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Junho é o mês mais ro-
mântico do ano. O amor 
celebrado especialmente 

em 12 de junho costuma dei-
xar de lado os solteiros, ape-
sar de o sentimento ter diver-
sas formas. Mimar a si mesma 
em vez de esperar que um 
parceiro faça é a proposta de 
um evento inédito em Goiâ-
nia voltado para mulheres.

O Date Perfeito atende 
uma parcela crescente da 
população com o estado 
civil de solteiro. Em Goiâ-
nia, a quantidade de pesso-
as nessa condição chega a 
54%. Em uma década, eles 
deixaram de ser 10,4% para 
se tornarem 14,6% dos bra-
sileiros, segundo dados do  
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

As idealizadoras do proje-
to Cacau Mila e Giselly Lopes 
é promover o merecimento 
e autocuidado feminino. Na 
perspectiva delas, quem se 
ama e se cuida fica mais feliz e 

melhora a relação. Justamen-
te por isso, elas incluíram as 
mulheres em um namoro ou 
casamento no evento. “Acre-
ditamos que receber afeto, 
gentileza, estar com pessoas 
amigas e se divertir são pon-

tos mínimos e fundamentais 
que todas merecemos. Por 
isso, esperamos que a partir 
deste evento seja plantada 
uma semente de que esses 
cuidados essenciais são o mí-
nimo para qualquer tipo de 

relacionamento”, diz Giselly.
O pacote de autocuidado 

tem sessões fotográficas tera-
pêuticas,  passeio de limusine 
por pontos turísticos da cida-
de, bate-papo, música, petis-
cos e um jantar sensorial no 

restaurante Sky Gurume, no 
setor Bueno, sessão individu-
al de tantra, além de sorteios 
de brindes, espaço para ne-
twork, compartilhamento de 
relatos e muita diversão.

“Nesta aventura existen-
cial, cuidar de si, se amar e ter 
pausas divertidas são ações 
potentes que fortalecem a 
vida, a integridade e a capa-
cidade de transformações 
em todas as áreas. Acredita-
mos que o amor está na ca-
pacidade de experimentar o 
presente em sua integridade 
e cuidar se si mesma é o pri-
meiro passo”, defende Cacau.

As mulheres interessa-
das precisam se inscrever 
(clique aqui) até o dia 02 
de junho para garantir uma 
das 12 vagas disponíveis  
para o Date Perfeito. O 
evento custa R$ 898,53 e 
o pagamento à vista tem 
desconto de 10%. As ativi-
dades serão realizadas em 
etapas, conforme a dispo-
nibilidade de cada mulher, 
a partir de 04 de junho.

Mais uma das cinco pra-
ças de pedágio da BR-153 
começa a ser construída em 
Goiás. A cobrança ao moto-
rista deve começar já em ou-
tubro deste ano. De acordo 
com a licitação, o valor final 
do pedágio por quilômetro 
ficou em R$ 0,10, ou seja, se-
rão  cerca de R$ 10 a cada cem 
quilômetros percorridos.

Já foram realizadas in-
terdições para construção 
das praças de pedágio na 
BR 153 em Porangatu, em 
Estrela do Norte, em Cam-
pinorte e em Jaraguá. A 
concessionária Ecovias do 
Araguaia também vem rea-
lizando  trabalhos de tapa-
-buracos, roçadas e limpezas 
de drenagem, além de recu-
peração de sinalização e da 
malha viária.

A empresa ganhou a 
operação de trechos na BR-
153 entre Goiás e Tocantins, 
BR-414 e BR-080, ambas em 
Goiás. Na GO 080, o pedágio 
ficará em Santa Rita do Novo 
Destino e na GO 414 ele será 
instalado em Corumbá de 
Goiás. Segundo a Ecovias, a 
ideia é elevar o padrão das 
rodovias federais sob sua 
responsabilidade e trazer 
mais conforto e segurança 
aos motoristas que trafe-
gam no norte do estado.

A duplicação da BR-153, 
entre Anápolis, em Goiás, e 
Aliança, no Tocantins, deve 
ser concluída até 2046. A 
previsão é da própria con-
cessionária, que assumiu o 
trecho por 35 anos. O con-
trato foi assinado com a  
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) em 
setembro do ano passado.  

Reprodução

Os apaixonados goianos 
prometem movimentar a eco-
nomia até o dia dos Namora-
dos. A maioria deve agradar 
o parceiro com pelo menos 
uma lembrancinha entre R$ 
80 e R$ 150. A previsão foi 
apontada em uma pesquisa 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas da capital. A intenção 
da maioria é fazer as compras 
preferencialmente em sho-
ppings, sendo a modalidade 
online a segunda opção.

A crise financeira e in-
flação em alta fizeram com 
que o preço se tornasse o 
principal critério de decisão 
na escolha de roupas e calça-
dos, perfumes e cosméticos 
e ainda, de relógios, joias e 
acessórios, respectivamente 
os presentes preferidos pelos 
casais. Eles serão trocados 
principalmente por casados 
e noivos (53%) e depois por 
namorados (36%). As mulhe-
res ouvidas lideraram as mais 
dispostas a presentear. 

O dia 12 de junho deve 
movimentar  R$ 18 bilhões 
em todo o país, revela uma 
pesquisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL). Em Goiás, 23% dos 
entrevistados pela CDL Goiâ-
nia afirmam que pagarão mais 
de R$ 200 no presente e 18% 
disseram que o preço pode 
variar entre R$ 150 e R$ 200.

EXCEÇÃO
Nesta segunda (06), a Pre-

feitura de Goiânia autorizou 
excepcionalmente o funcio-
namento em dias especiais 
de feiras por causa do dia dos 
namorados, celebrado no 
próximo domingo. No caso da 
feira da Madrugada, o funcio-
namento será das 04h desta 
quarta (08) até às 22 horas de 
quinta (09). Já a feira Hippie 
poderá começar as atividades 
às 06 horas  da sexta (10) até 
às 15h de domingo (12). 

