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A fome no Brasil avança e já alcança 33,1 milhões de pessoas, 14 milhões a mais do que o constatado há dois anos pela pesquisa Vigisan 
(Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil), passando a atingir 15,5% da população. Em 2020 

eram 9,1%. A insegurança alimentar chega, em algum grau, a mais de 125,2 milhões de brasileiros, 58,7% da população brasileira.  p6
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Ao longo dos próxi-
mos dias, Aparecida 
de Goiânia receberá 

um evento cultural gratuito 
e ao ar livre. Entre quinta-
-feira, 9, e domingo, 12, a 
Praça Madre Germana, no 
Setor Parque Madre Germa-
na, será palco de sessões de 
cinema abertas ao público. 
Diversos filmes e desenhos 
estarão em exibição, sempre 
das 18h30 às 22h nos dias 
mencionados.

CINEMA EM 
APARECIDA
O projeto que disponibi-

lizará filmes em Aparecida 
de Goiânia se chama “Cine 
Rodas Brasil“. O telão estará 
em uma carreta de mais de 
20 metros de largura, e no 
local haverá bancos para 
os habitantes curtirem as 
sessões. Todas as obras pos-
suem classificação indicati-
va livre. Portanto, é um pro-
grama para toda a família.

“É uma opção de ativida-
de cultural para quem quer 

ter uma experiência de cine-
ma, que chega de forma gra-
tuita e democrática”, comen-
ta a produtora Sueli Parisi.

No total, 100 títulos na-
cionais e internacionais es-
tarão em exibição ao longo 
dos dias. Há limitação de 
público para no máximo 
80 pessoas, por conta do 

espaço do local. A abertura 
oficial será nesta quinta, a 
partir das 18h30, com apre-
sentação da Banda Sinfôni-
ca de Aparecida de Goiânia.

Apesar disso, as sessões 
de cinema não serão a única 
atração no Cine Rodas Bra-
sil. Estarão disponíveis tam-
bém oficinas gratuitas para 

o aprendizado da técnica 
stop-motion, muito presen-
te em animações. Essas ofi-
cinas acontecem na parte da 
tarde, entre 13h30 e 17h30. 
Haverá espaço para grava-
ção de produções autorais.

Por fim, a praça seguirá 
protocolos para prevenção 
da Covid-19. Entre eles, ca-

deiras posicionadas a 1,5 
metro de distância (higieni-
zadas a cada sessão), totens 
com álcool em gel nos dois 
lados da tela de cinema, mo-
nitores vestidos com cami-
setas e máscaras antivirais, 
orientação sobre o distan-
ciamento social e aferição 
da temperatura do público.

Desemprego e inflação 
em alta acendem o sinal de 
alerta para o consumidor e 
fazem com que ele seja mais 
prudente com o dinheiro. 
Com a proximidade do Dia 
dos Namorados, celebrado 
em 12 de junho, muitos ca-
sais estão buscando alterna-
tivas para agradar, gastando 
muito pouco. A estimativa 
da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) é a 
de que a queda nas vendas 
para esta data seja de 2,6%, 
descontada a inflação, para 
a mesma época do ano pas-
sado.

A taxa de desemprego 
está em 10,5% no Brasil, se-

gundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). 
Os presentes mais comuns 
para a data, por sua vez, 
sofreram variação do preço 
médio de 10,7% maior que 
no ano passado. As roupas 
masculinas subiram 20,6%; 
as flores naturais, 19,4% e ar-
tigos de maquiagem, 18,4%.

Para a estagiária de jor-
nalismo Iara Vilela, de 21 
anos, a solução foi econo-
mizar no presente do namo-
rado, também estagiário, só 
que na área da Biomedicina. 
Raul Leopoldo, de 21, é fã de 
mangás e de histórias de ro-
mance em quadrinhos.

“Como ele gosta de co-

lecionar, acho que ele vai 
gostar dos quadrinhos que 
comprei de presente. É bem 
simples, mas acredito que 
ele vai gostar”, contou.

Ela revelou ainda que 
Raul Leopoldo vai presen-
teá-la com uma carta. Iara 
disse que achou uma boa 
solução porque todos os 
presentes estão muito ca-
ros e ela ajuda com algumas 
contas da casa.

Sexta data comemorati-
va mais importante para a 
movimentação financeira 
do varejo, o Dia dos Namo-
rados deve ser marcado por 
lembrancinhas. A estudante 
Maria Eduarda, de 17 anos, 
fez uma caixa com choco-
lates e um urso de pelúcia 
para Emanuel, de 16, com 

Reprodução

Na manhã da última 
quarta-feira, 8, a Polícia Civil 
do Estado de Goiás efetuou a 
prisão de um idoso que pra-
ticou maus-tratos a animais, 
em Goiânia. O caso aconte-
ceu no Residencial Canadá 
e o autor do crime foi preso 
em flagrante, após denúncia 
no e-mail do Grupo de Pro-
teção Animal – GPA/DEMA 
(gpagoiania@gmail.com).

MAUS-TRATOS
O episódio de maus-tra-

tos em Goiânia aconteceu 
pelas mãos de um idoso de 
75 anos. O Diário do Estado 
entrou em contato com a 
delegada Simelli Lemes, 
responsável pelo caso, que 
forneceu detalhes a respei-
to da ocorrência.

“A gente recebeu uma 
denúncia de que esse senhor 
teria arrastado esse cachorro 
amarrado a uma moto. O 
denunciante encaminhou 
para a gente as imagens e 
passou as características, 
tudo que ele sabia do se-
nhor. Logo em seguida, a 
nossa equipe conseguiu 
identificar o autor e o pren-
deram em flagrante”, explica.

No momento, o idoso 
segue preso e está aguar-
dando sua audiência de 
custódia, que acontece na 
tarde desta quinta, 9. Depois 
disso, ele saberá se respon-
derá em liberdade e quanto 
será o valor de sua fiança, 
caso haja. Segundo a delega-
da, a tendência é de que ele 
responda em liberdade, por 
não ter passagem e se tratar 
de uma pessoa mais velha.

