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O novo inquérito que mira Pazuello e O novo inquérito que mira Pazuello e 
dirigentes da Saúde por omissão na pandemiadirigentes da Saúde por omissão na pandemia

O Ministério Público Federal em Brasília abriu novo inquérito para apurar supostas irregularidades cometidas pelo ex-ministro 
Eduardo Pazuello e outros ex-integrantes da cúpula da pasta da Saúde no combate à Covid-19. A investigação se baseia em relatório do 

Tribunal de Contas da União (TCU) que aponta que os gestores foram omissos no enfrentamento da doença.   p5
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A fórmula é simples: 
variedade, liberdade 
e agilidade. O mo-

delo de restaurantes self 
service faz sucesso em todo 
o País com a proposta de 
montagem do prato pelo 
próprio cliente, mas tem 
sido abandonada por mui-
tos. A cobrança da refeição 
pelo peso foi uma inovação 
brasileira que já não cabe 
no bolso da maioria dos 
antigos frequentadores. A 
dificuldade para muitos pro-
prietários é encaixar tantas 
altas de custos nas contas. 
Somente a inflação nesse 
setor chegou a 33% nos úl-
timos dois anos.

As dificuldades começa-
ram já na pandemia, quando 
40% dos 200 mil estabeleci-
mentos do gênero fecharam 
as portas em todo o País, 
conforme dados da  Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel). Para 
encarar o cenário negativo, 
a estratégia tem sido apelar 
para a criatividade e minimi-
zar os repasses para o con-
sumidor, que já paga cerca 
de R$ 49,90, em média pelo 

quilo da comida em Goiânia.
“O preço cobrado pela 

comida por quilo e pelo 
marmitex devem ser revistos 
com cautela por serem as 
modalidades mais democrá-
ticas do mundo. Por isso, elas 
sofreram baixo impacto de 
valores até agora e não sen-
timos redução no consumo. 
Geralmente nos restauran-
tes de self service, o repasse 
ocorre em doses homeopáti-

cas”, afirma o  presidente do 
Sindicato dos Bares e Restau-
rantes do Município de Goi-
ânia (Sindibares) em Goiânia, 
Newton Pereira.

Segundo ele, a orienta-
ção aos associados tem sido 
acompanhar diariamente as 
planilhas de custos, fichas 
técnicas e avaliar os preços 
de vendas. Uma das soluções 
aparece nos cardápio cada 
vez mais alinhado aos produ-

tos da estação devido à eco-
nomia enquanto o cuidado 
com gastos de água, energia, 
telefone e até mesmo de em-
pregados surgem como ten-
tativa de driblar as despesas. 

Os gastos, na perspectiva 
nada otimista de Newton, 
podem ficar ainda maiores. 
“O aumento nos combus-
tíveis, da energia elétrica 
e a guerra na Ucrânia, que 
coloca em cheque o for-

necimento de fertilizantes, 
são grandes ameaças para 
o segmento”, diz. O cenário 
pode comprometer a tra-
dição de consumo de refei-
ções por quilo, a preferida 
dos brasileiros apontada 
em uma pesquisa do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) que identificou a 
modalidade em 60% dos 
restaurantes brasileiros.

A pandemia afetou drasti-
camente o orçamento mensal 
dos goianos, conforme levan-
tamento divulgado nesta sex-
ta-feira, 10, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os dados referentes ao 
ano passado apontam que 
a renda média das famílias 
caiu, ficando abaixo da média 
nacional, e a desigualdade 
aumentou. Ao todo, 359 mil 
goianos viveram com cerca de 
R$ 92 por mês em 2021.

O recorde social negativo 
ocorreu mesmo com políti-
cas de transferência de renda 
em nível federal, estadual e 
municipal. O alívio foi senti-

do momentaneamente, con-
siderando a alta da inflação e 
o impacto direto para itens 
básicos como alimentos, os 
mais sentidos pelas famílias 
mais pobre em todo o País. 

Um dado considerável 
no estudo é o de apenas 
60,5% de goianos com al-
gum tipo de renda no ano 
passado. Para piorar, o rendi-
mento médio da população 
em Goiás foi o menor da 
última década, ficando em 
R$ 2.101, quantidade 3,5% 
menor do que a registrada 
em 2020. Nacionalmente, o 
valor é de R$ 2.265. Por ou-
tro lado, os mais ricos ga-
nharam 1,9% a mais por mês.

A queda atingiu mais 

as mulheres brasileiras, se-
gundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad). Elas ga-
nham 16% menos do que 
eles. A diferença verificada 
no levantamento fica ainda 
maior comparando a cor 
dos entrevistados. Os pretos 
recebem R$ 794 a menos 
por mês do que os brancos.

“Esse aumento no índice 
medidor de desigualdade é 
explicado pela maior redu-
ção da renda entre as classes 
com menores rendimentos 
em detrimento das classes 
com maiores rendimentos”, 
explica o instituto. O proble-
ma foi registrado em todas 
as regiões do País.

Reprodução

O Passe Livre do Trabalha-
dor, lançado em 11 de maio, 
superou as expectativas pre-
vistas e, em menos de um 
mês, teve a adesão de 1.079 
empresas, com um total de 
10.676 funcionários benefi-
ciados. A modalidade é iné-
dita no país e dá liberdade de 
uso do transporte público aos 
trabalhadores ao permitir oito 
viagens diárias, inclusive em 
finais de semana e feriados.

As empresas que ade-
rem o Passe Livre do Traba-
lhador podem adquirir o 
valor transporte através de 
assinatura mensal no valor 
de R$ 180, por trabalhador. 
Quando a assinatura é vali-
dada, as viagens são dispo-
nibilizadas para que o fun-
cionário possa utilizar as 278 
linhas da Rede Metropolita-
na de Transporte Coletivos.

Segundo o presidente 
da Companhia Metropolita-
na de Transportes Coletivos 
(CMTC), Tarcísio Abreu, “o 
Passe Livre do Trabalhador 
ajudar a reerguer a econo-
mia, pois oferece descontos 
ao empregador e, ao mesmo 
tempo, garante mais liberda-
de e viagens ao empregado”.

CADASTROS
Para cadastrar os traba-

lhadores, as empresas preci-
sam primeiramente acessar 
o site do Sitpass, atualizar ou 
cadastrar os dados, escolher 
o início da vigência da assi-
natura, aceitar o Termo de 
Adesão, e finalizar com o ca-
dastro de seus funcionários. 
Após o cadastro, os cartões 
podem ser retirados na Loja 
Sitpass e distribuídos.