Mês dos Namorados tem programação Mês dos Namorados tem programação 
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Mudança de vida, de 
carreira, intercâm-
bio ou solicitação 

de dupla cidadania para o 
exterior fizeram aumentar a 
quantidade de goianos em 
busca de reconhecimento 
cartorial de documentos. 
De janeiro a maio deste ano, 
as solicitações aumentaram 
33% do total registrado em 
2021 saltando de 9.058 para 
12.115 validações no estado, 
seguindo tendência nacional. 

Em todo o País, o número 
de pessoas em busca de opor-
tunidades em outros ares subiu 
35% em uma década, conside-
rando dados entre 2010 e 2020, 
segundo um levantamento do 
Itamaraty. Juntos, eles envia-
ram ao Brasil US$ 30,5 bilhões 
vindo principalmente dos Es-
tados Unidos, Reino Unido e 
Portugal, conforme informa-
ções do Banco Mundial.

A novidade para os que pe-

direm o serviço de atualização 
documental a partir de agora 
é a modalidade eletrônica. O 
chamado apostilamento ele-
trônico é a forma pela qual os 
brasileiros poderão continu-

ar a utilizar documentos em 
mais de 100 países signatários 
da Convenção da Apostila da 
Haia. Antes, mesmo documen-
tos assinados eletronicamente 
precisavam ser materializados 

para receber o selo.
“Há uma tendência na di-

gitalização dos serviços no 
mundo todo, principalmente 
impulsionada pela pandemia 
de Covid-19. Com o sistema 

e-Apostil, fica ainda mais prá-
tico e rápido para o usuário. 
Isso é um conjunto de avanços 
tecnológicos com o trabalho 
dos cartórios”, afirma Alex Va-
ladares Braga, presidente do 

Colégio Notarial do Brasil, do  
Conselho Federal (CNB/CF).

A versão digital da emissão 
do selo notarial promete des-
burocratizar o fornecimento 
da autenticidade de certidões 
de nascimento, casamento e 
óbito, as escrituras de divórcio, 
inventário, compra e venda 
e união estável, procurações, 
testamentos, diplomas, histó-
ricos e certificados escolares. 
O Apostilamento deve ser 
solicitado sempre que for ne-
cessário o uso de documentos 
pessoais em outro país que 
não seja o mesmo em que es-
tes foram emitidos.

O documento eletrônico 
será recebido online por email 
ou celular  e tem um QR Code, 
que permite a verificação de 
autenticidade por autoridades 
estrangeiras. Os custos são de-
finidos exclusivamente pelos 
cartórios prestadores do servi-
ço, mas a média de preço é ba-
sicamente a mesma em cada 
um dos estados brasileiros. 

Divulgação

Documentos digitais facilitam Documentos digitais facilitam 
desejo de goianos de morar no exteriordesejo de goianos de morar no exterior
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Na manhã desta segunda-
-feira (6), a partir das 8h, o Cor-
po de Bombeiros iniciará uma 
força-tarefa para impedir a 
proliferação do Aedes Aegypti 
em Trindade. A ação das auto-
ridades colocará 25 drones no 
ar, a fim de fiscalizar pontos 
de água parada ao longo da 
cidade. Em seguida, equipes 
da Prefeitura se dirigirão a 
possíveis locais com ambien-
tes propícios para o mosquito.

COMBATE AO 
AEDES AEGYPTI
Para combater criadouros 

de Aedes Aegypti, o Corpo 
de Bombeiros, a Vigilância 
de Saúde de Trindade e a 
Secretaria Estadual de Saúde 
estarão agindo nesta sema-
na. Os drones serão pilotados 
por homens do Corpo de 
Bombeiros, que concluíram 
recentemente curso na área.

A ideia é, do alto, vasculhar 
lotes e construções para infor-
mar em tempo real a respeito 
de situações de água parada 
em Trindade. Além disso, terá 
início também a passagem 
do carro fumacê pelos bairros 

da cidade. Naturalmente, a 
intenção é impedir a prolife-
ração do mosquito Aedes Ae-
gypti, transmissor da dengue, 
zika e chikungunya.

De acordo com dados da 
Gerência de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO), 
os casos de dengue em Goi-
ás subiram em 310% entre 2 
de janeiro e 14 de junho, em 
relação ao mesmo período 
em 2021. Entre essas datas, 
houve registro de 2645 no-
vos casos da doença.

Os registros da SES-GO 
revelam também que hou-
ve um avanço de 155%  no 
número de casos de chikun-

gunya no Estado neste ano 
em comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Quanto à zika, neste ano fo-
ram identificadas duas ges-
tantes com exames positi-
vos de zika, representando o 
retorno de casos no Estado.

Por isso, o Governo de 
Goiás vem tomando medi-
das contra o Aedes Aegypti. 
As ações de intensificação 
de combate ao mosquito 
estão acontecendo em dife-
rentes municípios goianos 
desde meados de abril, se-
gundo a SES-GO. Cidades 
como Goiânia, Valparaíso de 
Goiás, Luziânia e Piracanjuba 
já receberam operações.