A pena para o crime de 
maus-tratos a animais é de 
até cinco anos de prisão. 
Quanto à cadela, o animal 
recebeu atendimento no 
Hospital Veterinário São 
Francisco de Assis, no Setor 
Serrinha, em Goiânia, sen-
do medicado e ficando sob 
a responsabilidade do de-
nunciante que a socorreu.

Aparecida de Goiânia terá sessões Aparecida de Goiânia terá sessões 
de cinema gratuitas e ao ar livrede cinema gratuitas e ao ar livre
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Implementado em Goiás há 
mais de um ano, o Certifica-
do de Licenciamento Anual 

(CRLV) digital se tornou alvo de 
polêmica. O custo elevado da 
documentação mesmo sem o 
envio da impressão para o pro-
prietário se tornou um projeto 
de lei. A tentativa da deputada 
estadual  Lêda Borges (PSDB) 
é reduzir o valor cobrado por 
não condizer com os gastos. 

Agora, o documento im-
presso depende de cópia 
feita pelo contribuinte dis-
ponibilizada pelo aplicativo 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). A au-
tenticidade é verificada por 
autoridades por meio de um 
código de segurança impres-
so no certificado.

“A inovação torna incoe-
rente a cobrança da taxa de li-
cenciamento anual de 2022. O 
valor de R$ 239,22 está incom-
patível com o serviço presta-
do ao cidadão, proprietário 
de veículo automotor. Além 
de descabida, a cobrança da 

taxa ainda pesa no orçamento 
familiar num momento crítico, 
em que as dificuldades finan-
ceiras atingem muitas famílias 
em Goiás”, afirma a parlamen-
tar. O texto está na  Comissão 
de Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ) e será distribuído 
a um relator antes de ser apre-
ciado em Plenário.

O CRLV
O certificado de registro 

e licenciamento de veículo 
(CRLV) é um documento ele-
trônico que todo proprietário 
de veículo automotivo deve 
possuir no Brasil, de acordo 
com a Lei 13.281/2016, que 
está em vigor desde o último 
dia 4 de maio de 2016, que 
suspende a obrigatorieda-
de do condutor apresentar 
o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) durante as fiscaliza-
ções de trânsito. Desde que 
seja possível pela autoridade 
de trânsito realizar a consulta 
a respeito do veículo acerca 
de bloqueio e possíveis res-
trições que o veículo possua. 

Divulgação

Proposta quer reduzir Proposta quer reduzir 
valor de documento de carro em Goiásvalor de documento de carro em Goiás
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A Igreja Batista Regular 
do Calvário, em Anápolis, 
poderá ser leiloada para 
pagar uma dívida trabalhis-
ta no valor de R$ 317 mil, 
referente a um acidente en-
volvendo um supervisor de 
obras, que se machucou ao 
cair do telhado da igreja en-
quanto vistoriava uma obra 
no local, em 2014. A decisão 
foi mantida pela Segunda 
Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região 
(GO), a pedido do desembar-
gador Eugênio Cesário.

O trabalhador foi contrata-
do informalmente para reali-
zar o trabalho, mas provou na 
Justiça que a instituição tinha 
culpa pelo acidente de traba-
lho e, por isso, deverá receber 
indenização para reparação 
por danos morais, materiais e 
estéticos. Durante o processo, 
a administração do templo 
recorreu da decisão do de-
sembargador, alegando que 
lugares destinados a cultos re-
ligiosos fazem parte do rol ta-
xativo de bens impenhoráveis, 

previsto no artigo 833 do Có-
digo de Processo Civil (CPC).

Além disso, o templo re-
ligioso destacou que existe 
há 39 anos e que realiza atos 
de caridade em parceria 
com entidades filantrópicas. 
Entretanto, no julgamento, 
os desembargadores afirma-
ram que a penhora também 
atende a uma função social, 
a de prestar assistência a um 

trabalhador acidentado.
Apesar de dizer que as 

ações da instituição são lou-
váveis, Eugênio afirmou que 
a igreja não faz parte do rol 
dos bens impenhoráveis. Por 
fim, o desembargador Mário 
Bottazzo acrescentou à deci-
são que a penhora não viola 
a “liberdade de consciência e 
de crença, assegurando o livre 
exercício dos cultos religiosos”.

O motorista que precisar 
passar pelas praças de pedá-
gio da BR-050 terá que pa-
gar mais caro a partir desta 
quinta-feira (9). A rodovia que 
começa em Cristalina e vai até 
a divisa de Minas Gerais e São 
Paulo, teve os valores do im-
posto reajustados pela Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Em Goiás, 
por exemplo, há duas praças 
de pedágios situadas nas cida-
de de Ipameri e Campo Alegre 
de Goiás – cujo os valores das 
tarifas chegam a R$ 53,49, a 

depender do porte do veículo.
Conforme informado pela 

concessionária Eco050, res-
ponsável pela via, na praça de 
Ipameri, o valor da tarifa para 
motos sai de R$ 3,45 para R$ 
4,15. Já os carros de passeio 
deixam de pagar R$ 6,90 e 
vão desembolsar R$ 8,30. Em 
Campo Alegre de Goiás, o pe-
dágio sai de R$ 7,40 para car-
ros de passeio e sobe para R$ 
8,90. Para motos, o valor au-
menta de R$ 3,70 para R$ 4,15. 
Além de Goiás, outros quatro 
municípios mineiros também 
tiveram reajustes aplicados 
nos pedágio da rodovia.

REAJUSTE
De acordo com a ANTT, o 

reajuste considera o Índice 
de Reajustamento Tarifário 
(IRT) de 1,8%, que foi apli-
cado sobre a tarifa básica de 
pedágio representando a in-
flação correspondente à va-
riação do IPCA no período.

Além disso, foi conside-
rada aplicação do descon-
to de reequilíbrio de 5,2% 
sobre a Tarifa Básica de 
Pedágio quilométrica con-
tratual, correspondente a 
inexecuções contratuais, e 
a o aumento de R$ 0,31 por 
reequilíbrio de receitas.

