatam 
animais presos em poço de chorumeanimais presos em poço de chorume

Prefeitura de Rio Quente oferece dia Prefeitura de Rio Quente oferece dia 
gratuito no Hot Park para moradoresgratuito no Hot Park para moradores
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Ao menos quatro mu-
nicípios goianos vão 
receber novos inves-

timentos na área da saúde 
para ampliar o atendimento à 
população. O anúncio foi fei-
to pelo Governador Ronaldo 
Caiadona. Entre as melhorias 
previstas para acontecer nas 
cidades de Uruaçu, Trindade, 
Águas Lindas de Goiás e São 
Luís de Montes Belos, está 
a abertura de novos leitos e 
ampliação de hospitais.

“O Hospital do Centro-Nor-
te Goiano, em Uruaçu, abrirá o 
serviço de oncologia. Em Trin-
dade, vamos ampliar a área do 
Hetrin, com 20 leitos de UTI, 
90 leitos de clínica médica e 
20 leitos de clínica cirúrgica. 
Em Águas Lindas, onde já fi-
zeram shows para a inaugu-
ração do hospital, agora sim 
vamos acabar a obra, com 
164 leitos e salas de cirurgias. 
Em Formosa, estamos aumen-
tando a área do hospital de 5 
mil metros para 17 mil metros 
quadrados. São Luís de Mon-
tes Belos, a unidade de saúde 
também terá sua área amplia-

da em 2,6 vezes até o fim do 
ano, com atendimento espe-
cializado para cardiologia”.

O chefe do executivo esta-
dual também lembrou do Hos-
pital do Câncer, que está em 
votação na Câmara de Goiânia 
para desmembramento da área, 
e que terá um complexo hospi-
talar. Para Caiado, essas mu-
danças vão trazer fôlego para 
a saúde estadual, que já estava 
em colapso antes da pandemia.

“Não podemos culpar ape-
nas a pandemia pela situação. 
Tínhamos uma centralização da 
saúde em Goiânia, Anápolis e 

Aparecida de Goiânia. Fora isso, 
os outros 243 municípios não ti-
nham nenhuma capacidade de 
atender ao cidadão vítima de 
infarto, de acidentes. Os hospi-
tais que abrimos na pandemia 
conseguem suprir casos graves 
com UTI e até cirurgias mais 
complexas”, contou.

SAÚDE
Desde 2019, o Governo de 

Goiás entregou seis policlínicas 
à população. As unidades es-
tão localizadas nos municípios 
de Posse, Quirinópolis, São Luís 
de Montes Belos, Goianésia, 

Formosa e na cidade de Goiás.
“Cidades grandes e impor-

tantes como Itumbiara, Jataí, 
Luziânia, Formosa, Porangatu 
e São Luís de Montes Belos não 
tinham leitos de UTI. No Entor-
no do Distrito Federal, onde 
temos o segundo maior contin-
gente populacional em Goiás, 
não tinha nenhum também. A 
primeira vítima de Covid-19 em 
Goiás veio de Luziânia para Goi-
ânia e já chegou aqui sem vida. 
Saltamos de 244 leitos para 
885. Fizemos com que hospi-
tais prioritários para Covid-19 
tivessem leitos garantidos”.

O Secretário de Saúde de 
Luziânia, Entorno do Distrito 
Federal, Divonei Oliveira Sou-
za, diz que é ele quem decide 
a ordem da fila de cirurgias no 
município. O áudio foi grava-
do por uma servidora pública 
que discorda da atitude do 
secretário. O caso é investiga-
do pelo Ministério Público do 

Estado de Goiás (MP-GO). “Se 
tem dez cirurgias de vesícula, 
eu faço oito e duas eu faço de 
acordo com o processo. Isso faz 
parte do jogo”, disse o secretá-
rio, em um trecho do áudio.

A gravação foi vazada nas 
redes sociais na semana pas-
sada e passou a ser investigada 
pelo MP-GO nesta segunda-fei-
ra (30). A servidora, que gravou 
o áudio, durante uma reunião 

com o secretário e a diretora do 
Hospital Municipal do Jardim 
Ingá, Enilda Meireles, foi afas-
tada das funções por discordar 
da atitude de ambos.

“Você não vai ficar mais na 
marcação de consulta. Quem 
define sou eu. Se você não está 
concordando, isso não é proble-
ma meu”, disse Divonei no áudio.