Estão abertas as inscrições 
do Instituto Ser Tão Grande, 
que irá oferecer bolsas edu-
cacionais multidisciplinares 
durante todo o ensino médio, 
incluindo cursos de inglês e 
específica de Redação, além 
de inserção garantida em pro-
gramas de desenvolvimento 
pessoal e de orientação pro-
fissional, até o ingresso na 
universidade. As oportunida-
des são voltadas a estudan-
tes goianos de baixa renda 
de 12 a 15 anos, que estejam 
cursando o 9º ano do ensino 
fundamental na rede pública 

de ensino de todo o estado.
As inscrições que podem 

ser realizadas pelo site do ins-
tituto seguem abertas até o 
dia 28 de agosto. O processo 
seletivo terá cinco etapas. Há 
critérios de desempenho aca-
dêmico, socioeconômico e de 
habilidades socioemocionais 
para obter as bolsas, sendo di-
vididos em: prova on-line (de 
29/8 até 18/9), entrevista on-
-line (19/9 até 6/10), prova pre-
sencial (17/10 até 13/11) e en-
trevista presencial, juntamente 
com a família (14/11 até 4/12).

O objetivo do instituto é in-
vestir em educação, principal-
mente em estudantes de alto 

potencial acadêmico e institui-
ções de ensino de excelência.

JOVENS TALENTOS
Este será o quinto pro-

cesso seletivo realizado pelo 
Ser Tão Grande. Atualmente, 34 
jovens fazem parte do progra-
ma de incentivo educacional 
do instituto. A primeira jovem 
selecionada, em 2018, está 
cursando Medicina. Em 2019, 
quando o instituto realizou a 
segunda seleção, sete estudan-
tes da rede pública de ensino 
foram aprovados em todas as 
etapas do processo e selecio-
nados para ingressar no pro-
grama, logo no início de 2020. 

Prefeitura de Trindade vai adotar Prefeitura de Trindade vai adotar 
tecnologia para combater denguetecnologia para combater dengue

Instituto oferece bolsas para Instituto oferece bolsas para 
alunos do ensino médio em Goiásalunos do ensino médio em Goiás
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O deputado federal Rubens 
Otoni (PT), confirmou que 
o Partido dos Trabalhado-
res realizará um encontro 
regional no próximo sába-
do (11.jun) em Goiânia. O 
local ainda será definido.
A princípio o encontro es-
tava agendado para o dia 
28 de maio, mas foi adiado 
para junho. Na pauta da reu-
nião estará a definição do 
projeto político do PT em 
Goiás para as eleições 2022.
Até o final de maio o par-
tido tinha duas alternati-
vas: confirmar o nome do 
professor Wolmir Amado 
(PT), como candidato ao 
Governo de Goiás ou se 
unir ao PSB que tinha o 
ex-governador José Eliton 
como indicado para dis-
putar as eleições.
Eliton anunciou desistên-
cia do projeto, mas disse 
que está a disposição para 

fazer parte do projeto que 
faça palanque para chapa 
Lula/Alckmin em Goiás.
No dia 1º de junho José 
Eliton esteve reunido com 
professor Womir Amado. 
Em registros nas redes so-
ciais, os políticos registra-
ram o encontro. “Fizemos 
uma análise da realidade 
do Brasil e de Goiás, com 
seus graves problemas 
políticos econômicos, am-
bientais e sociais”, escre-
veu Wolmir Amado.

Projeto de Lei Nº 268/2022, 
de autoria do deputado Je-
ferson Rodrigues, determina 
que em estabelecimentos 
públicos e privados que se-
jam acessíveis ao público 
(instituições da rede estadual, 
repartições públicas e outras 
acessíveis ao público em ge-
ral, disponham de banheiros 
individualizados por gênero.

Em seu artigo 1º, a matéria 
diz que fica vedada a disponi-
bilização de banheiro unissex 
de uso coletivo, exceto nos 
casos que se tratar de impos-
sibilidade física do estabeleci-
mento em dispor de dois ou 
mais banheiros, desde que te-
nha seu uso individualizado.

A proposta ainda auto-
riza que estabelecimentos 
disponibilizem banheiro de 
uso familiar, desde que seja 
destinado ao uso de pais 
com filhos de até 12 anos de 
idade. “Deve ser assegurado 
aos usuários todos os seus 
direitos fundamentais consti-
tucionais, respeitando a sua 
dignidade, privacidade e va-
lores morais”, diz o texto do 
Artigo 5º do projeto.

Os estabelecimentos têm 

até 90 dias, a partir da sanção 
da lei, se aprovada, para se 
adequar às determinações e 
prevê multa de R$ 1 mil em 
caso de desobediência; R$ 
5 mil em reincidência e de 
suspensão da licença esta-
dual para funcionamento até 
a adequação do estabeleci-
mentos às regras exigidas, 
sendo que os valores das 
multas, que devem ser emi-
tidas pela Vigilância Sanitária, 
poderão ser elevados em até 
10 vezes quando for verifica-
do que se tornarão inócuas 

em razão do porte do estabe-
lecimento.

De acordo com a justifi-
cativa do projeto apresenta-
do pelo deputado Jeferson 
Rodrigues, “não se trata de 
nenhuma forma de discrimi-
nação, de homofobia ou de 
transfobia, mas sim da pre-
servação da intimidade e se-
gurança de crianças e mulhe-
res, que são mais vulneráveis, 
aos mais variados tipos de 
violência e assédio sexual que 
podem ocorrer nesses locais”.

No texto consta ainda que 

“esses banheiros denomina-
dos de unissex são utilizados 
por pessoas de várias faixas 
etárias, de ambos os sexos, 
o que pode gerar um claro 
desconforto, insegurança, 
falta de privacidade e medo 
para todos os seus usuários”. 
Lembra ainda que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) determina que é dever 
do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a 
dignidade às crianças, não 
permitindo a sua exploração, 
crueldade e violência.

Pela segunda vez em uma 
semana, as agendas entre o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, vereador 
Romário Policarpo e o ex-
-prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Mendanha, 
se mostraram desafinadas.