Templo religioso de Anápolis pode ser Templo religioso de Anápolis pode ser 
leiloado para pagar dívida trabalhistaleiloado para pagar dívida trabalhista

Pedágios sofrem novos Pedágios sofrem novos 
aumentos em Goiás; veja valoresaumentos em Goiás; veja valores
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Ronaldo Caiado (UB), 
já adota discurso em 
tom de pré-campanha 

em suas reuniões políticas. 
Durante o 1º Encontro da Mi-
litância do União Brasil, que 
aconteceu no início desta se-
mana, com a presença de re-
presentantes de 14 partidos. 
Caiado pede empenho de to-
dos os aliados e destaca que 
“não existe eleição ganha”.

O encontro aconteceu na 
sede do União Brasil em Goiâ-
nia. Caiado, que preside o seu 
partido em Goiás discursou 
com a casa de militantes e in-
tegrantes do bloco partidário 
formado pelo União,  MDB, 
Avante, Cidadania, PSD, PDT, 
Podemos, Progressistas, PV, 
Solidariedade, PRTB, PSC, 
PTB e Consciência91, além 
do Republicanos.

Além do pedido de empe-
nho, o governador discursou 
ressaltando as conquistas de 
sua gestão e também criti-
cando seus potenciais adver-
sários. “Um governo, antes de 
tudo, tem de ser humanitá-

rio, tem de tratar vidas, tem 
de dar dignidade para todos 
os 7,2 milhões de goianos. 
Quem rouba dinheiro de es-
cola, de saúde, de segurança, 
de programa social, não pode 
ir para a urna”, destacou o po-
lítico que ainda lembrou que 
herdou a gestão estadual, em 
2019, com R$ 6,8 bilhões em 
dívidas e sem recursos para 

quitar a folha dos servidores.
A primeira-dama Graci-

nha Caiado também con-
vocou a militância para o 
desafio eleitoral dos próxi-
mos meses com foco para o 
combate das fake news. Já 
Daniel Vilela, presidente do 
MDB e pré-candidato a vice 
de Caiado destacou que:

“A reunião desta terça foi 

marcante e o primeiro passo 
rumo à vitória nas eleições de 
outubro. O que está dando 
certo não é só o projeto do 
governador. São vocês que 
fazem a diferença e a mudan-
ça sob a liderança dele no 
Estado. Vamos à luta. Precisa-
mos de dedicação e estar ao 
lado da verdade na história 
política do nosso Estado”.

Revogada nesta quinta-feira 
(9) pela mesa diretora, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Saúde causou bate-
-boca entre governistas e opo-
sição na Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) nesta data. 
Autor da CPI, Humberto Teófi-
lo (Patriota) criticou o líder do 
governo, Bruno Peixoto (União 
Brasil), que alegou vício de ori-
gem na criação da mesma.

Segundo Teófilo, Bruno sa-
bia, “deixou instaurar e depois 

vem choramingar que está 
tudo nulo. Governo quer fa-
zer que a CPI vire Pizza”. Ainda 
segundo ele, Peixoto faz tea-
tro e engana os colegas.

Bruno Peixoto, por sua vez, 
reforçou que não sabia da CPI 
e a instauração teve os atos nu-
los por incoerência. Cada vez 
mais me impressiono com cara 
de pau, capacidade de mentir 
e produzir fake news. Vai a tri-
buna com mentiras. Dizendo 
que sabíamos da CPI. Gostaria 

que apresentasse a nós as assi-
naturas, não cópias…”

E mais: “Hoje, foi atuado 
de maneira certa, correta, res-
peitando o regimento. Mas 
vossa excelência não respeita 
o regimento. Vossa excelência 
não está em uma delegacia, 
mas no plenário. Caso vá cho-
rar, está aqui o lenço.”

Teófilo retornou à tribuna 
para a tréplica. Ele mandou 
Bruno respeitar a Polícia Ci-
vil e o ambiente de trabalho. 

“Quando sobe aqui para des-
moralizar o ambiente da tra-
balho da Polícia, você não está 
sendo um deputado digno. En-
tão para com essas besteiras, 
que sobe e quer atacar a Polí-
cia Civil… Esse aqui, policiais, 
é que está atacando o seu am-
biente de trabalho… A polícia 
quer explicação porque está 
menosprezando esse ambien-
te de trabalho. Claro que não 
é delegacia, mas e daí? O que 
que tem uma delegacia?”

Reprodução

Caiado pede empenho de aliados Caiado pede empenho de aliados 
e diz que “não existe eleição ganha”e diz que “não existe eleição ganha”

A cúpula responsável pela 
campanha de Bolsonaro 
está preocupada com a 
resistência da primeira-
-dama Michelle em não 
participar das gravações 
da propaganda eleitoral 
para o presidente.
A informação é da colu-
nista Bela Magale, do O 
Globo. Mas, o que teria 
feito o marido para pro-
vocar a situação? Fica a 
dúvida já que nem Mi-
chelle, nem o presidente 
falaram sobre o assunto.
Fato é que Michelle Bolso-
naro é considerada peça-
-chave para quebrar re-
sistências e atrair voto do 

eleitorado para o projeto 
de reeleição do marido.
Ainda de acordo com a 
colunista, a equipe de cam-
panha chegou a pedir que 
Bolsonaro conversasse com 
a esposa e, mesmo assim, o 
presidente não garantiu a 
presença da primeira-dama 
nas gravações.
A resistência de Michelle 
já provocou o cancela-
mento de vídeos que se-
riam gravados na semana 
passada. A agenda não foi 
remarcada, e a esperança 
é que a esposa mude de 
ideia e apareça nos VTs 
na campanha oficial que 
começa a partir de agosto.