A funcionária pública era 
responsável pela gestão da 

agenda das cirurgias e con-
sultas do município. Segundo 
o advogado da servidora, ela 
passou a sofrer retaliações por 
discordar das ordens do secre-
tário e da diretora do hospital.

O caso é apurado pela 6ª 
Promotoria de Justiça. Por ser 
recente, o órgão disse que não 
pode adiantar posicionamen-
tos, mas afirmou que adotará 
as providências cabíveis.

Reprodução

Caiado anuncia novas alas de Caiado anuncia novas alas de 
tratamento para câncer e hospitaistratamento para câncer e hospitais

O secretário nacional do 
Podemos, Felipe Cortez, 
se reuniu com o presi-
dente do Detran em Goi-
ás, e presidente do Pode-
mos no estado, Eduardo 
Machado, além de de-
mais lideranças do parti-
do, em Caldas novas.
O encontro aconteceu 
no início dessa semana. 
Felipe Cortez é pré-can-
didato a deputado esta-
dual e secretário nacio-
nal do Podemos, partido 
que hoje está na base do 
projeto de reeleição de 
Ronaldo Caiado.
Os integrantes do partido 
afinaram o diálogo em 
busca de reformulação, 
união e estratégias a se-
rem cumpridas em prol da 
sociedade goiana.
“Como secretário Nacio-
nal do Podemos, eu afir-
mo que podem contar 
comigo e com o nosso 
amigo Presidente Estadu-
al, Eduardo Machado. Pre-
cisamos de um bom pla-
nejamento para garantir 
que a população receba 
uma efetiva política de de-

senvolvimento em nossos 
municípios”, frisou.
Felipe destacou que seu 
compromisso é ajudar os 
gestores municipais a de-
senvolver propostas que 
viabilizem o progresso 
de Goiás. Segundo ele, 
a estratégia de ouvir os 
administradores também 
colabora coma proposta 
do Podemos em colaborar 
com a melhoria da quali-
dade de vida dos goianos.
“Tenho muita vontade de 
cuidar do povo, continuar 
um partido pujante junta-
mente com as lideranças, 
focando no desenvolvimen-
to do nosso estado. Preten-
do colaborar ainda mais 
para o progresso de nossos 
municípios”, finalizou.
Além de Felipe, e Eduardo 
Machado, estiveram no 
encontro que aconteceu 
na Câmara Municipal de 
Caldas Novas, o prefeito 
de Corumbaíba Sebastião 
Rodrigues Gomes Filho, 
vereadores de Pires do 
Rio, Orizona, Anápolis, Pi-
racanjuba e demais auto-
ridades locais de Caldas.

Secretário de Saúde de Luziânia controla Secretário de Saúde de Luziânia controla 
cirurgias e afasta servidora que não concordacirurgias e afasta servidora que não concorda
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A possibilidade de o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
pedir ao Congresso 

Nacional para decretar o es-
tado de calamidade pública a 
poucos meses da eleição pas-
sou a ser defendida por uma 
ala do governo, que busca 
criar mecanismos para derru-
bar o preço dos combustíveis 
e da energia por meio de sub-
sídios. Esse decreto, porém, 
esbarra no desejo de Bolsona-
ro de reajustar os salários dos 
servidores públicos.

A calamidade libera uma 
gastança irrestrita pelo go-
verno. Não apenas medidas 
para reduzir combustíveis, 
mas também, por exemplo, 
ampliação do Auxílio Brasil. 
O decreto precisa ser votado 
previamente pelo Congresso 
Nacional. Para ministros do 
governo, o decreto é colocado 
como “última possibilidade”.

PROIBIÇÃO DE REAJUSTE
O instrumento é previsto 

na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Constituição. Mas 
uma alteração feita na regra 
por sugestão do governo Bol-
sonaro estabelece que, du-

rante a vigência do estado de 
calamidade pública, fica proi-
bido a concessão de reajuste 
de salários e de benefícios 
como o vale-alimentação. 
Esse reajuste, porém, poderia 
ser feito antes do decreto.

Também proíbe a criação de 
cargos, contratação de pessoal, 
realização de concurso públi-
co, criação e ajuste de despesa 

obrigatória, criação ou expan-
são de programas e linhas de 
financiamento e concessão ou 
ampliação de incentivo ou be-
nefício de natureza tributária.