Na terça-feira, Mendanha 
participou da sessão ordinária 

no plenário da Câmara, mas 
não foi recebido pelo presi-
dente da Casa que alegou 
agenda antecipada com o pre-
feito da capital, Rogério Cruz.

Agora, na noite da última 
quinta-feira (02), Romário 
Policarpo oficializou sua pré-
-candidatura a deputado 
federal em uma reunião em 
Goiânia com a presença de 
apoiadores, mas sem a parti-

cipação de Mendanha.
Os dois políticos são do Pa-

triota, Gustavo segue viajando 
o estado em busca apoios para 
sua candidatura ao Governo 
do Estado. Ao ser questionada 
sobre a ausência, a assessoria 
do ex-prefeito primeiro não 
sabia do evento. NA sequência 
informou a coluna Poder do DE 
que  o evento de Policarpo não 
se tratava de um lançamento 

de pré-candidatura, mas sim 
de uma reunião de trabalho.

Nesta quinta-feira, 2, o 
pré-candidato a deputado fe-
deral promoveu um reunião 
interna de trabalho. Quando 
ocorrer a festa de lançamen-
to da candidatura, Gustavo, 
o presidente do Patriota em 
Goiás, Jorcelino Braga, e de-
mais lideranças também esta-
rão presentes”.

Reprodução

Deputado propõe que estabelecimentos Deputado propõe que estabelecimentos 
não tenham banheiro unissexnão tenham banheiro unissex

Disposto a aumentar repre-
sentatividade da Região do 
Vale São Patrício no meio 
político goiano, o deputa-
do estadual Wagner Neto 
(PRTB), que busca a reelei-
ção, aposta na dobradinha 
com Felipe Cecílio (MDB), 
pré-candidato a deputado 
federal. Os dois são da cida-
de de Itapuranga.
Wagner foi eleito deputa-
do estadual em 2018. Em 
sua vida pública acumula 
o cargo de vice-prefeito 

(eleito em 2016), em Ita-
puranga. O deputado que 
busca a reeleição é filho 
do ex-prefeito de sua cida-
de natal, Júnior Camargo.
Já Felipe Cecílio é neto do 
ex-senador Mauro Miran-
da (MDB) e do ex-depu-
tado federal Jamel Cecílio. 
Na base do governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil), os dois pretendem 
buscar votos, além de 
Itapuranga,em  Guaraita, 
Uruana, Morro Agudo.

Romário Policarpo anuncia pré-candidatura a deputado federalRomário Policarpo anuncia pré-candidatura a deputado federal
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Em ano eleitoral, pes-
quisa do Datafolha di-
vulgada neste sábado, 

4, mostra que a identificação 
dos brasileiros com a esquer-
da cresceu e atingiu o maior 
patamar desde 2013, quando 
o levantamento começou a 
ser feito. Segundo a pesquisa, 
43% da população afirmou 
se identificar com a esquer-
da e centro-esquerda. Outros 
34% se alinham com direita e 
centro-direita.

Ainda de acordo com o 
levantamento do Datafolha, 
brasileiros que se simpatizam 
com o centro somam 17%. 
Na última pesquisa com esse 
questionamento, realizada 
em 2017, os números eram 
mais próximos uns dos ou-
tros. O espectro ideológico da 
esquerda atraia 41% da popu-
lação. Já a direita, tinha 40%. 
Atualmente, 34% se identifi-
cam com este espectro ideo-

lógico, sendo 9% de direita e 
24% de centro-direita

O Datafolha ouviu 2.556 
brasileiros acima dos 16 anos, 
em 181 cidades do país. Para 
chegar ao resultado, o levan-
tamento perguntou sobre 

temas como economia, porte 
de armas, homossexualidade, 
migração, impostos e legali-
zação das drogas.

PERGUNTAS 
DO DATAFOLHA

Sobre a pena de morte, 
por exemplo, 61% acham que 
não cabe à Justiça matar uma 
pessoa, mesmo que ela tenha 
cometido um crime grave. Em 
2017, o percentual era de 55%.

Além disso, o número 

de pessoas que defendem 
que jovens infratores devem 
ser reeducados cresceu. Em 
2017, o total era de 25% e 
passou para 34% na última 
pesquisa do instituto. O per-
centual de quem defende 

que eles sejam punidos como 
adultos totaliza 65%, contra 
73% da pesquisa anterior.

Já no campo econômico, 
71% dos entrevistados acham 
que o governo deve ajudar 
grandes empresas nacionais 
em risco de falência. Em 2017, 
eram 63% com esta opinião. 
Sobre direitos garantidos pelo 
Estado, houve uma pergunta 
sobre o brasileiro preferir pagar 
mais impostos e receber mais 
serviços gratuitos de saúde e 
educação. Nesta, 48% respon-
deram que sim. O percentual 
era de 43% na análise anterior.

Por outro lado, a opinião de 
que empresas privadas devem 
ser as maiores responsáveis 
por investir no país e promover 
o crescimento da economia 
ganhou espaço, segundo o 
Datafolha. Foram 24% de res-
postas favoráveis, um aumen-
to de 4% em relação a 2017. 
A quantidade de eleitores que 
atribuíram o papel ao governo 
caiu de 76% para 72%.

Divulgação
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De acordo com auditoria 
realizada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), de 
janeiro de 2019, início do seu 
mandato, até março de 2021, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), gastou R$ 21 milhões 
com cartões corporativos.

É uma prerrogativa pre-
sidencial, mas, as despesas, 
nesse caso, são pagas com 
dinheiro público. A infor-
mação foi publicada pela 
Revista Veja que traz ainda 
o empenho para que os 
gastos com cartões corpo-
rativos sejam sigilosos.