O deputado federal José 
Nelto (PP-GO) é autor do 
projeto de lei que cria o 
‘Vale-Sacolão’, no valor de 
R$ 250. A iniciativa tem o 
objetivo de destinar o va-
lor às famílias cadastradas 
no CadÚnico com renda 
de até um salário mínimo 
– R$ 1.2012,00.
O dinheiro seria uma espé-
cie de ajuda para a compra 
de frutas e alimentos bási-
cos em supermercados. O 
projeto determina reserva 
de recursos da União para 
custear o benefício.
Está prevista também 
parcerias com estabeleci-
mentos comerciais para 
eventuais descontos em 

tributos visando abater os 
gastos com o benefício.
“Em razão da pandemia da 
Covid-19, cresceu o núme-
ro de brasileiros sem aces-
so à comida em um cená-
rio de extrema pobreza. 
É de suma importância 
a adoção de medidas 
para ofertar alimentação 
adequada à população, 
fornecendo ao menos o 
essencial”, justificou.
A matéria tramita em 
caráter conclusivo e será 
analisado pelas comis-
sões de Constituição e 
Justiça; Seguridade So-
cial e Família, de Finan-
ças e Tributação e ainda 
pela de Cidadania.

CPI da Saúde causa bate-boca entre governistas e oposição CPI da Saúde causa bate-boca entre governistas e oposição 
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O ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Noguei-
ra de Oliveira, expli-

cou hoje (8) a compra pelas 
Forças Armadas de 35 mil 
comprimidos de citrato de 
sildenafila, princípio ativo do 
Viagra, um dos principais me-
dicamentos para disfunção 
erétil do mercado. O ministro 
participou de uma audiência 
pública realizada pelas comis-
sões de Fiscalização Financei-
ra e Controle e Seguridade 
Social e Família da Câmara 
dos Deputados após aprova-
ção de convocação.

O ministro também de-
fendeu a compra de cerca de 
60 próteses de penianas pelo 
Exército em 2021. De acordo 
com Nogueira, as compras 
foram feitas após prescrição 
médica. “O medicamento 
mencionado está previsto nos 
protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas da Conitec [Co-
missão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde] do SUS [Sis-
tema Único de Saúde] para o 
tratamento de hipertensão ar-
terial pulmonar e da esclerose 
sistêmica. É um medicamento 
incorporado no SUS e previs-

to na lista de medicamentos 
essenciais, a Rename [Relação 
Nacional de Medicamentos 
Essenciais]”, disse o ministro.

Segundo Nogueira, a 
aquisição das próteses tam-
bém foi feita sob prescrição 
médica no atendimento a 
pacientes acometidos de 
patologias que requerem 
esse tipo de tratamento.

Logo após o caso vir a 
tona, no início de abril, o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) abriu uma representa-
ção  para apurar a compra dos 
produtos. Entre os pontos in-
vestigados pela corte de con-
tas estão a possibilidade de 
superfaturamento de 143% 
na compra do Viagra.

Aos deputados, o ministro 

disse que está há dois meses 
à frente do ministério e se 
comprometeu a enviar poste-
riormente informações solici-
tadas pelos parlamentares. Ele 
também disse que a pasta não 
tem ingerência sobre as aqui-
sições dos laboratórios das di-
ferentes Forças Armadas.

“O ministério não tem a 
gestão da aquisição dos la-

boratórios das Forças. A ges-
tão e o controle é de cada 
Força”, disse. “Atesto que to-
das as aquisições das Forças 
Armadas são regidas pela 
lisura, transparência, eficiên-
cia administrativa, legalidade 
e correção. Eventuais casos 
discrepantes, quando iden-
tificados, são amplamente 
investigados e coibidos, seja 
pelo controle interno, seja 
pelo controle externo”.

DEPUTADOS
O deputado Elias Vaz (PSB-

-GO), um dos autores do re-
querimento para debater a 
compra, questionou a neces-
sidade da compra do Viagra 
quando, segundo ele, há fal-
ta de medicamentos básicos 
como dipirona no SUS. Vaz 
também questionou o valor 
das próteses penianas com-
pradas pelo Exército.

“Foi até um questiona-
mento que o TCU fez ao 
Ministério. Temos próteses 
aí que custam menos de R$ 
5 mil e próteses que cus-
tam R$ 60 mil e o Exército 
fez questão de comprar a 
prótese de R$ 60 mil. Não é 
uma discussão se a pessoa 

merece ou não, mas é de di-
nheiro público”, disse.

O deputado Alexandre Pa-
dilha (PT-SP) disse ter questio-
nado as Forças Armadas so-
bre o uso de medicamentos, 
que estariam sendo aplicados 
fora das recomendações dos 
órgãos de Saúde. Padilha dis-
se que recebeu como respos-
ta planilhas mostrando que 
profissionais de outras espe-
cialidades, como infectologis-
tas e até pediatras, estavam 
receitando a medicação.

“O senhor não é obrigado 
a saber o esquema terapêu-
tico, mas apure isso. Não faz 
sentido nenhum uma doen-
ça que o protocolo diz que 
a utilização é de 60 mg por 
dia, com três comprimidos de 
20 mg, e as Forças Armadas 
comprar comprimidos de 25 
e 50 mg”, disse.”Qual justifi-
cativa para um pediatra pres-
crever essa medicação?”.

A pergunta foi rebatida 
pelo deputado Dr. Luiz Ovan-
do (PP-MS), integrante da 
base aliada. De acordo com 
o parlamentar, os questiona-
mentos faziam parte de uma 
narrativa para tentar “achin-
calhar” as Forças Armadas.

Divulgação

Ministro da Defesa diz na Câmara que Ministro da Defesa diz na Câmara que 
compras de Viagra tiveram prescrição médicacompras de Viagra tiveram prescrição médica

“Parcial e incompetente” 
foram alguns dos adjetivos 
utilizados pelo senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL) para 
fazer menção a Sérgio Moro 
(UB). A declaração foi feita 
por meio de um tweet publi-
cado nesta terça-feira, 7.

No post, o senador co-
menta o fato de Moro ter 
sido derrotado no Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo por fraude em domi-
cílio eleitoral. Além disso, o 
parlamentar afirma que o 
ex-juiz armou uma “tocaia 
jurídica para eliminar” o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

“Sérgio Moro é flagrado 
em nova delinquência. De-
pois de corromper a toga e 
tramar uma tocaia jurídica 
para eliminar @LulaOficial 
em 2018, ser declarado par-
cial e incompetente, Moro 
quis fraudar o domicílio 
eleitoral em SP. Foi pego de 

novo com a boca na botija”, 
escreveu o parlamentar no 
Twitter. Sérgio Moro é flagra-
do em nova delinquência. 
Depois de corromper a toga 
e tramar uma tocaia jurídica 

para eliminar @LulaOficial 
em 2018, ser declarado par-
cial e incompetente, Moro 
quis fraudar o domicílio 
eleitoral em SP. Foi pego de 
novo com a boca na botija.

