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Cartéis de drogas de Miami, Medellín e Sinaloa mantêm um Estado paralelo no Alto Solimões, na Amazônia. É um Brasil onde até o poder 
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O início do período de 
estiagem em Goiâ-
nia ajudou a redu-

zir os casos de dengue na 
Capital. Especialistas reco-
nheceram que o alto índice 
de infestação se tratava de 
uma epidemia, mas a situa-
ção parece ter se controlado 
levemente. Menos chuvas 
significam menos criadou-
ros para o mosquito Aedes 
aegypti se reproduzir, em-
bora o atual problema seja a 
disseminação da doença de 
forma comunitária.

De acordo com o boletim 
epidemiológico mais recen-
te da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), a cidade 
passa pela chamada trans-
missão sustentada entre in-
divíduos dentro da mesma 
comunidade, além do au-
mento do número de óbitos 
suspeitos e confirmados por 
dengue. A Capital já registra 
quase o dobro de casos con-
firmados de dengue regis-
trados em todo o ano passa-
do e ainda 19 dos 51 casos 

de dengue em Goiás até o 
momento, conforme indica-
dores da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO).

“As cinco últimas sema-
nas de 2022 mostram uma 
diminuição na incidência 
de casos de dengue no 
município de Goiânia, re-
tornando assim para a Fase 

II do Plano de contingência 
das arboviroses”, consta no 
documento. A alteração do 
status epidemiológico exi-
ge notificação, investiga-
ção e exame confirmatório 
de todos os casos suspei-
tos, além de ações de con-
trole por parte do departa-
mento de zoonoses.

Em Goiás, 63,8% dos 
municípios têm risco alto 
ou moderado para dengue, 
conforme dados da SES Goi-
ás. Goiânia apresenta risco 
moderado para doença. 
A explosão de casos entre 
2021 e 2022 pode ser uma 
combinação de epidemias 
explosivas previstas pelos 

cientistas num ciclo com-
posto a cada quatro ou cin-
co anos somado à chuva e 
calor intensos no último ve-
rão, falta de cuidado da po-
pulação ligados aos focos de 
reprodução do inseto e re-
dução de medidas efetivas 
no combate ao transmissor 
desde a pandemia.

Na última quarta-feira 
(8), em Goiânia, a Polícia Ci-
vil efetuou a prisão de um 
idoso por maus-tratos a ani-
mais. Após audiência de cus-
tódia, ele pagou uma fiança 
de R$ 1,5 mil e responderá o 
inquérito em liberdade. Por 
isso, o Diário do Estado foi 
atrás de mais informações a 
respeito desses crimes espe-
cíficos na capital.

MAUS-TRATOS
A delegada Simelli Le-

mes é responsável pelas 
denúncias de maus-tratos 
a animais domésticos em 
Goiânia. De acordo com ela, 
os casos mais comuns são 
agressões a cachorros. Em 

seguida, vêm os gatos. Por 
fim, cavalos e galos, esses 
com ocorrências mais raras.

Os registros ainda são no-
vos. “É um pouco delicado 
falar em estatísticas. […] Te-
mos estatísticas da Delegacia 
Estadual de Repressão a Cri-
mes Contra o Meio Ambiente 
(DEMA) no estado a partir de 
2020, e em Goiânia, que tam-
bém é recente, a partir deste 
ano”, afirma Simelli.

A delegada revelou que, 
em 2020, foram 900 denún-
cias e registros de ocorrên-
cia. Em 2021, esse número 
subiu para 1.300. Neste ano, 
entre os meses de janeiro e 
maio, já foram feitas 362 de-
núncias e registros. Cerca de 
mil denúncias acontecem 
por ano, mas várias vezes 

elas não se confirmam.
“Em Goiânia houve uma 

diminuição de denúncias 
porque temos feito um tra-
balho um pouco mais apro-
fundado de orientação. As 
pessoas denunciam muito na 
delegacia, mas também pe-
dem muito socorro. Entram 
para tudo, e a gente começou 
a fazer atendimentos que não 
são aqui”, explica a delegada.

Segundo ela, as estatísti-
cas diminuíram não neces-
sariamente por conta da di-
minuição de casos, mas sim 
porque a Polícia Civil está 
filtrando melhor casos que 
configuram crime. As autori-
dades locais vêm incentivan-
do o registro dessas denún-
cias, exatamente para que 
haja uma maior filtragem.