Vale ressaltar que, ao re-
alizar a adesão, as empre-
sas devem ter cuidado ao 
escolher à data de vigên-
cia, que determina o dia de 
início e o fim das assinatu-
ras, que será confirmada 
ou alterada no momento 
do primeiro pedido de 
compras das assinaturas. 

Restaurantes driblam inflação para Restaurantes driblam inflação para 
manter clientela em Goiâniamanter clientela em Goiânia

Pandemia fez parte dos goianos sobreviver com R$ 92 mensaisPandemia fez parte dos goianos sobreviver com R$ 92 mensais

Em um mês, Em um mês, 
Passe Livre Passe Livre 
do Traba-do Traba-
lhador já be-lhador já be-
neficia 10,6 neficia 10,6 
mil pessoasmil pessoas
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Serão investigados, pelo 
Ministério Público (MP) 
de cada estado, a reali-

zação de shows em mais de 30 
cidades em seis unidades da 
federação. Entre os municípios 
que devem entrar na lista está 
Aparecida de Goiânia, com a re-
alização do Aparecida é Show 
2022 cotado como um dos 
eventos municipais mais caros 
realizados este ano no país.

Vale ressaltar que tudo co-
meçou após o cantor Zé Neto 
criticar a Anitta e a Lei Rouanet, 
no dia 12 de maio. “Nós somos 
artistas que não dependemos 
de Lei Rouanet, o nosso cachê 
quem paga é povo, a gente 
não precisa fazer tatuagem no 
‘toba’ pra mostrar se a gente tá 
bem ou não, a gente vem sim-
plesmente aqui e canta’’.

Agora, o MP apura para 
saber de onde vem a verba 
para os cachês milionários 
dos sertanejos e outros ar-
tistas que são contratados 
por prefeituras. Liderando o 
ranking está o “Embaixador”, 

Gusttavo Lima, com quatro 
shows questionados pelo 
órgão. Inclusive, uma das 
apresentações do cantor 
aconteceria em Aparecida 
de Goiânia, mas foi cancela-
da de última hora. O cantor 
receberia R$ 750 mil pelo 
show. Outros nomes citados 
nas investigações são: Simo-
ne e Simaria, Zé Vaqueiro, 
Wesley Safadão e Xand Avião.

CONFIRA A LISTA:
Aparecida de Goiânia 

(GO): A prefeitura gastou R$ 
2,2 milhões com atrações 
musicais para a celebração 
do Aparecida é Show. Even-
to em comemoração aos 100 
anos do município. Entre os 
artistas que se apresentaram 
estão: Wesley Safadão (R$ 
700 mil), Xand Avião recebeu 
cachê de R$ 300 mil, Zé Va-

queiro (250 mil), a dupla Zé 
Ricardo e Thiago (R$ 90 mil), 
cantora gospel Isadora Pom-
peo (R$ 75 mil), Cesar Menotti 
e Fabiano (R$ 245 mil), Léo 
Magalhães (R$ 180 mil), Saia 
Rodada (R$ 240 mil) e banda 
cristão Rosa de Saron (R$ 80 
mil). Gusttavo Lima, que rece-
beria R$ 750 mil), mas cance-
lou a apresentação.

Teolândia (BA): O Tribunal 

de Justiça da Bahia cancelou 
no último dia 3, um show de 
Gusttavo Lima com cachê de 
R$ 704 mil pago pela pre-
feitura de Teolândia, cidade 
baiana a 278 quilômetros de 
Salvador, durante a Festa da 
Banana, uma comemoração 
tradicional da cidade.

Mossoró (RN): O Minis-
tério Público do Rio Grande 
do Norte pediu que a Justiça 
cancelasse os shows de Wes-
ley Safadão e Xand Avião em 
Mossoró, marcados para as 
próximas semanas durante 
uma celebração junina paga 
pela prefeitura.

Magé (RJ): O Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
abriu um inquérito para apu-
rar se houve irregularidades 
na contratação de Gustta-
vo Lima para um show em 
Magé, por R$ 1 milhão. A 
contratação, embora a prin-
cípio não seja ilegal, chamou 
a atenção do MP porque o 
cachê é dez vezes maior que 
o valor que a Prefeitura de 
Magé deve investir em ati-
vidades artísticas e culturais 

durante o ano todo.
Conceição do Mato Den-

tro (MG): A Prefeitura de 
Conceição do Mato Dentro, 
usou uma verba destinada à 
saúde, educação, ambiente 
e infraestrutura para pagar o 
cachê de R$ 1,2 milhão que 
Gusttavo Lima em junho. O 
Ministério Público de Minas 
Gerais está fazendo uma in-
vestigação preliminar a res-
peito dessa contratação;

Bom Jesus (RS): O Minis-
tério Público do Rio Grande 
do Sul vai investigar a con-
tratação do show da dupla 
sertaneja Simone e Simaria 
para a 15ª edição da Festa 
da Gila e do Queijo Artesanal 
Serrano, em Bom Jesus. Para a 
apresentação, a dupla deverá 
receber um cachê de R$ 380 
mil. O show está previsto para 
o dia 15 de julho.

O Jornal Diário do Estado 
entrou em contato com o 
Ministério Público de Goiás  
(MP-GO) e com a prefeitura 
de Aparecida de Goiânia, mas 
até o fechamento desta ma-
téria, não obteve resposta.

Divulgação

Aparecida de Goiânia deve ser investigada Aparecida de Goiânia deve ser investigada 
por contratações milionárias em showspor contratações milionárias em shows
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Aconteceu na tarde desta 
quinta-feira (09), na Câmara 
Federal, audiência pública 
para debater a possível venda 
da Enel, empresa responsável 
pela distribuição de energia 
elétrica em Goiás. O encontro 
aconteceu virtualmente, foi 
promovido pela Comissão de 
Minas e Energia, conduzido 
pelo deputado federal Elias 
Vaz (PSB-GO) e transmitida ao 
vivo pelo Youtube.

O deputado Elias Vaz ga-
rantiu que vai acompanhar 
o debate e reclamou da falta 
de transparência do proces-
so. isso porque o presidente 
da Enel Distribuidora em 
Goiás, José Nunes, declarou 
que não podia dar informa-
ções se a empresa está ou 
não a venda porque a tran-
sação é sigilosa.

“Não estamos discutindo 
a simples venda da Enel, mas 
sim a possível transferência 
de uma concessão pública. 
A população goiana, assim 
como seus representantes, 

tem o direito de saber. En-
quanto falta transparência, 
os consumidores seguem no 
escuro”, criticou. A mesma 
opinião foi compartilhada 
por Adriano da Rocha Lima, 
Secretário Geral da Gover-
nadoria, representante do 
governo do Estado de Goiás.