Apesar de costumar di-
vulgar hábitos simples com 
alimentação, por exemplo, 
o  TCU apontou que R$ 2,6 
milhões, foram usados com 
comida para as residências 
oficiais do presidente e do 
vice-presidente, Hamilton 
Mourão (Republicanos).

A média é de R$ 96,3 mil 
mensais no período. O valor é 
maior que o que foi gasto pelo 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB), nos dois últimos anos 
de mandato (2017/2018) – R$ 
2,33 milhões.

Os gastos com viagens 
custaram até março de 2021 
o valor de R$ 16,5 milhões. O 
TCU também mostrou que os 
ministros utilizaram o avião 
em período de feriados para 
fora de Brasília para assistir 
jogo de futebol em São Paulo 

e no Rio de Janeiro.
Foram citados pela reporta-

gem Paulo Guedes (Economia), 
Fábio Faria (Comunicações), 
Augusto Heleno (Gabinete de 
Segurança Institucional) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria-
-Geral da Presidência).

Faltando quatro meses 
para o 1º turno das eleições 
o presidente Bolsonaro re-
solveu voltar os seus olhos, 
e também da sua equipe de 
governo, para as constantes 
altas dos combustíveis.

O problema, que atinge 
diretamente o dia-a-dia do 
brasileiro, agora começou a in-
comodar aqueles que estão à 

frente da campanha de reelei-
ção do presidente. As constan-
tes e possíveis novas altas dos 
combustíveis, é, sem dúvidas, 
a pedra no sapato do grupo.

Depois de admitir a possi-
bilidade de decretar estado de 
calamidade, estratégia defen-
dida por uma ala bolsonarista, 
que precisa de aprovação do 
Congresso Nacional, o gover-
no agora avalia uma PEC para 
subsidiar combustíveis.

A referência é a mesma 
que foi utilizada para per-
mitir o gasto fora do teto de 
R$ 44 bilhões para prorrogar 
o auxílio emergencial ainda 
em 2021. A preferência do 
presidente é encontrar uma 
saída que não trave novos 
gastos do governo em ou-
tros setores, como a con-
cessão de reajuste salarial à 
servidores, que é o caso do 
decreto de calamidade.

Segundo TCU, Bolsonaro já gastou Segundo TCU, Bolsonaro já gastou 
21 milhões com cartão corporativo21 milhões com cartão corporativo

União cogita subsídio aos combustí-União cogita subsídio aos combustí-
veis como alternativa à calamidadeveis como alternativa à calamidade
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
vai recorrer da decisão da Jus-
tiça Federal do Acre que de-
terminou a inclusão de cam-
pos sobre orientação sexual e 
identidade de gênero no ques-
tionário do Censo Demográfico 
2022. A determinação judicial, 
anunciada na sexta-feira (3), é 
de caráter liminar (provisório).

De acordo com o texto, o 

instituto tem prazo de 30 dias 
para comunicar as providên-
cias tomadas e planejadas 
para fazer a inclusão.

“O IBGE vai recorrer da 
decisão da Justiça Federal do 
Acre sobre a inclusão no cen-
so de perguntas sobre orien-
tação sexual e identidade de 
gênero. Todas as questões 
serão respondidas nos autos”, 
diz nota divulgada nesta se-
gunda-feira (6) pelo IBGE.

A inclusão das perguntas 

vem sendo alvo de avaliações 
divergentes nos últimos me-
ses. Ao determinar a medida, 
a Justiça Federal do Acre aco-
lheu pedido do MPF (Minis-
tério Público Federal). O MPF 
argumenta que a obtenção 
das informações sobre orien-
tação sexual e identidade de 
gênero é importante para 
subsidiar políticas públicas 
mais eficientes com foco na 
população LGBTQIA+.

“Para o MPF, a informação 

estatística cumpre um signifi-
cativo papel na efetivação de 
políticas públicas por eviden-
ciar questões sociais ainda 
latentes, e é somente a partir 
do conhecimento da quan-
tidade e condições de vida 
dessas populações que suas 
demandas sociais podem fa-
zer parte da agenda estatal”, 
afirmou o órgão na sexta.

Já o IBGE entende que, em 
razão da metodologia, o cen-
so “não é a pesquisa adequada 

para sondagem ou investiga-
ção de identidade de gênero 
e orientação sexual”, segundo 
comunicado divulgado em 
março pelo instituto.

“A metodologia de capta-
ção das informações do cen-
so permite que um morador 
possa responder por ele e 
pelos demais residentes do 
domicílio”, justifica o órgão. 
“Pelo caráter sensível e priva-
do da informação, as pergun-
tas sobre a orientação sexual 

de um determinado morador 
só podem ser respondidas 
por ele mesmo”, completa.

Após a polêmica, o órgão 
de pesquisas divulgou em 
maio um levantamento iné-
dito relacionado ao tema. De 
acordo com o estudo, 94,8% 
das pessoas de 18 anos ou 
mais no país se declaram 
heterossexuais. Entre os en-
trevistados, 1,8% se disse 
homossexual (1,13%) ou bis-
sexual (0,69%).

Uma pesquisa feita pela 
empresa Paramount 
Global e obtida com 

exclusividade pela CNN anali-
sou a importância da diversi-
dade e da representatividade 
no mundo do audiovisual.

De acordo com o estudo 
realizado em 15 países, inc-
luindo o Brasil, 9 em cada 10 
pessoas globalmente concor-
dam que a representativida-
de na televisão e nos filmes 
tem um impacto no mundo 
e influencia a percepção 
que temos de determinados 
grupos ou pessoas.