A estratégia de atacar 
constantemente Lula (PT), 
utilizada pelo também pré-
-candidato a presidência 
da República Ciro Gomes 
(PDT), não tem dado certo.

Primeiro porque a pré-
-campanha para o cargo 
segue polarizada entre o 
petista e o atual presiden-
te, Jair Bolsonaro (PL). Se-

gundo, porque agora Ciro 
Gomes tem se distanciado 
da bancada pedetista na 
Câmara Federal. De acordo 
com a coluna do jornalista 
Ricardo Noblat do Metró-
poles, nove dos 19 deputa-
dos federais da legenda “já 
não estão dispostos a pedir 
voto para o presidenciável”.

A avaliação dos parla-
mentares é que Ciro tem 
exagerado na dose dos ata-

ques em um cenário que 
o político não apresenta 
melhora nas pesquisas de 
intenção de votos.

Pelo contrário, levanta-
mentos recentes mostram 
que Lula tem chances de 
ser eleito ainda no primeiro 
turno. Errados os deputados 
não estão já que a maioria 
da bancada pretende buscar 
a reeleição em 2022 e o ideal 
é evitar um racha com o PT.

“Parcial e incompetente”, “Parcial e incompetente”, 
diz Renan Calheiros sobre Morodiz Renan Calheiros sobre Moro

Para evitar racha com PT, bancada Para evitar racha com PT, bancada 
do PDT se afasta de Ciro Gomesdo PDT se afasta de Ciro Gomes
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O presidente Jair Bolsonaro 
fez um apelo hoje (9) para que 
os supermercados reduzam a 
margem de lucro sobre os ali-
mentos básicos para conter a 
inflação. O pedido foi feito no 
Fórum da Cadeia Nacional de 
Abastecimento, organizado 
pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), even-
to em que o presidente parti-
cipou por videoconferência, 
diretamente de Los Angeles 
(EUA), onde ele participa da 
9ª Cúpula das Américas hoje 
(9) e amanhã (10).

“O apelo que eu faço aos 
senhores, para toda a ca-
deia produtiva, para que os 

produtos da cesta básica, 
cada um obtenha o menor 
lucro possível, pra gente 
poder dar uma satisfação a 
uma parte considerável da 
população, especialmente 
os mais humildes”, afirmou. 
“Eu sei que a margem de lu-
cro tem cada vez diminuído 
mais também, mas peço que 
colaborem um pouco mais”, 
continuou. Durante sua fala, 
o presidente ressaltou que a 
inflação é um problema atual 
no mundo inteiro, por causa 
dos efeitos da pandeia e da 
guerra na Ucrânia.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, participou da 
sessão com Bolsonaro, tam-
bém por videoconferência. 

Ele citou esforços do governo 
federal para reduzir impostos 
e também reforçou o pedido 
para que os supermercados 
congelem os preços pelos pró-
ximos meses. O Brasil vive um 
período de inflação alta e terá 
eleições gerais em outubro.

“A conversa é o seguinte: 
ICMS, IPI, nós reduzimos es-
ses impostos, então, ao longo 
da cadeia, trégua. É aquilo 
que você, João Galassi [presi-
dente da Abras], disse muito 
bem, o seguinte: ‘nova tabela 
de preço, só em 2023’. Trava 
os preços! Vamos parar de 
aumentar os preços aí [por] 
dois ou três meses, estamos 
em uma hora decisiva para o 
Brasil”, afirmou.

A fome no Brasil avança 
e já alcança 33,1 
milhões de pessoas, 

14 milhões a mais do que o 
constatado há dois anos pela 
pesquisa Vigisan (Inquérito 
Nacional Sobre Segurança 
Alimentar no Contexto da 
Pandemia Covid-19 no Bra-
sil), passando a atingir 15,5% 
da população. Em 2020 eram 
9,1%. A insegurança alimentar 
chega, em algum grau, a mais 
de 125,2 milhões de brasileiros, 
58,7% da população brasileira.

A pesquisa mostra que 
lares chefiados por mulhe-
res e famílias negras são os 
mais atingidos pela fome. Ela 
atinge 65% dos domicílios co-
mandados por pessoas pretas 
e pardas, que convivem com 
restrição de alimentos em qu-
alquer nível e em 63% de lares 
com responsáveis mulheres.

A região Centro-Oeste é a 
que tem o menor índice de 
pessoas com fome no Brasil. 
Atualmente, 2,15 milhões de 
pessoas passam fome nos 
estados considerados celeiro 
do país. O Nordeste é a região 
com mais pessoas nessa con-
dição. São 12,12 milhões de 
pessoas. A Sudeste, que gera 
a maior riqueza para o país, 
convive com 11,74 milhões 
de pessoas sem comida no 
prato. Na região Norte são 
4,85 milhões e na Sul, 3,01 
milhões de brasileiros sem 
alimentos diários.

A pesquisa ainda mos-
tra que a fome e suas con-
sequências são perpetuadas. 
Isso porque ela atinge bra-
sileiros ainda em formação, 
menores de 18 anos. Em ape-
nas 13,5% das casas onde há 
insegurança alimentar vivem 
somente adultos. Em 25,7% 
das casas com 3 ou mais 
pessoas menores de 18 anos; 
em 20,2% casas com duas 
pessoas menores de 18 anos 
e em 14,8% casas com uma 
pessoa menor de 18 anos.

Apenas 41,3% dos brasilei-
ros têm segurança alimentar, 

que é quando tem acesso re-
gular e permanente a alimen-
tos de qualidade e em quan-
tidade suficiente para o seu 
sustento. Este é o primeiro dos 
parâmetros da segurança ali-
mentar. Nos demais, a insegu-
rança é avaliada de forma leve, 
quando há a preocupação ou 
incerteza de que a família terá 
alimentos no futuro.