A calamidade suspende 
uma série de regras das con-
tas públicas, abrindo caminho 
para o governo gastar em ano 
eleitoral sem qualquer restri-
ção. Como mostrou a Folha de 

S.Paulo, isso passou a ser defen-
dido por uma ala do governo 
Bolsonaro a apenas quatro me-
ses da eleição. O mecanismo 
foi adotado durante o primeiro 
ano da Covid-19, em 2020.

TETO DE GASTOS
O objetivo é criar progra-

mas de subsídio ao diesel fora 
do teto de gastos (a regra que 

trava as despesas federais) e 
demais normas fiscais.

É um desejo de Bolsonaro, 
porém, também conceder re-
ajuste para servidores públi-
cos. Inicialmente, ele decidiu 
por uma alta linear de 5%, 
mas agora já analisa a possi-
bilidade de reajustar apenas 
o vale-alimentação dos servi-
dores ativos.

O decreto de calamidade 
está longe de ser unanimida-
de no governo. Entre as jus-
tificativas usadas por quem 
defende o uso do instrumen-
to, estão a guerra na Ucrânia 
e um eventual risco de desa-
bastecimento de diesel. Para 
técnicos do governo, porém, 
é difícil justificar como a guer-
ra na Ucrânia gerou um esta-
do de calamidade no Brasil. 
Além disso, pode gerar mais 
inflação, com alta do dólar e 
aquecimento da demanda.

O governo, porém, bus-
ca outras formas de dar um 
subsídio amplo para reduzir 
o preço do óleo diesel, como 
mostrou o GLOBO nesta se-
mana. A ideia é que isso seja 
pago por crédito extraordiná-
rio, fora do teto de gastos.

BENEFÍCIOS 
A CAMINHONEIROS
Inicialmente reticente 

à concessão de subsídios, 
a equipe econômica avalia 
agora que há espaço no Orça-
mento federal para criar um 
benefício apenas para o die-
sel. Para isso, o governo enten-
de que é necessário montar 
uma justificativa legal robusta 
para que o benefício não seja 
questionado por conta da pro-
ximidade das eleições.

A legislação eleitoral pro-
íbe a “distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefí-
cios por parte da Adminis-
tração Pública, exceto nos 
casos de calamidade públi-
ca, de estado de emergên-
cia ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no 
exercício anterior”.

É essa proibição que vem 
travando a criação de um 
benefício específico para 
caminhoneiros, base elei-
toral de Bolsonaro, e moto-
ristas de táxis e aplicativos 
de transporte — algo que a 
equipe econômica também 
já sinalizou que apoiaria.
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O ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Alexan-
dre de Moraes, garantiu que 
a Justiça Eleitoral está prepa-
rada para combater as milí-
cias digitais. Nesse sentido, 
o magistrado assegurou, na 
última terça-feira, 31, que o 
candidato que divulgar fake 
news nas redes sociais, capa-
zes de influenciar o eleitor, 

deve ter o registro cassado 
para as eleições desse ano.

“Notícias fraudulentas 
divulgadas por redes sociais 
que influenciem o eleitor 
acarretarão a cassação do 
registro daquele que a vei-
culou”, reforçou.

A declaração foi dada 
durante o evento ‘Sessão In-
formativa para Embaixadas: 
o sistema eleitoral brasileiro 
e as Eleições de 202’. Na oca-

sião foi aberto diálogo entre 
especialistas da Corte com 
diplomatas estrangeiros in-
teressados em acompanhar 
o pleito deste ano.

Alexandre de Moraes vai 
assumir o TSE em agosto 
desse ano presidindo o ór-
gão durante os dois turnos 
do processo eleitoral em 
2022. As falas do ministro 
foram divulgadas pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral.

A equipe que cuida da 
campanha eleitoral do ex-
-presidente Lula (PT), divulgou 
que o petista deve participar 
de debates antes do 1º turno 
das eleições, mas defende um 
número menor de encontros. 
A sugestão do grupo é que se-
jam realizados três debates no 
1º turno em forma de pool, que 
é a transmissão simultânea en-
tre as emissoras.

Essa semana os principais 
veículos de comunicação do 
País divulgaram que estão 
marcando os debates entre 
os candidatos à presidência 
da República no 1º turno. Por 
enquanto já são dez encon-
tros propostos pela imprensa. 
Para o 2º turno, já são sete de-
bates agendados.