“Falta respeito com a po-
pulação, com o Governo de 
Goiás, com o Ministério de 
Minas e Energia e agora tam-

bém com a Câmara Federal”, 
frisou. Participam ainda da 
reunião, Marcelo Nunes 
de Oliveira, Presidente da 
Agência Goiana de Regula-
ção, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos (AGR) 
e Ivo Sechi Nazareno, Supe-
rintendente de Concessões, 
Permissões e Autorizações 
de Transmissão e Distribui-
ção da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL).

Um áudio vazado em 
grupos de WhatsApp, atribui 
ao vereador Edson Cândido 
de Sousa, uma conversa em 
que estaria comemorando 
ter enganado uma promoto-
ra de Justiça e uma juíza ao 
ensinar a um cliente acusado 
de ter relações sexuais com 
uma adolescente de 14 anos 
a se passar por homossexual 
para se livrar da cadeia. 

“O cara pegou a mulher 
do cara (vizinho) e a filha, 
moço, óia só”, teria dito Edson 
ao assessor. Em meio a risos 
e comentários sobre o que o 
cliente teria feito, ele explica a 
Eloísio como teria orientado o 
cliente. “Então, assim, eu falei, 
cara, o único jeito de você sair 
agora (é dizendo que) você 
virou viado, você é gay”.

Durante a gravação, o ad-
vogado/vereador não cita o 
nome completo da promo-
tora, nem o da juíza, ou o da 
comarca onde aconteceu o 
julgamento do réu, mas come-
mora que o cliente foi absolvi-

do com a estratégia adotada 
pela defesa. Os dois ainda fa-
zem comentários sobre o fato 
da vítima de 14 anos ser alta e 
que isso teria ajudado o clien-
te. Ambos ser referem à ela 
como mulher e gigante.

Ao ser procurado pelo 
Diário do Estado, o vereador 
Edson Cândido, que tam-
bém é comunicador, atri-
buiu o vazamento do áudio 
a uma estratégia para preju-
dicá-lo politicamente, já que 
é pré-candidato a deputado. 
Ele disse que a gravação de 
uma conversa que teve com 

o assessor e outra pessoa foi 
feita sem que ele soubesse e 
que teria sido utilizada em 
uma tentativa de extorsão.

Segundo o vereador, o 
bate-papo durou mais de 
40 minutos e o trecho apre-
sentado à imprensa, e que 
foi espalhado em grupos de 
WhatsApp, tem menos de 2 
minutos e se refere a deter-
minado momento em que 
ele faz analogia ao vereador 
do Rio de Janeiro, Gabriel 
Monteiro (PL), a quem de-
fende, dizendo que ele não 
teria cometido crime algum.

Enel nega informações importantes Enel nega informações importantes 
para venda de concessionária em Goiáspara venda de concessionária em Goiás

Vereador manda homem “virar gay” Vereador manda homem “virar gay” 
para escapar da acusação de estupropara escapar da acusação de estupro
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Na manhã deste sába-
do, 11, Ronaldo Caia-
do (UB) foi recepcio-

nado por uma multidão em 
Trindade, região Metropolita-
na de Goiânia. O governador 
esteve na cidade para partici-
par do 3º Encontro Regional 
do União Brasil e Partidos Alia-
dos, realizado no Centro de 
Eventos e Feiras Juarez de Al-
meida Freire, o Carreiródromo.

Antes do encontro, o pré-
-candidato à reeleição passou 
na Igreja Matriz, onde fez uma 
oração de agradecimento. Em 
seguida, já no evento, ele pediu 
uma bênção ao Divino Pai Eter-
no e reforçou a importância do 
ato para a gestão. “Se nós con-
seguimos superar tudo isso é 
porque foi graças a ele que nos 
orientou e por isso, nós avança-
mos e melhoramos a vida dos 
goianos”, disse ao relembrar as 
dificuldades que enfrentou ao 
chegar no governo.

Acompanhado da primei-
ra-dama Gracinha Caiado e 
do pré-candidato a vice-go-
vernador, Daniel Vilela (MDB), 
Caiado ficou emocionado 
com os milhares de apoiado-

res que aguardavam a chega-
da dele ao local do evento.

APOIO 
E RECONHECIMENTO
Durante o encontro, o pre-

feito de Trindade, Marden Jú-
nior (Patriota), reforçou a alian-
ça municipal com Caiado. Além 
disso, o ex-prefeito do municí-
pio, Jânio Darrot (Patriota), 
também manifestou apoio 
ao governador,“estamos jun-
tos e vamos para a vitória”, 
finalizou em meio a uma 
multidão de pessoas.

O mesmo manifesto pelo 

deputado estadual Wilde 
Cambão (PSD), que apro-
veitou a oportunidade para 
agradecer Caiado por “devol-
ver o sentimento de pertenci-
mento, de ser goiano à região 
do entorno de Brasília”.

Em defesa da reeleição de 
Caiado, a ex-senadora Lúcia 
Vânia (União Brasil) enalteceu 
o governador por conseguir 
colocar o Estado de Goiás de 
volta aos trilhos. “Homem de 
coragem para enfrentar o pior 
problema do Estado”, disse em 
referência à renegociação das 
dívidas que foram deixadas 

pela gestão anterior. “Caiado 
fez com que o Estado de Goiás 
fosse respeitado”, finalizou.

Além do União Brasil, par-
ticipam do evento lideranças 
do MDB, PSD, Progressistas, 
PSC, PDT, Avante, Podemos, 
PTB, PRTB, Solidariedade, Ci-
dadania, PV e Consciência 91. 
A primeira edição do Encon-
tro Regional do União Brasil e 
Partidos Aliados foi realizada 
em Jaraguá, em 26 de mar-
ço, e o segundo encontro foi 
realizado, em 30 de abril, no 
município de Quirinópolis, no 
Sudoeste goiano.

O pré-candidato ao governo 
de Goiás Gustavo Mendanha 
pode estar prestes a conse-
guir um apoio partidário ao 
seu projeto, após sucessivas 
tentativas e conversas com 
dirigentes goianos. Fontes do 
Republicanos em Goiás conta-
ram à coluna que o presidente 
nacional do partido, Marcos Pe-
reira, abençoou o ingresso do 
deputado federal João Campos 

como pré-candidato ao Sena-
do na chapa medanhista. Mas, 
mesmo com a decisão nacional, 
Campos enfrenta dissidências 
de peso na legenda em Goiás. 