Reprodução

Um homem de 37 anos 
foi preso preventivamente 
na manhã desta segunda, 14, 
por praticar prostituição in-
fantil na região noroeste de 
Goiânia. Ele teria aliciado me-
nores entre 13 e 16 anos para 
cometer o crime. Conhecido 
como Xitão, Rodiney Tavares 
oferecia dinheiro e alimentos 
para as vítimas, que eram 
abordados presencialmente 
e por meio das redes sociais.

O caso começou a ser 
investigado após denúncia 
anônima. Segundo o dele-
gado Wesley Silva, da Dele-
gacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA), 
há relatos de possíveis favo-
recimento à prostituição e 
estupro de vulnerável des-
de aproximadamente o ano 
de 2014. Nenhum respon-
sável pelo menores tinha 
conhecimento da situação. 

“Inicialmente, ele atraía os 
menores sob o viés da amiza-
de e, oportunamente, ao veri-
ficar alguma vulnerabilidade 
nessas vítimas, a exemplo de 
dificuldades financeiras, pas-
sava a oferecer quantias em 
dinheiro e até mesmo comida 
para que eles se submetessem 
às práticas sexuais com ele”. 

O delegado afirma que 
foi a própria Polícia Civil 
quem informou os familia-
res sobre o crime. Ele orienta 
que a população denuncie 
a existência de outras pos-
síveis vítimas. A informação 
pode ser repassada à DPCA da 
capital sem se identificar pelos 
telefones (62) 3286.1540 ou 
pelo disque 180.

Além da prisão, os poli-
ciais cumpriram um man-
dado de busca e apreensão. 
Eles encontraram na casa de 
Xitão apetrechos análogos a 
munições de arma de fogo 
de uso restrito, que serão 
objeto de posterior análise 
policial. A prisão foi realizada 
dentro da Operação Acalen-
to, da Secretaria de Opera-
ções Integradas (Seopi). 
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Os gestores do Centro 
de Ensino em Perío-
do Integral Dom Bos-

co (CEPI) de Jussara, municí-
pio do interior do estado, têm 
sido alvo de denúncias por 
estarem realizando cobran-
ças indevidas de alunos que 
procuraram a unidade de en-
sino para pegar documentos 
como a primeira via do Histó-
rico Escolar e o Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio.

O ex-aluno, Fernando 
Monteiro, explicou ao Diário 
do Estado que o diretor do 
centro de ensino, com o au-
xílio de três funcionárias, co-
bram cerca de R$ 15 de cada 
aluno para emitir os docu-
mentos que são entregues de 
graça pela Secretária Estadual 
de Educação (Seduc). A co-
brança só pode ser realizada 
a partir da segunda via.

Fernando, que é autôno-
mo, disse ainda que a coorde-

nadora regional de educação 
e a assessora financeira da 
cidade são coniventes com o 
suposto esquema criminoso, 
já que possuem conhecimen-

to da prática. A vítima diz que 
muitas pessoas procuraram 
a unidade e que precisaram 
desembolsar a quantia para 
conseguir o documento, mas 

que não denunciaram por 
medo de sofrer represálias.

“O aluno vai no colégio 
buscar o Histórico Escolar ou 
o Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio e então eles 
cobram essa taxa. A primei-
ra via é R$ 15, a segunda R$ 
30 e segue assim, sucessiva-
mente, com a autorização do 
diretor. As secretárias vão lá, 
pegam o dinheiro e colocam 
na gaveta para ser entregue 
ao diretor. Elas alegam que o 
dinheiro é para pagar o tele-
fone e outras despesas da es-
cola, mas o estado arca com 
esses gastos. Agora eu te 
pergunto, para onde vai todo 
esse dinheiro?”, questionou.

COBRANÇA
O autônomo conta que 

também precisou ir à unidade 
de ensino pegar o Histórico 
Escolar e o Certificado de Con-
clusão do Ensino Médio, mas 
que ao questionar o motivo 
da cobrança por parte dos co-
laboradores, eles alegaram 
que não cobrariam a sua taxa 
por já ter sido monitor de in-
formática no centro de ensino.

“Isso é um absurdo. Quan-

do falei que era conhecedor 
da lei, eles me falaram que 
eu tinha a opção de pagar 
ou não, porque já havia tra-
balhado na escola, que não 
iriam cobrar por camarada-
gem. É um direito do cidadão 
ter esse certificado, princi-
palmente porque têm muita 
gente que não possui dinhei-
ro para pagar esse valor. Essa 
cobrança é uma vergonha, já 
que o estado dá o dinheiro 
para eles arcarem com essas 
supostas dívidas. Algo precisa 
ser feito”, concluiu

Ao Diário do Estado, a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção de Jussara (SME) disse 
desconhecer a prática cri-
minosa. Já a Seduc afirmou 
que não há autorização de 
cobrança para a emissão de 
documentos nas escolas da 
rede pública estadual de 
ensino. E que vai averiguar 
a denúncia e tomará, ime-
diatamente, as providências 
que se fizerem necessárias.