Lula e Bolsonaro são os 
dois candidatos mais espe-
rados dos encontros já que 
são os postulantes que apa-
recem polarizando a corrida 
pela disputa presidencial. Em 
entrevista recente ao apre-
sentador Ratinho, Bolsonaro 

afirmou que não pretende 
participar de debates antes 
do 1º turno para evitar levar 
“pancada” dos adversários.

A última pesquisa do Data-
folha apontou que Lula segue 
na liderança da corrida pela 

Presidência, com o Bolsonaro 
na segunda colocação. Lula 
aparece com 48% das inten-
ções de voto, enquanto Bol-
sonaro tem 27%. A margem 
de erro é de dois pontos, para 
mais ou para menos.

Em resposta ao presidente Jair Bolso-Em resposta ao presidente Jair Bolso-
naro, Lula vai participar de debatesnaro, Lula vai participar de debates

Candidato que divulgar fake news em Candidato que divulgar fake news em 
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O Ministério Público de 
Mato Grosso Sul (MP-MS) vai 
apurar se houve irregularida-
des na contratação de can-
tores, sobretudo sertanejos, 
por cachês que ultrapassam 
R$ 1 milhão. A investiga-
ção acontece após estados 
como Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Nor-

te e Roraima investigarem 
possíveis desvios de dinheiro 
público para pagamento de 
artistas. A informação é do 
jornal Folha de S. Paulo.

A investigação, que tem 
como alvo 24 das 27 prefeituras 
do estado do Mato Grosso, tam-
bém envolverá Sorriso, cidade a 
400 km de Cuiabá. Foi lá onde 
tudo começo, após Zé Neto dar 
início à polêmica, batizada pela 

Internet como ”CPI do Sertane-
jo”, ao criticar uma tatuagem fei-
ta por Anitta nas parte íntimas 
e dizer que os sertanejos não 
dependem de Lei Rounet, isto 
é, de dinheiro público.

A operação contará com 
força-tarefa entre os promoto-
res da Justiça do Mato Grosso 
responsáveis pela ”defesa do 
patrimônio público e da pro-
bidade administrativa’, nas pa-

lavras do procurador-geral da 
Justiça do Mato Grosso, José 
Antônio Borges Pereira, que 
instaurou o procedimento.

A princípio, as contratações 
não são ilegais, mas as discus-
sões já causaram o cancela-
mento de shows, como o de 
Gusttavo Lima pelo valor de 
R$ 1,2 milhão em Conceição 
do Mato Dentro, cidade minei-
ra a 163 km de Belo Horizonte.

No Estádio Seoul Wor-
ld Cup, na cidade de 
Seul, a Seleção Bra-

sileira derrotou a Coreia do 
Sul por 5×1 na manhã desta 
quinta-feira (2). Em amistoso 
preparatório para a Copa do 
Mundo, o Brasil contou com 
dois gols de pênalti de Ney-
mar, que chegou a ser dúvi-
da. Richarlison, Coutinho e 
Jesus também marcaram. 
O próximo compromisso é 
na próxima segunda (6), às 
7h20, contra o Japão.

VITÓRIA DA 
SELEÇÃO BRASILEIRA
A Seleção Brasileira co-

meçou com tudo na capital 
sul-coreana. Logo no pri-
meiro minuto, Alex Sandro 
cruzou na área e Thiago Silva 
cabeceou para o fundo do 
gol. O assistente, no entanto, 
marcou impedimento.

Aos seis, o tento inaugu-
ral valeu. Depois de nova 
jogada de Alex Sandro, Fred 
rolou para o gol e a bola de-

sviou no joelho de Richarli-
son, pegando o goleiro Kim 
Seung-Gyu de surpresa. E o 
Brasil continuou atacando. 
Logo em seguida, o setor 

ofensivo fez uma boa trama 
e Neymar tocou para Ra-
phinha, que chutou de pri-
meira por cima da meta.

A Coreia do Sul resolveu 

reagir. Aos 11, Hwang fez o 
arremate e Weverton espal-
mou. No rebote, o astro Son 
Heung-min não pegou com 
muita força na bola, e o go-

leiro da Seleção Brasileira se-
gurou. Aos 30, no entanto, a 
situação foi diferente. Dentro 
da área, Hwang Ui-Jo girou 
para cima de Thiago Silva e 

finalizou forte cruzado, sem 
chances para Weverton.