VALE QUANTO PESA
A coluna apurou que, na 

tentativa de barrar a ida de 
João Campos para a chapa da 
oposição, interlocutores do 
governador Ronaldo Caiado 

propuseram várias contrapar-
tidas ao deputado, entre elas 
a suplência de Lissauer Vieira.

MUDANDO O DISCURSO
Quando ingressou na base 

caiadista para ser candidato a 
vice de Ronaldo Caiado, Daniel 
Vilela afirmava, em seus discur-
sos, que Goiás não podia voltar 
para as mãos do PSDB, e ten-
tou colar a imagem de Gustavo 

Mendanha à do ex-governador 
Marconi Perillo.

TÁTICA
Com o afastamento do 

ex-prefeito de Aparecida do 
tucano e com a possibilida-
de de Marconi se candidatar 
ao governo, Daniel mudou o 
discurso nos últimos even-
tos políticos que acompa-
nhou o governador.

Reprodução

Multidão recebe Caiado no Multidão recebe Caiado no 
3º Encontro Regional do União 3º Encontro Regional do União 

A negativa da Enel em 
revelar informações impor-
tantes sobre a possível ven-
da de sua concessão como 
distribuidora de energia 
elétrica em Goiás, irritou o 
governador Ronaldo Caia-
do (União Brasil).
O assunto foi tema de au-
diência pública, proposta 
pelo deputado Elias Vaz 
(PSB), e realizada na Câ-
mara Federal na última 
quinta-feira, 09. Durante 
os debates o presidente 
da Enel em Goiás, José 
Nunes,  declarou que não 
poderia dar informações 
sobre o assunto porque 
a transação requer confi-
dencialidade.
Em suas redes sociais o 
governador postou: “A 
Enel parece que ainda não 
entendeu que acabou em 
Goiás a época dos negó-
cios por debaixo dos pa-
nos. Não vamos admitir 
que a empresa discuta a 
venda da sua concessão 
como distribuidora de 
energia elétrica no Estado 
sem dar a devida transpa-
rência a todo o processo”.

O governador reclamou 
ainda que a Enel não cum-
pre as metas referentes 
a melhoria nos serviços 
prestados que são impos-
tas pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel). Segundo o go-
vernador o centro é que 
a empresa “desista de 
tentar lucrar com a ope-
ração de venda e transfi-
ra o controle. Queremos 
a Enel fora de Goiás”.
Ainda de acordo com 
Caiado, a inoperância da 
empresa prejudicou que o 
avançasse “ainda mais no 
setor econômico.
“É por culpa da negligên-
cia da Enel que a econo-
mia goiana não cresceu 
ainda mais nos últimos 
anos. O setor produtivo 
tem sido penalizado pela 
falta de investimentos da 
empresa”, reclamou.
Por fim Caiado escreveu: 
“Não vamos admitir que 
a Enel saia de Goiás de 
fininho, sem sofrer as 
consequências pela falta 
de compromisso com a 
nossa gente”.

Republicanos deve sacramentar apoio a Gustavo MendanhaRepublicanos deve sacramentar apoio a Gustavo Mendanha
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O Ministério Público Fe-
deral em Brasília abriu 
novo inquérito para 

apurar supostas irregularida-
des cometidas pelo ex-minis-
tro Eduardo Pazuello e outros 
ex-integrantes da cúpula da 
pasta da Saúde no combate 
à Covid-19. A investigação se 
baseia em relatório do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
que aponta que os gestores 
foram omissos no enfrenta-
mento da doença. General da 
reserva, Pazuello vai concorrer 
ao cargo de deputado federal 
pelo Rio de Janeiro.

De acordo com auditorias 
sobre o caso, os ex-dirigentes 
da pasta descumpriram a de-
terminação da corte de con-
tas para elaborar uma política 
nacional de testagem da Co-
vid-19 que estabeleceria quan-
tidade de testes a serem adqui-
ridos, público-alvo, prazo para 
o atendimento, frequência dos 
exames a serem aplicados e os 
critérios para distribuição a Es-
tados e municípios.

Além disso, Pazuello e sua 
equipe ignoraram a ordem para 
que fosse elaborado um plano 
de assistência farmacêutica na 
pandemia, com o objetivo de 
garantir e monitorar estoques 

de produtos de diagnóstico e 
tratamento da doença. Outros 
propósitos dessa medida eram 
os de manter uma reserva es-
tratégica de medicamentos, 
além de rever e estabelecer 
uma logística de controle, dis-
tribuição e remanejamento 
dos materiais empregados no 
combate à Covid-19.

No relatório sobre o caso, 
os auditores do TCU afirmam 
que problemas como o de-
sabastecimento de remédios 
e de oxigênio medicinal, a 
possível perda de testes e a 
explosão do número de casos 
da doença no país se deveram 
“em muito ao comportamen-
to do Ministério da Saúde, que 

tem se esquivado de cumprir 
as determinações” do tribunal.

O inquérito civil foi instau-
rado no último dia 3 e ficará 
sob responsabilidade da pro-
curadora da República Lucia-
na Loureiro. O objetivo é apu-
rar responsabilidades pelos 
fatos apontados pelo tribunal. 
Além de Pazuello, a apuração 

mira o ex-secretário-executivo 
Antônio Élcio Franco Filho, o 
ex-secretário de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde Hélio 
Angotti Neto e o ex-secretário 
de Vigilância em Saúde Arnal-
do Correia de Medeiros.

O TCU, em paralelo ao in-
quérito, já toca processos para 

apurar supostas irregularidades 
dos gestores ao não implemen-
tarem medidas de comunica-
ção efetivas para o combate à 
pandemia e se omitirem quan-
to às políticas de testagem e de 
assistência farmacêutica.

O MPF em Brasília também 
abriu outro inquérito civil 
para averiguar a responsabili-
dade de servidores da Saúde 
por falhas na administração 
de estoques para exames de 
Covid-19. A pasta tinha mais 
de 7 milhões de testes, mas 
só não os deixou vencer nos 
depósitos porque a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) prorrogou as 
datas de validade em quatro 
meses. O TCU aponta que, no 
auge da pandemia, houve 
notícia de que o governo ten-
tou doar parte do material ao 
Haiti, que o recusou.

Em abril do ano passado, 
por meio de medida caute-
lar, a corte determinou que 
a pasta desse imediata desti-
nação aos kits de diagnóstico 
que estavam prestes a vencer 
e concedeu 15 dias para que 
as providências tomadas fos-
sem informadas. Naquela 
ocasião, ao menos 3 milhões 
de testes aguardavam vazão.