Divulgação
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Um caso de agressão cha-
mou a atenção dos morado-
res de Santa Helena de Goi-
ás, nesta segunda-feira, 13. 
O comunicador e empresá-
rio, Cristiano Souza, denun-
ciou ter sido agredido com 
chutes e socos pelo vereador 
do município, Elias de Olivei-
ra Santos Júnior (PSD), de 29 
anos, após publicar uma re-
portagem sobre gastos dos 
parlamentares com viagens 
usando dinheiro público.

O comunicador acessou 
o portal da transparência da 
cidade e divulgou uma lista 
dos vereadores que mais 
gastaram com diárias de via-
gens no mês de maio deste 
ano. O destaque foi o politi-
co Elias Júnior, que apareceu 
em 1º lugar na lista de maio-
res gastadores.

Em uma viagem de qua-
tro dias a Brasília, no Distrito 
Federal, Elias chegou a rece-
beu R$ 2,7 mil. Ou seja, R$ 
675 por dia. O parlamentar 
viajou para participar de um 
curso sobre controle interno 
na administração pública.

Depois da repercussão 

negativa, o parlamentar 
assumiu a agressão e disse 
que teve um descontrole 
emocional por ter a sua inte-
gridade difamada. O caso foi 
parar na Delegacia de Polícia 
Civil (PC), que instaurou um 
inquérito por lesão corporal.

AGRESSÃO
A agressão aconteceu 

assim que Cristiano saiu do 
carro e foi ao encontro de 

um amigo em uma gara-
gem de venda de veículos. 
Testemuhas contaram que o 
vereador já estava no local e 
bastante alterado pela publi-
cação da matéria. Câmeras 
de segurança registraram o 
momento em que Cristiano 
é empurrado no chão antes 
de entrar na loja de carros. 
Ele cai na calçada e é agre-
dido com socos e chutes por 
cerca de 5 minutos.

O feriado de Corpus Chris-
ti não deve alterar as medidas 
sanitárias de combate à Covid 
na maior parte das cidades 
turísticas goianas. Levanta-
mento feito pela reportagem 
do Diário do Estado revelou 
que apenas em Goiás houve 
a publicação de decreto com 
base no atual cenário epi-
demiológico do estado. Os 
casos da doença chegaram a 
aumentar 1.200% em Pirenó-
polis após as Cavalhadas, no 
início deste mês.

A tendência de alta de 
casos e de aumento de in-
ternações em UTI no estado 
obrigou a prefeitura de Goiás 
a tornar novamente obriga-
tório o uso de máscara facial 
em locais fechados. A deci-
são ocorre exatamente dois 
meses após a liberação do 
item. De acordo com docu-
mento publicado nesta se-
gunda, 13, todos os eventos 
com potencial de aglome-
ração de pessoas,  precisam 
de autorização municipal. As 
novas regras valem no feria-
do e até 30 de junho.

Em Caldas Novas, não há 

novidade. Não é necessário 
cobrir o rosto e a boca em lo-
cais abertos ou fechados, ex-
ceto em unidades de saúde, 
desde março deste ano. O de-
creto que flexibiliza o uso de 
máscara também autorizou a 
lotação de 100% da capacida-
de para estabelecimentos co-
merciais, bares, restaurantes, 
hotéis, pousadas e parques. A 
liberação, no entanto, condi-
cionou a mudança a um novo 
aumento de casos.

No município de Alto Pa-
raíso, na região da Chapada 
dos Veadeiros, a determinação 
permanece a de uso facultati-
vo da proteção facial. A asses-
soria da prefeitura informa que 
os casos registrados subiram 

nesta segunda-feira, 13, devi-
do a uma ação de testagem 
ampliada nas escolas munici-
pais. Os dados ainda não fo-
ram atualizados e publicados 
no boletim epidemiológico.