Ainda segundo a pesqu-
isa, 52% das pessoas que par-
ticiparam do levantamento 
afirmam se sentir mal repre-
sentadas, dizendo que falta 
precisão em como o grupo a 
que pertencem é retratado 
no audiovisual – ou seja, por 
mais que os filmes e as séries 
estejam melhorando no que-
sito incluir pessoas diferentes 
nas telas, a representação de 
diferentes grupos não é feita 

de forma fidedigna.
O impacto dessa má re-

presentação é sentido de 
forma prejudicial pelo púb-
lico. Segundo o estudo, 18% 
das pessoas negras em todo 
o mundo sentem que são 
retratadas como criminosas e 
16% sentem que são retrata-
das como perigosas. No Brasil, 
esse percentual é ainda maior: 
23% das pessoas negras sen-
tem que são retratadas como 
criminosas e 24% como peri-
gosas. Pessoas do Oriente Mé-
dio e árabes também disseram 
na pesquisa que se sentem re-
presentados como criminosas 
(20%) e perigosas (17%).

A má representação no au-
diovisual é apontada também 
por pessoas com deficiência 
e membros da comunidade 
LGBTQIA+. De acordo com 
a pesquisa, quase 40% das 
pessoas com deficiência fí-
sica dizem que não veem as 
pessoas com corpos como 
os seus nas telas dos cine-
mas ou na televisão.

O estudo mostrou ainda 
que a representação equi-
vocada nas telas tem um 
impacto na saúde mental do 
público: entre aqueles que se 
sentem mal representados, 
41% afirmam ter sua autoes-
tima e confiança impactadas 
e quase 60% dizem que isso 
os faz sentir sem importância, 
ignorados ou decepcionados.

A pesquisa mostrou tam-
bém que quase 60% das 
pessoas que sentem que sua 
identidade de gênero está 
mal representada afirmam 
que sua autoestima e confi-
ança são afetadas.

A pesquisa obtida com 
exclusividade pelo Popverso 
CNN foi feita pela empresa 
Paramout Global com 15.387 
pessoas no mundo todo, com 
idades entre 13 e 49 anos e 
moradoras de 15 países (Ar-
gentina, Austrália, Brasil, Chile, 
Alemanha, Itália, Malásia, Méxi-
co, Holanda, Nigéria, Polônia, 
Cingapura, África do Sul, Reino 
Unido e Estados Unidos).
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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 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656

JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
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 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor 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, 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

ST. 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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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A paratenista goiana 
Thais Fraga não con-
seguiu embarcar 

para o México. A partir desta 
segunda-feira (6), acontece-
rá a Copa Cristina Hoffmann 
2022, que se estende até 
quarta (8). O torneio é mais 
uma etapa do caminho rumo 
ao Campeonato Mundial de 
Tênis de Mesa, na Espanha. 
Contudo, a goianiense sofreu 
com problemas no visto e não 
representará Goiás e o Brasil 
na competição internacional.

O LAMENTO 
DA PARATENISTA
A paratenista Thais Fraga 

começou a sua preparação 
para a Copa Cristina Hoff-
mann há meses. Em sua ca-
tegoria, a paratleta está na 
18ª posição geral. Os 19 me-
lhores do ranking vigente 
garantem suas respectivas 
vagas para o Mundial da Es-
panha. Portanto, atualmen-
te a goiana está dentro do 
índice de classificação.

O objetivo de Thais Fraga 
era se manter dentro deste 
ranking, o que nos leva ao 
torneio no México. Penúltima 
competição oficial da mo-
dalidade antes do Mundial, 

a Copa Cristina Hoffmann 
configura mais uma etapa no 
calendário do tênis de mesa.

No entanto, Thais perdeu 
a chance de estar presente. 
Neste fim de semana, um 
grupo com mais de 100 
brasileiros não conseguiu 
embarcar para o México. O 
sistema que regulariza os 
vistos eletrônicos ficou fora 

do ar, sem previsão de volta.
De acordo com a parate-

nista, a Embaixada afirmou 
que conseguiria emitir o 
visto nesta segunda. Porém, 
como a primeira partida de 
Thais acontece às 8h, não 
daria tempo de embarcar. 
Em pronunciamento oficial, 
o Itamaraty relatou ter con-
versado com as autoridades 

mexicanas para que isso não 
volte a acontecer.

Agora, o que resta para 
Thais é torcer para não sair 
do ranking após o torneio 
no México. “A Confederação 
mandou e-mail para o Comi-
tê Internacional, solicitando 
o cancelamento da minha 
inscrição para eu não perder 
ponto. Vou no próximo in-

ternacional que acontecerá 
em julho na Argentina para 
correr atrás”, declarou ao DE.

Depois de saber que não 
conseguiria ir até o México a 
partir de São Paulo, Thais já 
retornou a Goiânia. Ao longo 
das próximas semanas, a pa-
ratenista voltará os seus olhos 
para a competição em Buenos 
Aires, entre 8 e 10 de julho.

Não foi uma atuação de 
gala do Brasil, mas o sufi-
ciente para vencer o Japão 
em mais um amistoso. Na 
preparação para a Copa do 
Mundo, a Seleção Brasileira 
foi até o Estádio Nacional do 
Japão, em Tóquio, e superou 
os donos da casa por 1×0. No-
vamente, o atacante Neymar 
marcou de pênalti e forneceu 
o resultado positivo para a 
equipe do técnico Tite.

BRASIL 1×0 JAPÃO
O Brasil topou com um 

adversário desafiador. Contra 
a Coreia do Sul, na semana 
passada, a Canarinho apre-
sentou uma ótima exibição 
e goleou por 5×1. Naquela 
ocasião, Neymar balançou as 
redes duas vezes, ambas em 
cobranças de pênalti. Richar-
lison, Coutinho e Gabriel Je-
sus também deixaram as suas 

marcas, com a bola rolando.
Se alguém esperava que 

o Japão seria um competi-
dor tão frágil quanto foram 
os sul-coreanos, enganou-se 
completamente. A Seleção 
começou indo para cima, e 
logo aos dois minutos Lucas 

Paquetá mandou uma bola 
na trave. No primeiro tempo, 
Fred, Raphinha e Neymar 
empilharam oportunidades. 
Porém, quando as finaliza-
ções não foram para fora, o 
goleiro Gonda defendeu.