O Brasil não se abalou e foi 
para cima, fazendo Kim Seun-
g-Gyu suar a camisa. Na marca 
dos 39, Lee Yong atingiu Alex 
Sandro na área e o VAR entrou 
em ação. Pênalti. Na cobrança, 
Neymar deslocou o arqueiro 
adversário e mandou para 
dentro. Antes do intervalo, 
ainda deu tempo de Thiago 
Silva cabecear no travessão.

No segundo tempo, a par-
tida seguia legal de assistir. 
Aos dez, Alex Sandro sofreu 
um novo pênalti, por falta de 
Kim Young-Gwon. Neymar no-
vamente assumiu a responsa-
bilidade e outra vez deslocou 
o goleiro para ampliar a vant-
agem sul-americana.

O duelo permaneceu em 
ritmo alucinante. Vini Jr. chu-
tou para fora. Raphinha man-
dou na trave. Aos 34, após ba-
te-rebate, Philippe Coutinho 
pegou de primeira e mandou 
no ângulo, anotando um go-
laço. Por fim, aos 47, Gabriel 
Jesus costurou e deixou o seu, 
fechando a conta em Seul.
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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 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
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

Veículos
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
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 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 preta 
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
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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
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-------------------------------
VENDA

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

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serjoiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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, 
janelas no blindéx, portas 
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
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Um homem de 28 anos 
foi detido no último 
domingo (29) após 

invadir o terreno do Palácio 
de Buckingham, em Londres, 
ao atravessar um portão, por 
onde somente veículos auto-
rizados podem passar. Segun-
do a revista “Hello”, o homem 
teria conseguido andar entre 
três a cinco metros dentro da 
propriedade e ao ser aborda-
do por um dos funcionários 
do palácio, tentou fugir. Neste 
momento,  foi preso. 

O invasor foi identificado 
como Connor Attridge. Ele 
foi ouvido pelo tribunal nesta 
terça-feira (31) afirmando que 
o motivo da invasão à casa 
real Britânica aconteceu por-
que ele queria ver a rainha.

A defesa de Connor alegou 
que ele sofre de problemas de 
saúde mental e que ele não 
tinha a intenção de fazer nada 
mais além de entrar no palácio. 
“Isto foi, na pior das hipóteses, 
imprudente e, na melhor das 
hipóteses, uma ofensa aciden-
tal”, declarou o advogado. 

Segundo o palácio de 
Buckingham, a Rainha Eli-

zabeth II não estava na re-
sidência oficial no dia da 
invasão. Desde a declaração 
da pandemia do novo coro-
navírus, em 2020, Elizabeth 
II e o falecido marido Prínci-

pe Philip se mudaram para 
o Castelo de Windsor, onde 
ela reside atualmente. 

O processo de Connor At-
tridge foi adiado para o final 
deste mês, para que o Crown 

Prosecution Service obtenha 
o consentimento da procura-
dora geral Suella Braverman, 
que é necessário em casos 
envolvendo invasão de locais 
protegidos. O invasor pagou 

fiança com condições, que 
incluem, um toque de reco-
lher monitorado por etiqueta 
eletrônica e ordens para não 
viajar para Londres, exceto 
para comparecer ao tribunal. 

O episódio aconteceu dias 
antes das celebrações do Ju-
bileu de Platina, 70 anos de 
reinado, da Rainha Elizabeth II.

FAMÍLIA REAL 
Outros integrantes da fa-

mília real, incluindo as esposas 
de Charles e William, Camilla 
e Catherine, de 74 e 40 anos 
respectivamente, chegaram 
em carruagens para acompa-
nhar o desfile que seguirá da 
famosa avenida The Mall até o 
Palácio de Buckingham. 

Para evitar polêmicas e ten-
sões em um evento que pre-
tende melhorar a imagem da 
monarquia, o príncipe Andrew, 
de 62 anos, terceiro filho da rai-
nha e afastado da vida pública 
por acusações de agressão 
sexual contra uma menor nos 
Estados Unidos, não aparecerá 
na sacada do palácio. 

Também não participarão 
do momento o príncipe Har-
ry, de 37 anos, e sua esposa, 
a ex-atriz americana Meghan 
Markle, que estão em Lon-
dres para a data importante. 
O casal provocou um terre-
moto na monarquia quando, 
em 2020, decidiu se afastar e 
morar na Califórnia, de onde 
criticaram a família real.