A recomendação da Se-
cretaria Estadual de Saúde é 
que pessoas mais vulneráveis, 
como grávidas, idosos acima 
dos 60 anos, imunossuprimi-
das, com comorbidades, sin-
tomáticos respiratórios usem 
a máscara. A utilização tam-
bém deve ocorrer , em ser-
viços de saúde e ambientes 
com aglomeração de pessoa 
abertos ou fechados, a exem-
plo de transporte coletivo, 
locais de trabalho  e institui-
ções de ensino.
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Na noite desta segun-
da-feira, 13, o Senado 
aprovou o Projeto de 

Lei Complementar nº 18 que li-
mita a uma faixa de 17% a 18% 
a cobrança do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) sobre combus-
tíveis, energia elétrica, trans-
porte coletivo e comunicações. 
No entanto, se for aprovada 
sem mudanças, a proposta 
não diminuirá o preço do óleo 
diesel na bomba dos postos 
goianos, segundo o Sindicato 
do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo no Estado 
de Goiás (Sindiposto-GO).

“Hoje, o ICMS sobre o die-
sel é de 16% em Goiás, por 
isso não vai ser afetado. O da 
gasolina é de 30% aqui no 
estado, então teria impacto, 
caso se mantenha a pauta 
congelada como está hoje, 
em R$ 6,55. A gasolina bai-
xaria 0,7129, por litro”, afirma 
o presidente do Sindiposto-
-GO, Márcio Martins.

Pauta congelada é o preço 
médio que o governo esta-
dual considera na hora de 
cobrar a alíquota, que é a taxa 
do imposto. O ICMS é cobra-

do do proprietário do pos-
to no momento em que ele 
compra o combustível para 
revender. Assim, o governo 
estadual calcula uma média, 
a cada 15 dias, dos preços que 
estão sendo colocados ao 
consumidor na bomba para, 
a partir deste valor, definir de 
quanto será o imposto.

Esta média é chamada de 
pauta e, em Goiás, está con-
gelada desde novembro, no 
valor de R$ 6,55. “Agora, com 

estas mudanças [do projeto 
que tramita no Congresso], 
pode ser que se descongele o 
preço. Se isso acontecer, a di-
minuição no valor da gasolina 
vai ser menor”, explica Martins.

De autoria do deputado 
federal Danilo Forte (União-
-CE), a proposta prevê que 
combustíveis, energia elé-
trica, transporte coletivo e 
comunicações sejam enqua-
drados como “essenciais” na 
legislação tributária e, por 

isso, tenham um limite na co-
brança de imposto.

VOLTA PARA CÂMARA
No Senado, o texto foi 

aprovado por 65 votos favo-
ráveis e 12 contrários. Tam-
bém foi aprovado um desta-
que que prevê compensação, 
por parte da União, caso os 
estados e municípios percam 
dinheiro em caixa por conta 
da lei, já que ela diminui a ar-
recadação de um imposto.

Está tramitando na As-
sembleia Legislativa de Goiás 
(Alego), projeto de lei do de-
putado estadual Alysson Lima 
(PSB), propondo a isenção do 
IPVA de veículos novos com-
prados por Microempreende-
dores Individuais (MEIs).

A matéria altera o Có-
digo Tributário do Estado 

acrescentando na redação 
do inciso XV do artigo 94 
do documento a isenção 
voltada para os carros no-
vos que forem comprados 
por MEIs. O benefício seria 
limitado a um veículo por 
microempreendedor.

Alysson Lima pontuou que 
o objetivo é conceder incenti-
vos fiscais para os MEIs, com 
a finalidade de possibilitar 

maior competitividade para a 
classe dentro do cenário eco-
nômico do Estado, em espe-
cial durante o atual período 
pós-crise da pandemia.

“A medida visa atender 
reivindicações da categoria, 
bem como fomentar a econo-
mia estadual, mormente em 
razão dos prejuízos financei-
ros suportados pelos micro-
empreendedores individuais 

goianos durante e após a pan-
demia”, citou na justificativa.

Para ter validade, o pro-
jeto precisa ser aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
e sancionado pelo governa-
dor. Atualmente a proposta 
é analisada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ), e tem como relator 
o  deputado Delegado Hum-
berto Teófilo (Patriota).