Na segunda etapa, o Bra-

sil continuou tentando criar 
perigo, mas sofreu com a 
boa marcação japonesa. 
Enfim, aos 29 minutos, os 
jogadores criaram uma tra-
ma que resultou em chute 
de Neymar para intervenção 
de Gonda, além de conclu-

são de Raphinha no traves-
são. No desfecho da jogada, 
Endo derrubou Richarlison e 
o árbitro marcou pênalti.

Na cobrança, Neymar não 
perdoou e estufou as redes 
em Tóquio, ultrapassando 
o número de gols de Ronal-
do Fenômeno na carreira 
ao marcar o seu 415º tento. 
Com a vantagem no placar, 
o Brasil precisou apenas ad-
ministrar o resultado até que 
veio o apito final, decretando 
a vitória sul-americana.

A Seleção Brasileira conti-
nua seu planejamento para 
a Copa do Mundo do Catar, 
que começará em novembro. 
Inicialmente, a equipe enfren-
taria a Argentina neste mês, 
mas o duelo foi suspenso. Por-
tanto, o Brasil segue em busca 
de adversários para enfrentar 
em julho. A ideia era encarar 
algum europeu, mas nenhum 
deles aceitou. A alternativa é 
algum time africano.

Reprodução

O último europeu garan-
tiu a sua classificação para 
a Copa do Mundo. Neste 
domingo (5), País de Gales 
derrotou a Ucrânia por 1×0, 
no Cardiff City Stadium, e 
carimbou a sua passagem 
para o Mundial do Catar. 
Os galeses voltarão a dispu-
tar uma Copa depois de 62 
anos, em sua segunda par-
ticipação na história. Já os 
ucranianos ficaram pelo ca-
minho, em um ano bastan-
te melancólico para o país.

MAIS UM NA 
COPA DO MUNDO
Nas Eliminatórias da Eu-

ropa para a Copa do Mun-
do, País de Gales terminou 
em segundo lugar no Gru-
po E. Naquela chave, a Bél-
gica ostentou a liderança.

De acordo com o regu-
lamento das classificatórias 
do Velho Continente, os pri-
meiros colocados ganhavam 
uma vaga direta ao Mundial, 
e as equipes que ficassem 
em segundo passariam para 
a repescagem. Nesta etapa, 
Gales enfrentou inicialmente 
a Áustria, antes de se encon-
trar com a Ucrânia.

A Ucrânia, inclusive, esteve 
com o seu destino em suspen-
são por três meses. Após ficar 
em segundo lugar no Grupo 
D, atrás da França, os ucra-
nianos ganharam da Escócia 
na primeira rodada da repes-
cagem. Em seguida, o único 
obstáculo que separava a na-
ção de um espaço na Copa do 
Mundo era País de Gales.

O confronto teve um pla-
car magro. Com gol contra 
de Yarmolenko, após cobran-
ça de falta do craque Gareth 
Bale, que deixou recente-
mente o Real Madrid, País de 
Gales conquistou o resultado 
positivo e estará no Catar.

O chaveamento da Copa 
do Mundo de 2022 aconte-
ceu no início de abril. O dono 
da última vaga europeia fi-
caria no Grupo B, ao lado de 
Inglaterra, Estados Unidos e 
Irã. Portanto, esses serão os 
adversários dos galeses.

Esta será a segunda vez 
que País da Gales jogará a 
Copa do Mundo. A outra 
ocasião ocorreu em 1958. 
Naquela edição, Gales che-
gou até as quartas de final.

Por burocracia, para tenista goiana Por burocracia, para tenista goiana 
fica fora de torneio mundial no Méxicofica fora de torneio mundial no México

Brasil bate o Japão em mais um teste antes da CopaBrasil bate o Japão em mais um teste antes da Copa

Mais de seis Mais de seis 
décadas de-décadas de-
pois, País de pois, País de 
Gales retor-Gales retor-
na à Copa na à Copa 
do Mundodo Mundo

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Esta sexta-feira pode-
ria ser um dia de folga 
em Portugal, caso a 

semana de quatro dias de 
trabalho estivesse em vigor. 
Incluída na Agenda do Traba-
lho Digno, aprovada ontem 
em Conselho de Ministros, a 
proposta entrará em fase de 
estudos e será testada volun-
tariamente pelo setor priva-
do em um projeto-piloto. A 
alternativa também estará 
sob análise para funcionar na 
administração pública.

A iniciativa é do partido 
Livre, de centro-esquerda. 
Foi incluída no Orçamento 
de Estado, após aprovação 
dos deputados da Comissão 
de Orçamento e Finanças, e 
gerou amplo debate em vá-
rios segmentos da economia. 
Projeto similar consta no pro-
grama de governo.

A proposta do Livre su-
gere que “o governo promo-
va o estudo e a construção 
de um programa piloto que 
vise analisar e testar novos 
modelos de organização do 
trabalho, incluindo a semana 
de quatro dias em diferentes 
setores e o uso de modelos 
híbridos de trabalho presen-
cial e teletrabalho”. Prevê que 

o estudo avance este ano.
A Agenda de Trabalho Dig-

no é um conjunto de 70 me-
didas legislativas que estabe-
lece alternativas e esclarece 
regras sobre a organização 
dos modelos de trabalho. O 

documento ainda não tem 
consenso geral dos parceiros 
sociais do governo. Forças 
sindicais não desaprovam a 
semana de quatro dias e es-
tão abertas ao debate, desde 
que a medida não aumente a 

carga horária e promova de-
missões ou redução salarial 
ao cortar um dia de trabalho.