Divulgação

O novo inquérito que mira Pazuello e O novo inquérito que mira Pazuello e 
dirigentes da Saúde por omissão na pandemiadirigentes da Saúde por omissão na pandemia

Presidentes do Brasil e 
dos Estados Unidos se en-
contraram no final dessa 
semana durante a Cúpula 
das Américas em Los Ange-
les e na sequência o político 
brasileiro cometeu um belo 
deslize. Depois de conversar 
reservadamente com Joe Bi-
den, presidente dos Estados 
Unidos, o presidente Bolso-
naro cometeu o que ele mes-
mo chamou de “ato falho”.

Durante transmissão de 
uma live por suas redes so-
ciais, o presidente do Brasil 
chamou o líder norte-ameri-
cano de “Trump”, o ex-presi-
dente que foi derrotado por 
Biden nas últimas eleições.

Na sequência Bolsonaro 
riu e corrigiu o erro e ainda 
admitiu que o “ato falho” 
viraria um “escândalo” na 
imprensa. “Ontem tivemos 
a bilateral com o presidente 
Trump. Ou melhor, desculpa 

o ato falho. Joe Biden. Ah, vai 
ser o escândalo na imprensa 
aí, né?”, disse, aos risos.

Depois de se corrigir Bol-
sonaro deu alguns detalhes 
sobre a conversa com Bi-
den. Foi a primeira vez que 
os líderes se encontraram 
desde quando o presiden-
te americano foi eleito, em 
fevereiro de 2021. Bolsona-

ro era apoiador de Donald 
Trump e à época, chegou a 
questionar a lisura das elei-
ções nos Estados Unidos.

“Tratamos de vários assun-
tos em 30 minutos. Assuntos 
de interesses dos nossos Paí-
ses e que também interessam 
para o mundo tudo. Senti 
confiança na conversa com 
ele”, continuou a live.

Não dá para negar que 
Sérgio Moro (União Brasil) é 
insistente. Depois que o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-
-SP), não reconheceu São Pau-
lo como domicílio eleitoral, o 
ex-juiz agora mira disputar as 
eleições de 2022 como candi-
dato ao Senado pelo Paraná.

Ao que tudo indica, nem 

Moro, nem seu partido po-
lítico pretende recorrer a 
decisão do TRE de São Pau-
lo o que reforça rumores 
de que a estratégia agora é 
buscar o eleitorado do Es-
tado natal do ex-juiz.

De acordo com publica-
ção da Folha de São Paulo, 
aliados de Moro dizem que 
ele pretende avaliar pes-
quisas de intenção de votos 

antes de decidir seu futuro 
político. Não está descarta-
da também a busca por uma 
cadeira na Câmara Federal.

Já a esposa de Sérgio 
Moro, a advogada Rosângela 
Moro caminha para ser candi-
data a deputada federal por 
São Paulo. Integrantes  do 
União Brasil visualizam que 
Rosângela seja uma puxado-
ra de votos para o partido.

Maravilhado e esquecido: Jair Maravilhado e esquecido: Jair 
Bolsonaro chama Biden de TrumpBolsonaro chama Biden de Trump
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Trinta anos após o desapa-
recimento de Leandro Bossi, 
em Guaratuba, no litoral do 
Paraná, o governo do esta-
do afirmou que uma ossada 
analisada corresponde com o 
material genético do menino. 
O anúncio foi feito nesta sex-
ta-feira, 10. Segundo o perito 
responsável pela análise, foi 
comprovada 99,9% de com-

patibilidade da amostra anali-
sada com o material coletado 
da mãe de Leandro.

Durante a coletiva, o se-
cretário de Segurança Pú-
blica, Wagner Mesquita, não 
informou qual processo foi 
usado para analisar o ma-
terial, nem quando houve a 
confirmação. Segundo Mes-
quita, a confirmação ocorreu 
com base em oito amostras 
analisadas, comparadas com 

base em materiais genéticos 
de três mães.

“Este resultado de hoje tra-
rá algum impacto para inves-
tigação do homicídio. Agora 
vamos ter que analisar o in-
quérito”, disse o secretário.

Ainda de acordo com 
Mesquita, entre os próximos 
prováveis passos após este 
anúncio, está o envio do lau-
do pericial até a Polícia Fe-
deral, em Brasília. Com base 

neste documento, o Serviço 
de Investigação de Crianças 
Desaparecidas (Sicride) será 
possível fazer o relatório final 
da investigação do desapare-
cimento da criança.

“As circunstâncias da morte 
são objeto de investigação de 
um inquérito policial que está 
arquivado há décadas. Nos 
próximos momentos a Polícia 
Civil poderá solicitar copia do 
inquérito e verificar como es-

sas provas poderão impactar 
em uma nova investigação”.

DESAPARECIMENTO 
DE LEANDRO BOSSI
Leandro Bossi desapa-

receu duas semanas antes 
de completar oito anos. Ele 
foi visto pela última vez em 
um show do cantor Moraes 
Moreira, na praia de Guara-
tuba, interior do Paraná.

Na época do desapareci-

mento, a mãe trabalhava em 
um hotel da cidade e o pai, 
João Bossi, era pescador. Os 
dois estavam trabalhando 
no momento do desapareci-
mento. Quando perceberam 
o sumiço da criança, a família 
informou à polícia local, mas 
não foram encontrados ves-
tígios. Quatro anos depois, 
um menino encontrado em 
Manaus foi reconhecido pelo 
pai de Leandro como o filho.

A perda de renda afe-
tou pobres e ricos em 
2021, mas foi mais in-

tensa para os brasileiros com 
menos condições financei-
ras, indica pesquisa divulga-
da nesta sexta-feira (10) pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Conforme o levantamen-
to, que vai além do mercado 
de trabalho e também anali-
sa outras fontes de recursos, 
incluindo programas sociais, 
os 5% da população com 
menor renda tiveram queda 
de 33,9% no rendimento mé-
dio de 2020 para 2021.

A baixa é a mais intensa 
entre 13 classes pesquisadas 
pelo IBGE. Todas elas amar-
garam recuos na compa-
ração dos dois últimos anos, 
sinaliza o instituto.

De 2020 para 2021, os 5% 
mais pobres viram o rendi-
mento médio domiciliar per 
capita recuar de R$ 59 para R$ 
39 por mês. Vem dessa com-
paração a queda de 33,9%.

A renda domiciliar per 
capita corresponde ao gan-
ho total dividido pela quan-
tidade de pessoas em cada 
residência. A segunda perda 
mais intensa foi sentida pela 
camada que envolve os bra-

sileiros com a segunda me-
nor renda média. Trata-se 
da classe da população com 
rendimento de 5% a 10% 
mais baixo. Nessa faixa, a 
renda despencou 31,8%, de 
R$ 217 para R$ 148, na pass-

agem de 2020 para 2021. Na 
outra ponta da lista, a par-
cela 1% mais rica registrou 
perda de 6,4%. A renda mé-
dia per capita desse grupo 
recuou de R$ 17 mil para R$ 
15,9 mil no ano passado.