A moderada, quando já 
há redução na quantidade e 
no padrão dos alimentos na 
residência; e a grave, quando 
há redução na quantidade de 
alimentos entre as crianças 

e ruptura nos padrões de ali-
mentação por causa da falta 
de alimentos. A leve atinge 
28% dos brasileiros, enquanto 
a moderada chega a 15,2% e 
a grave, 15,5%, totalizando os 
58,7% da população com in-
segurança alimentar no Brasil.

Para o vice-presidente da 
Central Única das Favelas em 
Goiás(CUFA-Goiás), Wander-
son Carlos Pereira dos Santos, 
a questão da fome é gritante. 
Mesmo antes da pandemia, 
segundo ele, via famílias pre-
ocupadas em conseguir ali-
mentos. E isso aumentou de 

forma exponencial.
“Vimos isso muito de per-

to. É o desemprego, a alta da 
inflação, o preço dos alimen-
tos nas alturas. A cesta básica 
leva 60% do salário mínimo. 
Então, muita gente com car-
teira assinada, ganhando sa-
lário mínimo, sofre de segu-
rança alimentar”, conta.

Ele lembra que o Brasil e 
suas safras cada vez maiores 
alimenta mais de 1 bilhão de 
pessoas no mundo e aceita 
que 33,1 milhões de brasileiros 
passem fome. “É um contraste. 
Uma parte muito pequena da 

população tem de sobra. Ou-
tra parte fica com a sobra ou 
não tem alimentação”. O pro-
blema se agrava quando a fa-
mília é chefiada por mulheres 
negras, mães solo, arrimos de 
família. “Muitas vezes elas têm 
2, 3 filhos. Precisam comprar 
alimentos, pagar água, luz e 
internet pros filhos estudarem. 
O dinheiro não dá”.

Com fome, os problemas 
de saúde e de aprendizado 
são potencializados nas cri-
anças e adolescentes, segun-
do ele, e isso vai se perpetuar 
pela vida. “Essa pessoa terá 
as consequências da fome 
ao longo de sua vida e isso é 
absurdo. O modelo econômi-
co prioriza o agronegócio e a 
exportação de grãos em det-
rimento da agricultura famili-
ar, que alimenta o brasileiro”.

A Cufa Goiás arrecada ali-
mentos doados por pessoas 
jurídicas e físicas, organiza 
cestas básicas de alimentos, 
produtos de higiene e dis-
tribui para famílias vulnerá-
veis a partir da necessidade 
expressa por associações de 
moradores de bairros de 35 
cidades goianas.

Em dois anos de atuação 
já beneficiou 200 mil famí-
lias (800 mil pessoas). Quem 
quiser doar alimentos para 
a Cufa Goiás ou solicitar a 
doação de cestas, basta ent-
rar em contato pelo número 
62- 3507-9297, pelas redes 
sociais @cufagoiasoficial ou 
pelo site www.cufago.com.br

Divulgação
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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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
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
-------------------------------
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 
au20mil 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

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv 
auto500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
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, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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Neste domingo (12), o 
Autódromo Interna-
cional Ayrton Senna, 

em Goiânia, receberá uma 
campanha contra a fome. 
Com a 2ª etapa desta tempo-
rada da Turismo Nacional, a 
organização do torneio pro-
moveu uma ação que permi-
tirá uma “voltinha” na pista do 
circuito. Para isso, é preciso 
doar alimentos não perecíveis.

A ETAPA EM GOIÂNIA
O evento no Autódromo de 

Goiânia funcionará da seguin-
te maneira. As primeiras 100 
pessoas que trocarem 10kg 
de alimentos por um ingresso 
terão direito a entrar com seus 
próprios carros na pista. A vol-
ta no circuito terá liderança de 
um piloto profissional.

Os demais fãs que quise-
rem apenas acompanhar a 
etapa da Turismo Nacional 
podem trocar 1kg de ali-
mento por um ingresso. Vale 
ressaltar que, se uma pessoa 
adquirir o direito de entrar 
na pista, os possíveis acom-
panhantes que estiverem 
no carro não têm a necessi-
dade de trocar outros 10kg 
de alimento. Neste caso, 
precisam de apenas 1kg.

As entregas dos alimen-
tos acontecerão na bilhete-
ria do autódromo, com as 
doações revertidas para a 
Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer (Seel), que por 
sua vez fará a distribuição 
junto a entidades locais.

Até o momento em que 
esta matéria foi escrita, 60 

vagas ainda estavam dis-
poníveis para aqueles que 
desejam dar uma volta no 
Autódromo de Goiânia.

Os espectadores que não 
quiserem ou não consegui-
rem entrar na pista, ainda 
assim terão uma experiência 
diferente. Isso porque quem 
efetuar a troca do quilo de 

alimento por ingresso terá 
direito à visitação aos boxes, 
um passeio especial para ver 
os carros e pilotos de perto no 
domingo, além das atividades 
centrais do fim de semana.

O cronograma da 2ª eta-
pa da Turismo Nacional co-
meçará no sábado (11), com 
treinos a partir das 8h. A clas-

sificação começa às 13h40, e 
a primeira corrida terá início 
às 16h10, com as categorias 
A e B. Em seguida, a partir 
das 17h, será dada a largada 
das categorias Super e Elite. 
No domingo, o cronograma 
começa às 8h40, e a visitação 
aos boxes ocorrerá às 12h. A 
última prova será às 14h30.

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quinta-feira 
(9) uma resolução que con-
cede o título de cidadão ho-
norário a Lewis Hamilton. A 
proposta tem como autor 
André Figueiredo (PDT-CE), 
que entre as justificativas 
para a honraria citou a ho-
menagem feita pelo hep-
tacampeão de Fórmula 1 a 
Ayrton Senna, em 2021, no 
GP de São Paulo.