O governo admite a preo-
cupação, mas decidiu seguir 
adiante com uma espécie de 
laboratório no setor privado 

após desenvolver o estudo 
com a participação dos par-
ceiros sociais. A intenção seria 
proteger os trabalhadores.

A ministra do Trabalho, Ana 
Mendes Godinho, mencionou 
outro estudo para desenvol-

ver a semana de quatro dias 
também na administração 
pública. Entre 1999 e 2014, 
esteve em vigor a semana de 
quatro dias no Estado, que 
implicava redução salarial de 
20% para o funcionário que 
aderisse voluntariamente. A 
adesão foi baixa. O governo 
descartou cortes desta vez.

“O princípio é garantir que 
os modelos sejam desenvolvi-
dos numa lógica de avanços da 
qualidade de vida e capacidade 
de conciliação da vida profissio-
nal e familiar“ disse Godinho.

Parte das companhias flexi-
bilizaram a semana de trabalho 
desde o pico da pandemia de 
Covid-19 e algumas praticam 
os quatro dias. Ou permitem 
um dia de teletrabalho ou de 
trabalho híbrido (metade no 
escritório, metade em casa). 
Mas ainda falta consenso so-
bre os parâmetros, apesar de a 
ministra garantir que empresas 
já manifestaram interesse em 
participar do projeto.

A Agenda do Trabalho 
Digno será transformada em 
projeto e remetida para apro-
vação global no Parlamento, 
onde o Partido Socialista, do 
primeiro-ministro António 
Costa, tem a maioria absoluta.

Reprodução

Reino Unido começa a testar semana de Reino Unido começa a testar semana de 
trabalho de quatro dias sem cortar saláriostrabalho de quatro dias sem cortar salários



Reprodução

Reprodução

Yasmin Brunet realizou 
uma live na noite desta 
quinta-feira (02) e rece-
beu uma alfinetada dos fãs 
de Jade Picon. Durante a 
transmissão, alguns inter-
nautas afirmaram que a 
modelo tem inveja da ex-
-BBB, o que acabou geran-
do um climão ao vivo.

“Você sabe como você 
percebe o nível da pessoa? 
Pelo nível dos fãs que tem. 
Todo mundo é ‘biscoiteira’, 
todo mundo é ‘recalcada’, 
todo mundo é o ‘caralh* a 
quatro’”, disse Yasmin, após 
ficar irritada com a situação.

O motivo desse ataque 
aconteceu depois de Yas-
min parar de seguir Jade 
nas redes sociais. Notícias 
afirmam que a modelo só 
tomou essa atitude após a 
ex-BBB ficar supostamente 
com Gabriel Medina, ex-
-marido de Yasmin.

No Twitter, internautas 
detonaram a modelo. “No 
fundo o que irrita a Yasmin 
Recalcada Brunet é a indife-
rença da Jade. Meu anjo, tá 
incomodada? Tá inconfor-
mada? Liga pra terapeuta. 
Falem pra essa sereia desbo-
tada ir procurar o Nemo no 
fundo do mar e não encher 
a paciência”, disparou uma.

Dois excluídos tentam 
formar uma banda de 
heavy metal em sua 

escola no novo filme da Ne-
tflix “Metal Lords”, uma comé-
dia inspirada nas experiências 
musicais adolescentes do ro-
teirista e produtor D.B. Weiss.

O ator Jaeden Martell, de 
“Entre Facas e Segredos”, in-
terpreta o estudante Kevin, 
que quer agradar seu melhor 
amigo Hunter, um fã de me-
tal determinado a vencer o 
concurso Batalha das Bandas 
com seu grupo Skullf*cker.

Com Kevin na bateria e 
Hunter na guitarra, a bus-
ca deles por um baixista na 
escola, onde o pop é mais 
popular que o metal, se 
mostra infrutífera até que 
Kevin ouve a violoncelista 
Emily, interpretada por Isis 
Hainsworth. “Fazer este filme 
definitivamente me deu um 
novo gosto pelo metal”, dis-
se Martell à agência Reuters.

“Quando é um gênero 
estranho para você, soa 
como pessoas quebrando 
címbalos e gritando. Mas 
realmente, há muita arte... 
é quase como matemáti-
ca, é realmente especial e 
você tem que ser muito ta-
lentoso para tocá-lo.”

O ator e guitarrista de 
jazz Adrian Greensmith, que 
interpreta Hunter, disse que 
assistiu “School of Rock” como 
parte de sua preparação en-
quanto Hainsworth observou 
a violoncelista Tina Guo. “Te-
nho um respeito maluco pelo 
metal e pelas pessoas que to-
cam metal”, disse Hainsworth.

Além de focar no gênero, 
o filme, que será lançado na 
sexta-feira, também aborda 

as dores do crescimento e a 
saúde mental. “De uma for-
ma muito oblíqua, há expe-
riências que tive no ensino 
médio tocando música... que 
você acumula ao longo dos 
anos”, disse Weiss, cocriador 
da série “Game of Thrones”.

Esquecível, mas diverti-
damente despretensioso, 
Metal Lords é uma comédia 
que até arranha alguns as-
suntos sérios como aliena-

ção parental, mas sem se 
comprometer a se aprofun-
dar em nada. Mas ao resga-
tar fragmentos do clássico 
contemporâneo Escola de 
Rock com naturalidade, a 
produção consegue ser um 
original Netflix que mais 
acerta do que erra e ainda 
nos permite rir dos caos 
emocional e hormonal que 
regem a fase mais metal 
das nossas vidas.

Adolescentes excluídos se dedicam Adolescentes excluídos se dedicam 
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