INFLAÇÃO 
ESPALHA QUEDAS
Os dados integram a Pnad 

Contínua: Rendimento de 
Todas as Fontes 2021. Além 
dos ganhos com o trabalho 
e programas sociais, o estu-
do também analisa fontes de 
renda como aposentadorias, 
pensões e aluguéis.

A pesquisadora Alessan-
dra Brito, do IBGE, afirma que 
a inflação alta foi responsável 
por provocar perdas gene-
ralizadas entre os brasileiros 
no ano passado, já que os 
cálculos do estudo levam em 
consideração o aumento dos 
preços.

Segundo Brito, o que gerou 
quedas mais intensas entre os 
mais vulneráveis foi a redução 
ou o fim de programas de 
auxílio e transferências. Entre 
eles, está o auxílio emergenci-
al, criado em 2020, ano inicial 
da pandemia. A medida foi 
encerrada em 2021.

O que impediu prejuízos 
ainda mais intensos, pondera 
a pesquisadora, foi a retoma-
da do mercado de trabalho, 

mesmo que esse movimento 
tenha sido insuficiente di-
ante da crise. “O mercado de 
trabalho voltou, mais trabal-
hadores informais retorna-
ram, mas a renda de outras 
fontes teve papel importante 
em 2020, sobretudo o auxílio, 
para segurar as pessoas que 
ganham menos”, afirma.

“Como teve mudanças 
no auxílio, esse colchão, que 
segurou a barra em 2020, co-
meçou a ser tirado ao longo 
de 2021. Afetou bastante essa 
população [mais carente]”, 
completa. Na comparação 
com 2012, ano inicial da sé-
rie histórica do IBGE, a renda 
média per capita dos 5% mais 
pobres despencou 48% em 
2021. Ou seja, caiu quase pela 
metade, de R$ 75 para R$ 39. 
A baixa também foi a mais in-
tensa da pesquisa.

Na outra ponta, o 1% da 
população com maior ren-
dimento registrou perda de 
6,9% no mesmo período. A 
renda da camada mais rica 
passou de R$ 17,1 mil em 2012 
para os R$ 15,9 mil de 2021.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 1.4 
elx completo pneus what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 automá-
tiF: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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 pra-
ta 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 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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BRASIL, 13 DE JUNHO DE 2022    ANO 16, n° 2992



GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
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 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
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 Apar-
tamento 4 suítes 198 
aEL: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, 
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, 
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. BANDEIRANTES 
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

BRASIL, 13 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



BRASIL, 13 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

Considerando as 
duas primeiras divi-
sões do Brasileirão, 

tiveram suas conclusões 
a 10ª rodada da Série A e 
a 11ª da Série B. Entre os 
representantes goianos, o 
Atlético venceu o seu com-
promisso, o Goiás empatou 
e o Vila Nova sofreu um 
novo revés na temporada.

SÉRIE A
Lutando contra a zona 

de rebaixamento do Brasilei-
rão, o Atlético Goianiense aos 
poucos vai se recuperando na 
Série A. Depois de tropeçar 
contra o Corinthians, o Dra-
gão voltou a atuar no Antônio 
Accioly e desta vez saiu com o 
resultado positivo. Com gols 
de Gabriel Baralhas e Welling-
ton Rato, os atleticanos derro-
taram o Avaí por 2×1.

Com o placar favorável, o 
Dragão subiu uma posição e 
chegou ao 18º lugar na ta-
bela. O time ainda continua 
na zona de rebaixamento, 
mas a distância para seus 
concorrentes diminuiu. A 
primeira equipe fora do 
Z-4 é justamente o Avaí, e 
a diferença de pontos entre 
catarinenses e goianos é de 

apenas uma unidade.
A exibição do Goiás tam-

bém foi positiva, analisando 
todo o contexto. Na Arena 
Castelão, o Verdão fez o seu 
terceiro jogo consecutivo 
fora de casa. Depois de ga-
nhar do Red Bull Bragantino, 
pela Copa do Brasil, e bater o 
Botafogo, pelo Brasileirão, o 

Goiás arrancou um empate 
de 1×1 diante do Fortaleza. 
Pedro Raul marcou o tento 
esmeraldino.

No momento, o Verdão 
ocupa a 13ª colocação. A 
diferença para a zona do 
rebaixamento é de apenas 
três pontos. Por outro lado, 
a diferença para o G-6 é de 

somente dois pontos.
Quanto aos outros con-

frontos da rodada, o Palmei-
ras se destacou ao golear o 
Botafogo por 4×0 e recuperar 
a liderança. Isso porque os 
grandes favoritos não fizeram 
suas partes. O Corinthians 
perdeu por 1×0 para o Cuia-
bá, o Atlético-MG foi derrota-

do pelo Fluminense por 5×3 e 
o Flamengo sucumbiu diante 
do Bragantino por 1×0.

A DISPUTA NA SÉRIE B
Quanto ao outro goiano 

presente nas duas primeiras 
divisões do Brasileirão, o Vila 
Nova perdeu por 2×0 para 
o Brusque, em pleno OBA, 
e permanece em momento 
desagradável na Série B. O 
Tigre é atualmente o vice-
-lanterna, há cinco partidas 
sem triunfar na competição.

Contudo, ainda dá para 
reagir, sendo que o espaço 
entre o Vila e a Chapecoense, 
primeiro clube fora de dego-
la, é de só duas unidades. No 
entanto, a equipe colorada 
precisa dar uma resposta rá-
pida ao seu torcedor para que 
a situação não se complique.

Nas outras frentes da 
Série B, o Cruzeiro ostenta a 
ponta isolada do campeona-
to, com a melhor campanha 
da história do torneio, levan-
do em conta as 11 primeiras 
rodadas. O Vasco também 
vem demonstrando solidez. 
Apesar de estar em 3º, o 
Cruz-Maltino é o único in-
victo até aqui. Por fim, Bahia 
(2º) e Sport (4º) são os ou-
tros membros do G-4.

Mais uma semana com 
promessa de muita tensão 
no Onésio Brasileiro Alvaren-
ga (OBA). Jogando em Ala-
goas, neste sábado, 11, o Vila 
Nova foi derrotado pelo CRB 
por 1 a 0, gol do veterano 
atacante Anselmo Ramon. 
Com a derrota, a equipe 
goiana finca o pé na zona de 
rebaixamento do Brasileirão 
da Série B, estacionado nos 
11 pontos, e pode herdar a 
lanterna no domingo, 12, 
caso o Guarani vença o duelo 
frente ao Novorizontino.