“Acreditamos que o es-
porte e a celebração das 
vitórias nacionais, bem 
como as homenagens a 
nossos campeões, poderão 
nos ajudar a resgatar nossa 
bandeira como símbolo de 
união nacional”, argumen-
tou Figueiredo.

Relator da proposta, o 
deputado Jhonatan de Je-
sus (Republicanos-RR) disse 
em seu parecer que o piloto 
da Mercedes tem relação 
“profunda e emocionalmen-

te forte” com o Brasil, ressal-
tando ainda a quantidade de 
fãs que o britânico possui no 
País. O parlamentar destacou 
ainda a relevância do com-
petidor ao se posicionar em 
assuntos importantes, como 

pautas do movimento negro 
e dos direitos humanos.

Todos os partidos vota-
ram a favor, com exceção o 
Novo. O deputado Tiago Mi-
traud, membro da sigla, con-
cordou com as justificativas 

apresentadas no plenário, 
mas disse que a Casa deve-
ria ter outras prioridades. 
Por se tratar de uma reso-
lução, e não de um projeto, 
não há necessidade do texto 
ir ao Senado. O título deverá 

ser entregue em sessão so-
lene na Câmara, ainda sem 
data marcada.

“Não acredito que deve-
mos passar a conceder títu-
los de cidadão honorário a 
esses atletas e personalida-
des, ainda mais em um con-
texto em que acredito que 
o recurso que a sociedade 
investe nesse Congresso de-
veria estar sendo investido 
em projetos que vão mudar 
a vida do brasileiro”, alegou.

Lewis Hamilton nunca 
escondeu o carinho pelo 
Brasil. O piloto já disse vá-
rias vezes ter Ayrton Senna 
como o seu maior ídolo na 
Fórmula 1, chegando a re-
petir o gesto do brasileiro 
no ano passado, em Inter-
lagos, ao dar uma volta no 
autódromo com a bandeira 
verde-amarela após a vitó-
ria. Na ocasião, ele também 
usou um capacete com as 
cores do Brasil.

Reprodução

 

Pedro Raul marcou o 12º 
gol na temporada e assu-
miu a artilharia isolada do 
Goiás em 2022. Com sete 
desfalques, o Goiás foi va-
lente e arrancou empate do 
Fortaleza no fim do duelo 
que encerrou a 10ª rodada 
da Série A, na noite de quin-
ta-feira (9). A equipe es-
meraldina perdia na Arena 
Castelão, até os 40 minutos 
do 2º tempo, quando Pedro 
Raul marcou um belo gol 
para sacramentar a igualda-
de por 1 a 1 - os mandantes 
marcaram com o experien-
te Yago Pikachu, no começo 
do 1º tempo.

Apesar do empate, no 
equilibrado Campeonato 
Brasileiro, o time goiano per-
deu a chance de encostar 
na faixa de classificação à Li-
bertadores e terminou a 10ª 
rodada a 2 pontos da zona 
de rebaixamento. Se tives-
se vencido, chegaria aos 15 
pontos até poderia entrar no 
G6. Como empatou, perdeu 
uma posição e fica 2 pontos 
à frente do Cuiabá, que abre 
a zona de descenso.

Time que menos fica 
com a bola no Brasileirão, 
com média de 38,3%, se-
gundo o Sofascore, o Goiás 
sofreu justamente quando 
não teve o domínio da bola 
na Arena Castelão. 

Nos primeiros 20 minu-
tos de jogo, o Leão domi-
nou as ações da partida e 
impediu demonstração de 
agressividade do Goiás. Os 
donos da casa chegaram 
a ter 74% de posse aos 14 
minutos e o resultado foi de 
uma sequência de chutes - 
foram cinco nos primeiros 20 
minutos. Um deles foi na di-
reção do gol e entrou, após 
chute de Yago Pikachu.

Na etapa final o volume 
ofensivo da equipe goiana 
melhorou, mas o time apre-
sentou dificuldades para 
acertar o alvo. Foram dois 
chutes a gol na partida, um 
deles foi o suficiente para 
entrar após finalização do 
atacante Pedro Raul depois 
de cruzamento lateral. Esse 
foi o 5º gol do atacante na 
Série A e o 12º na tempora-
da, ele lidera a artilheira es-
meraldina nas duas frentes.

Autódromo de Goiânia recebe campanha Autódromo de Goiânia recebe campanha 
e abre espaço para fãs correrem na pistae abre espaço para fãs correrem na pista

Hamilton receberá título de cidadão honorário brasileiro da CâmaraHamilton receberá título de cidadão honorário brasileiro da Câmara

Pedro Raul Pedro Raul 
volta a mar-volta a mar-
car, e Goiás car, e Goiás 
arranca em-arranca em-
pate do For-pate do For-
talezataleza

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES



BRASIL, 10 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

O diplomata Todd Cha-
pman, ex-embaixador 
dos Estados Unidos 

no Brasil, comentou a reunião 
entre o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, e o presi-
dente brasileiro Jair Bolsonaro 
(PL), nesta quinta-feira (9), na 
Cúpula das Américas. À CNN, o 
diplomata falou que a reunião 
foi positiva e que os líderes 
chegaram a um entendimento.

“Parece que foi uma reu-
nião bastante construtiva, os 
dois chefes de estado falaram 
o que foi necessário falar, tra-
taram os temas, falaram clara-
mente e saíram dizendo que 
estão de acordo em vários 
pontos, eu sempre acreditei 
que os dois podiam chegar a 
um atendimento”, afirmou.

Em entrevista à CNN após 
a reunião bilateral, Bolsonaro 
afirmou que ele e Biden “co-
mungam da mesma percep-
ção”. O presidente disse que 
ficou “maravilhado” durante o 
encontro que teve com o pre-
sidente dos Estados Unidos 
na Cúpula das Américas.

“Os dois ganharam muito 
com essa reunião, o Biden ga-
nhou a clareza que ele pode 
trabalhar bem com o Bolsona-

ro…E o Bolsonaro teve chance 
de falar de maneira bastante 
clara os interesses onde tem 
muita coincidência. Os dois 
se entenderam e vão avançar”, 
afirmou o ex-embaixador. “Eu 
acho que essa é a maneira de 

avançar juntos, construtivos, 
com propostas concretas e 
investindo no setor privado”, 
acrescentou Todd Chapman.