Reprodução

Palácio de Buckingham é invadido antes Palácio de Buckingham é invadido antes 
de festividades do Jubileu de Platina da Rainhade festividades do Jubileu de Platina da Rainha
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Luísa Sonza usou às redes 
sociais, nesta terça-feira, 31, 
para desabafar sobre rumo-
res de que teria ficado com o 
ex-BBB e atleta olímpico Pau-
lo André, o P. A. Apesar de não 
negar os rumores, a cantora 
mostrou incômodo com a ex-
posição da sua vida amorosa.

“Odeio quando colocam 
palavras na minha boca. Se 
quiserem falar tô nem aí mi-
nha vida já é exposta pra ca-
ramba e isso não me afeta, 
mas poxa além de falar da 
minha vida ainda colocam pa-
lavras na minha boca aí a Lulu 
fica chateada né gente. E ain-
da passo de faladora coisa que 
eu odeio”, disparou a artista.

Luísa disse que nunca con-

firmou um relacionamento 
com P.A. e pontuou que não 
fala de seus romances nem 
para amigos próximos. “Porr* 
gente, não vou conseguir 
namorar nunca mais desse 
jeito. Ajudem eu. Ces deixam 
a galera com medo de mim. 
Mas é aquilo né, tô solteira, e 
mamãe solteira ces já sabem.”

Na última segunda-feira, 
31, o colunista Leo Dias re-
velou que, durante o festival 
Curitiba Country Festival, 
Luísa Sonza contou que ha-
via se apaixonado por um 
ficante recentemente, e que 
por consequência acabou 
sofrendo bastante, mas tudo 
havia sido superado em uma 
semana. “Desapaixono rapi-
dinho”, explicou a nova con-
tratada da Sony Music.

A plataforma de strea-
ming Globoplay en-
comendou a novela 

“Guerreiros do Sol”, que terá 
uma trama com Lampião e Ma-
ria Bonita. A produção chegará 
de forma exclusiva ao catálogo 
e a previsão de estreia é ape-
nas para 2024. George Moura 
e Sergio Golderberg, responsá-
veis pela série “Onde Está Meu 
Coração”, serão os autores.

UMA ADAPTAÇÃO 
DE LAMPIÃO
Inicialmente, a obra a res-

peito do casal histórico Lam-
pião e Maria Bonita teria o 
formato de uma série de 
30 episódios. No entanto, o 
novo sistema da Globoplay 
alterou o projeto. Após o 
sucesso de “Verdades Secre-
tas II”, a plataforma investiu 
também em “Todas as Flores”, 
que chegará no streaming.

“A ideia é que a gente lan-
ce uma novela por ano no 
Globoplay, contando com a 
expertise de criação e produ-
ção dos Estúdios Globo. As 
novelas são, indiscutivelmen-
te, uma paixão nacional do 
nosso público, que encontra 
no streaming uma nova expe-

riência de consumo”, afirmou 
Érick Brêtas, diretor de Produ-
tos Digitais e Canais Pagos.

Com isso, os diretores da 
Globoplay tiveram a ideia de 
produzir uma novela por ano 
de forma exclusiva para a pla-
taforma, sem exibição na TV 
aberta. A terceira delas será 
“Guerreiros do Sol”. Apesar 
de contar com as figuras de 
Lampião e Maria Bonita nos 
papéis principais, a novela 

não será uma biografia, mas 
sim uma ficção com alguns 
elementos da realidade.

Não é a primeira vez que 
os dois ilustres membros do 
cangaço ganharão vida nas 
telas. Em 1982, houve uma 
minissérie com o nome de 
“Lampião e Maria Bonita”. 
Nelson Xavier e Tânia Alves 
estiveram à frente do elenco. 
Na época, a obra se destacou 
e chegou a receber a meda-

lha de ouro do Festival de 
Filmes e Televisão de Nova 
York, além de outros prêmios 
nacionais e internacionais.

Os atores que estarão em 
“Guerreiros do Sol” ainda não 
foram revelados. Os roteiristas, 
por outro lado, estão se dedi-
cando para entregar um bom 
produto. Ambos estão realizan-
do pesquisas através do sertão 
nordestino, entrevistando pes-
soas e conhecendo locações.

Será produzida novela de Lampião Será produzida novela de Lampião 
e Maria Bonita; previsão é 2024e Maria Bonita; previsão é 2024

Luísa Sonza sobre rumores de Luísa Sonza sobre rumores de 
namoro ”Odeio quando colo-namoro ”Odeio quando colo-
cam palavras na minha boca”cam palavras na minha boca”
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LUIZ F. MENDES

NATHALIA OLIVEIRA 
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