A história, no entanto, 
tinha tudo para ser diferen-
te. O Vila foi melhor duran-
te todo o primeiro tempo. 
Essa superioridade foi mais 
evidente nos 25 minutos 
iniciais. Com o tanque cheio, 
a equipe manteve as linhas 
altas, pressionando a saída 
de bola do CRB. Coube ao 

goleiro alagoano Diogo Sil-
va garantir o zero no placar, 
com, pelo menos, duas defe-
sas importantes.

O jogo esfriou na segun-
da metade. O Vila ainda era 
mais objetivo, mas afrouxou 
a marcação e permitiu que 
os alagoanos tivessem mais 
posse de bola. O que se viu 

a partir daí foram muitos 
passes errados e atuações 
que ilustram bem a razão das 
duas equipes estarem em di-
ficuldade na Série B do Brasi-
leirão, dividindo, até então, a 
zona de rebaixamento.

A segunda etapa co-
meçou exatamente como 
terminou a primeira: com 

muitos erros de passe e o 
jogo amarrado. Apenas aos 
11 minutos surgiu o pri-
meiro lance de perigo. Ma-
theuzinho, do Vila, cobrou 
falta com muita qualidade 
e exigiu grande defesa do 
goleiro Diogo Silva.

Apático no jogo, o CRB 
fez mudanças por atacado 

logo aos 15 minutos. O téc-
nico Daniel Paulista mudou 
duas peças para compactar 
mais o meio campo, e pro-
moveu a entrada do ata-
cante Emerson Negueba no 
lugar do apagado Fabinho. 
O Vila também mexeu, mas 
o cenário pouco se alterou.

Foi aos 31 minutos, após 
falha lamentável de Rena-
to, em bola recuada, que 
brilhou a estrela de Ansel-
mo Ramon, um nome qua-
se não pronunciado duran-
te o jogo. O atacante não 
perdoou e deslocou Tony 
para marcar o gol solitário 
da tarde e o quarto dele na 
competição.

O CRB dá um salto na ta-
bela, chegando, provisoria-
mente ao 10° lugar com 14 
pontos. O Vila segue na vice-
-lanterna com apenas 10 e 
ainda pode ser ultrapassado 
pelo Guarani, que soma 9 e 
tem um jogo a menos.

Reprodução

Bia Haddad Maia con-
quistou o maior título de 
sua carreira na manhã des-
te domingo. A brasileira fez 
história ao vencer a ameri-
cana Alison Riske, número 
40 do mundo, por 2 sets a 1 
e conquistou o WTA 250 de 
Nottingham, na Inglaterra. 
Este é o primeiro título da 
carreira da brasileira, que se 
torna a primeira tenista do 
país a conquistar um título 
no circuito desde Teliana Pe-
reira, em 2015. As parciais da 
partida foram 6/4, 1/6 e 6/3.

Bia também é a primeira 
brasileira a vencer um títu-
lo na grama na era aberta, 
após Maria Esther Bueno, em 
1968. A tenista mostra que 
chegará forte para a disputa 
do WTA de Birmingham e 
também para as disputas em 
Wimbledon. Número 48 do 
ranking, a brasileira entrará 
no Top 40 com o título.

“É incrível, nunca esperei 
tanta gente torcendo aqui 
por mim. Muito obrigado 
por fazerem este dia tão 
especial. Assim é o tênis, es-
pecialmente na grama tudo 
muda muito rápido. Riske é 
uma ótima jogadora, ela difi-
cultou o jogo, eu me mantive 
concentrada. Tenis é assim, 
então estou muito feliz por-
que competi comigo mes-
ma e conquistei este troféu”, 
disse a tenista, que fez neste 
domingo a sua segunda final 
da carreira, após ser vice-
-campeã em Seoul, em 2017.

“Nunca imaginei que meu 
primeiro título seria na grama, 
dei 100% em cada ponto. Es-
tou muito feliz e Nottingham 
ficará guardado em meu co-
ração. Tenho mais um jogo 
hoje, vou jogar nas duplas e 
tentar chegar bem nas próxi-
mas competições para fechar 
a temporada de grama”.

Bia Haddad foi superior 
para abrir 1 a 0 no primeiro 
set. Muito concentrada, a 
brasileira teve boas chances 
para abrir uma vantagem 
até mais tranquila, mas a 
disputa foi fechada com 
parcial de 6/4. Após Bia per-
der a chance de abrir 4 a 1 
por muito pouco, as duas 
tenistas confirmaram seus 
serviços até o fim do set.

Nas Séries A e B do Brasileirão, um Nas Séries A e B do Brasileirão, um 
resultado diferente para cada goianoresultado diferente para cada goiano

Vila Nova perde para o CRB e pode terminar rodada na lanternaVila Nova perde para o CRB e pode terminar rodada na lanterna

Bia Haddad Bia Haddad 
vence Riske vence Riske 
na grama na grama 
em Not-em Not-
tingham e tingham e 
conquista conquista 
1º WTA 250 1º WTA 250 
da carreirada carreira

FLÁVIO MOBAROLI 
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O circuito de museus e 
monumentos é lon-
go e inspira reflexões 

sobre o quanto a causa racial 
importa. Neste domingo (12), 
passamos pela rua Black Lives 
Matter (vidas negras impor-
tam, em tradução livre), locali-
zada em frente à Casa Branca, 
sede do governo americano; 
fomos ao Memorial Martin 
Luther King, também na área 
central da cidade; estivemos 
no Memorial de Abraham 
Lincoln; e ao final, no Museu 
Nacional de História e Cultura 
Afro-Americana – outro lugar 
privilegiado, na avenida Na-
tional Mall, também conheci-
da como “o jardim da Améri-
ca”, que reúne vários lugares 
sobre a história do país.

Todos lugares citados nes-
te texto oferecem entrada 
gratuita aos visitantes. Não 
é uma simples localização. O 
que tem importância para um 
Estado precisa estar aos olhos 
ou trazido para perto de quem 
tem poder de decisão e acessí-
vel ao público. Estes museus e 
monumentos contam história. 
Assim, a memória fica marca-
da por fundamentos que com-
batem covardias, segregações 
e injustiças, para que diminu-

am ou deixem de acontecer. 
Por isso, não é surpresa ob-
servar que há pontos antigos 
e inaugurados muito recente-
mente para falar da luta racial, 
na capital americana. Falar da 
questão racial é uma constân-
cia por aqui.