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse nesta quinta-feira 
(9) que sente a soberania do 

Brasil ameaçada na Amazônia 
e que o país sabe preservar 
a floresta. A declaração foi 
dada no primeiro encontro 
que ele teve com o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden 
– a reunião bilateral ocorreu 

em Los Angeles durante a Cú-
pula das Américas.

“Muitas vezes nos senti-
mos ameaçados em nossa 
soberania nessa região [a 
Amazônia], mas o fato é que 
o Brasil preserva muito bem 

o seu território. Mais de 85% 
da Amazônia brasileira é 
preservada. Nossa legislação 
ambiental é muito estrita”, 
afirmou no trecho do encon-
tro aberto à imprensa.

O meio ambiente é um 
tema de interesse do governo 
Biden e a menção a ele estava 
prevista por representantes 
dos dois lados do encontro.

Bolsonaro disse que o Brasil 
“alimenta 1 bilhão de pessoas 
no mundo com agricultura de 
alto nível” e que a Amazônia 
tem “riquezas incalculáveis e 
biodiversidade, riquezas mine-
rais e água potável”. Também 
declarou que o país pode se 
tornar o maior exportador 
de energia limpa do mundo. 
As eleições de 2022 também 
foram comentadas pelo presi-
dente no encontro com Biden.

“Queremos eleições li-
vres, confiáveis e auditáveis 
para que não sobre nenhu-
ma dúvida após o pleito. E 
tenho certeza ele que será 
realizado nesse espírito de-
mocrático. Cheguei pela 
democracia e tenho certeza 
de que quando deixar o go-
verno também será de for-
ma democrática.”

Reprodução

Sentimos soberania ameaçada, diz Sentimos soberania ameaçada, diz 
Bolsonaro ao lado de Biden sobre AmazôniaBolsonaro ao lado de Biden sobre Amazônia
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A atriz Julia Garner deve 
dar vida à cantora Madonna 
nos cinemas. Segundo pu-
blicação da revista Variety, a 
diva pop escolheu a sua in-
térprete preferida para pro-
tagonizar sua biografia. O 
filme, inclusive, terá direção 
da própria Madonna.

A Madonna nos cinemas
Madonna decidiu tomar 

rédea de sua própria bio-
grafia depois de ficar insa-
tisfeita com outras versões 
de sua vida nas telonas. Por 
isso, com auxílio de Diablo 
Cody, vencedor do Oscar de 
Melhor Roteiro Original por 
“Juno”, a cantora resolveu li-
derar o projeto.

Ao longo dos primeiros 
meses deste ano, Madonna 
realizou testes de elenco 
com possíveis intérpretes 
para ocupar o papel de pro-
tagonismo. Diversos nomes 
entraram em análise: Flo-
rence Pugh (“Viúva Negra”), 
Odessa Young (“Mothering 
Sunday”), Alexa Demie (“Eu-
phoria”) e as cantoras Sky 
Ferreira e Bebe Rexha, além 
de muitas outras.

Porém, aparentemente 
quem venceu a disputa foi 
Julia Garner. A atriz se des-
tacou por seu papel na série 
“Ozark”, que lhe rendeu dois 
Emmys de Melhor Atriz Co-
adjuvante entre 2019 e 2020. 
Entre outras obras, ela fez 
pontas nos filmes “Sin City 2.

Agora é mais do que 
oficial: uma sequên-
cia do filme Coringa 

está começando a tomar for-
ma. Por meio de sua página 
oficial, o diretor Todd Phillips, 
que também assina o roteiro 
ao lado de Scott Silver, con-
firmou o nome do segundo 
capítulo, “Folie à Deux”. Jo-
aquin Phoenix retornará no 
papel do protagonista.

O CORINGA 
DE JOAQUIN PHOENIX
Desde o início, o projeto 

de “Coringa” esteve sempre 
sob bastante expectativa dos 
fãs. O vilão do super-herói 
Batman havia recebido inter-
pretações icônicas na sétima 
arte, com versões de Cesar 
Romero, Jack Nicholson, He-
ath Ledger e Jared Leto.

Desta vez, o Coringa seria 
não apenas o antagonista 
de Bruce Wayne, mas sim o 
protagonista de sua própria 
obra. Com uma proposta 
mais dramática em vez de 
vilanesca, o longa de Todd 
Phillips foi sucesso de bi-
lheteria. Entre filmes para 
maiores de 18 anos, Coringa 

está no topo da história do 
cinema, com arrecadação de 
mais de US$ 1 bilhão.

A crítica também aclamou 
o filme. No Oscar de 2020, 
Joaquin Phoenix venceu 
como Melhor Ator Principal, 
sucedendo o feito do célebre 
Heath Ledger, que também 
ganhou pelo mesmo persona-
gem. Além disso, o filme fatu-
rou uma estatueta de Melhor 

Trilha Sonora na premiação.
Com tamanho sucesso, 

não demorou muito para 
que surgisse o rumor de 
que haveria uma sequência 
no futuro. De fato, ela virá. 
O seu nome oficial será “Fo-
lie à Deux” (Loucura a Dois, 
em tradução livre). O termo 
é usado na psiquiatria para 
classificar um transtorno de-
lirante induzido. Trata-se de 

uma síndrome rara que con-
siste no compartilhamento 
de sintomas psicóticos entre 
dois ou mais indivíduos.

Assim como no primeiro 
filme do Coringa, Todd Phillips 
e Scott Silver assinam o rotei-
ro. O texto, inclusive, já está 
nas mãos de Joaquin Phoenix. 
Como a produção está apenas 
no início, não há qualquer tipo 
de previsão de estreia.

Coringa 2 é confirmado, com oCoringa 2 é confirmado, com o
retorno do ator Joaquin Phoenixretorno do ator Joaquin Phoenix

Julia Garner deve interpre-Julia Garner deve interpre-
tar Madonna nos cinemastar Madonna nos cinemas
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