Após a morte de George 
Floyd e de novos embates 
de manifestantes com for-
ças policiais, a rua em frente 
à Casa Branca passou a ser 

oficialmente chamada de 
Vidas Negras Importam. As 
janelas da sede do governo 
americano, de ministérios ou 
outros prédios públicos dão 
de cara com o que não pode 
ser esquecido. A inauguração 
ocorreu em meados de 2020 
mas, além de ser comemora-
da, também levantou críticas 
de ativistas que viram uma 
forma de “distração” para os 
reais problemas. Isso refor-

ça que a proximidade com o 
Poder é, mesmo que muito 
importante, apenas parte da 
complexa luta contra a segre-
gação racial.

Perto dali, ao entrarmos 
no memorial de Luther King, 
o guia observa que a gigante 
estátua do ativista negro está 
virada diretamente para o 
Memorial Thomas Jefferson, 
autor da Declaração de Inde-
pendência dos Estados Uni-

dos. Enquanto o ex-presiden-
te americano foi importante 
para o avanço dos direitos hu-
manos, King foi um ícone na 
luta dos direitos civis. “King 
está olhando na direção de 
Thomas Jefferson de propósi-
to. Jefferson escreveu a decla-
ração de independência que 
diz ‘all men are created equal’. 
Ou seja, todos os homens são 
iguais. Mas foi Martin Luther 
King que deu a vida para rea-

lizar esse sonho nos EUA”, res-
salta o guia Vinícius Portugal, 
um brasileiro que trabalha 
como advogado do governo 
americano e voluntariamente 
acompanha os passeios de 
turistas na capital.

A estátua de King não é 
das mais antigas da cidade, 
existe desde 2011. Naquela 
época, o presidente da Fun-
dação em Memória de Martin 
Luther King ressaltou que tra-
tava-se do “primeiro monu-
mento do National Mall que 
é dedicado a um homem de 
cor, de esperança e paz”.

O memorial é dividido em 
um bloco de pedra enorme 
quebrado ao meio e, em fren-
te, outro pedaço dessa pedra 
como se Luther King tivesse 
atravessado a barreira. Ele 
aparece esculpido de braços 
cruzados. Na lateral, está escri-
to: “Da montanha do desespe-
ro, uma pedra da esperança”. 
É um dos monumentos mais 
contemplativos que já visitei. 
Fomos em seguida ao memo-
rial de Abraham Lincoln, um 
dos pontos altos do dia por-
que estivemos no local onde 
Luther King falou a célebre 
frase “I have a dream” (eu te-
nho um sonho).

Reprodução

Como a memória negra é Como a memória negra é 
lembrada na capital dos Estados Unidoslembrada na capital dos Estados Unidos
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Nesta quarta-feira (08), 
Deolane Bezerra passou o 
dia ao lado de Carlinhos 
Maia e Lucas Guimarães, em 
Alagoas. Depois das ultimas 
polêmicas envolvendo o ca-
sal, a influencer aproveitou 
a visita para dar conselhos 
amorosos aos amigos.

Nas redes sociais, Lucas 
falou sobre sua relação com 
a advogada. “A Deolane é 
literalmente a psicóloga do 
amor. Essa mulher entrou 

no meu juízo, me deu tantos 
conselhos. Uma boa amiga 
mesmo dá bons conselhos. 
Ela ama muito nós dois. Ela 
estava aqui, ‘bebebe, bebe-
be, bebebe’. E eu: ‘Está bom, 
irmã, deixa eu comer aqui o 
prato de feijão com arroz. 

Na ocasião, Carlinhos não 
entrou em detalhes sobre a 
crise, mas confirmou o apoio 
da amiga nesses momentos. 
“Preferi brincar com Deolane 
em relação a mim e Lucas. 
Porque sei que a gente se 
entende, são muitos anos. 

O primeiro episódio 
da série Ms. Marvel 
já está disponível 

na plataforma de streaming 
Disney+. Pela primeira vez, o 
Universo Cinematográfico da 
Marvel (UCM) contará a histó-
ria de Kamala Khan, uma das 
super-heroínas mais caris-
máticas do quadrinhos. Com 
uma boa protagonista, será 
que conseguiram desenvol-
ver um bom capítulo inicial?

SINOPSE
Ms. Marvel é a sétima sé-

rie original da Marvel com a 
Disney+, depois de Wanda-
Vision, Falcão e o Soldado 
Invernal, Loki, What If…?, 
Hawkeye e Cavaleiro da Lua. 
A personagem principal é 
Kamala Khan, uma garota 
de família muçulmana que 
busca dar asas aos próprios 
pensamentos sonhadores.

Com inclinação para de-
senhos e uma personalidade 
avoada, Kamala é fã incondi-

cional da Capitã Marvel. O que 
a garota não esperava é que 
ela mesma adquiriria poderes, 
que despertam um lado cósmi-
co com o qual sempre sonhou.

Apesar de todas as séries 
do UCM compartilharem 
elementos em comum, cada 
um se destaca pela indivi-
dualidade. WandaVision en-
trega um formato inusitado, 
fazendo homenagens a dife-
rentes gerações da televisão 
norte-americana. Loki dá 
um dos pontapés iniciais do 

multiverso. What If…? mistu-
ra criatividade e drama.

Em Ms. Marvel, a caracte-
rística singular está na narrati-
va. Kamala Khan é uma jovem 
que se expressa pela arte e não 
consegue prestar atenção em 
nada por muito tempo. Isso 
permite que a direção brinque 
bastante com a parte visual.

Constantemente, dese-
nhos surgem a fim de enfa-
tizar falas de personagens. 
O universo da série entrega 
muita cor, com predominân-

cia do azul e do amarelo. Isso 
é interessante pois aborda 
justamente a marca da Capi-
tã Marvel, grande referência 
de Kamala Khan.

A atriz Iman Vellani pare-
ce ter nascido para o papel. 
A intéprete retrata uma per-
sonagem insegura e de certo 
modo retraída, mas com pai-
xão pela vida e uma agitação 
que a simboliza. Além disso, 
a Marvel acerta no senso de 
humor, sem cometer exage-
ros como em outras obras.

A estreia de Ms. Marvel mira em A estreia de Ms. Marvel mira em 
público mais jovem e acerta o alvopúblico mais jovem e acerta o alvo

Deolane Bezerra ajuda Deolane Bezerra ajuda 
Carlinhos Maia e Lucas Gui-Carlinhos Maia e Lucas Gui-
marães a superarem crisemarães a superarem crise
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