Reprodução
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A assessoria de comuni-
cação do senador Luiz do 
Carmo (PSC) negou que 
o político esteja conver-
sando sobre espaço para 
ser o candidato a vice-
-governador na chapa 
encabeçada por Gustavo 
Mendanha (PATRIOTA).
A assessoria confirmou 
que qualquer informação 
a respeito do assunto é 
especulação e que Luiz do 
Carmo, inclusive, está reali-
zando encontros em várias 
cidades do Estado para 
reafirmar seu projeto 2022 
que é tentar se reeleger 
para o cargo de senador.
Por fim, a equipe de co-

municação de Luiz do 
Carmo frisou que o políti-
co “está aberto ao diálogo 
com todos, por valorizar a 
democracia”. Luiz do Car-
mo costuma se apresen-
tar como senador munici-
palista, e tem se dedicado 
a rodar o estado com prio-
ridade para visitas as Câ-
maras Municipais.
A primeira cidade que re-
cebeu o evento de lança-
mento de pré-candidatura 
de Luiz do Carmo foi Po-
rangatu, no último final de 
semana. Cidades como Rio 
Verde, Águas Lindas e Goiâ-
nia também serão visitadas 
com o mesmo objetivo.

O deputado federal Már-
cio Macedo (PT), assumiu 
a cadeira que era de Val-
devan Noventa (PL-SE).
O termo de reassunção 
do mandato do petista foi 
assinado nesta terça-feira 
(14)  pelo presidente da 
Câmara Federal, deputado 
Arthur Lira (PP-AL).
Valdevan Noventa foi 

afastado de suas ativi-
dades pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) por 
abuso de poder econômi-
co e compra de votos nas 
eleições de 2018.
Já o deputado Márcio Ma-
cedo é um dos vice-pre-
sidentes do PT e também 
tesoureiro da pré-campa-
nha de Lula à Presidência.
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O ex-superintendente 
da Polícia Federal no 
Amazonas Alexandre 

Saraiva afirmou que o de-
saparecimento do repórter 
inglês Dom Phillips e do in-
digenista Bruno Pereira, no 
Vale do Javari, está relaciona-
do ao trabalho da imprensa 
e às consequências que isso 
traria para os interesses do 
crime organizado na região. 
“Nenhum jornalista está segu-
ro na Amazônia, falo isso para 
todos que vão para lá. Ali a 
vida não vale nada”, diz Sarai-
va. Segundo ele, esse proble-
ma se repete em outras regi-
ões da floresta, como a região 
sul do Pará, sudeste e nos Es-
tados de Roraima e Rondonia.

“Estamos falando de um 
trabalho de imprensa, mos-
trar para o mundo o que está 
acontecendo na Amazônia. O 
pano de fundo, o objetivo, era 
jornalístico. Está muito claro 
isso para mim. Ele estava lá 

com um repórter estrangeiro, 
iria sair na imprensa e isso iria 
atrapalhar os negócios (dos 
criminosos)”, afirma Saraiva, 
substituído do cargo após 
enviar ao Supremo Tribunal 
Federal notícia-crime contra 
o ex-ministro do Meio Am-

biente Ricardo Salles.
O Vale do Javari fica na 

região da tríplice fronteira en-
tre o Brasil, Colômbia e Peru 
e, como mostrou o Estadão, 
é rota do crime organizado 
transnacional: tráfico de ma-
deira, de drogas, ouro e vio-

lência. “Quando o Estado sai, 
ou nunca entrou, fica um vá-
cuo”, afirma Saraiva. Segundo 
o delegado, a tendência nor-
mal das diferentes atividades 
criminosas em uma determi-
nada região é convergir. É o 
que já acontece na Amazônia. 

“Não existe meio gângster. O 
tráfico de drogas precisa das 
rotas dos madeireiros. Vai 
chegar para eles e negociar, 
se não der certo mata e assu-
me”, diz o ex-superintendente 
da PF no Amazonas.

Saraiva foi punido pela 
corporação por dar entrevis-
tas e se lançou pré-candidato 
a deputado federal neste ano 
pelo PSB. Saraiva conhece 
Bruno e Dom. Junto com o 
indigenista, o então superin-
tendente da Polícia Federal 
no Amazonas participou de 
uma operação de combate 
ao garimpo ilegal que termi-
nou com cerca de 60 balsas 
afundadas. Já o jornalista 
inglês entrevistou o ex-supe-
rintendente da Polícia Fede-
ral no Amazonas há cerca de 
dois meses. “O Bruno é um 
cara super experiente, estava 
lá para levar o Dom para fa-
zer um trabalho jornalístico. 
Isso está claro”, diz.

Na segunda-feira (13/6), a 
Polícia Federal negou ter en-
contrado os corpos de Dom 
e Bruno após o jornal The 
Guardian, para com o qual o 
repórter colaborava, publicar 
relato de familiares do corres-
pondente estrangeiro, segun-
do os quais diplomatas brasi-
leiros disseram a eles que os 
corpos de ambos haviam sido 
localizados na selva. A asso-
ciação de indígenas Unijava, 
que auxilia nas buscas, tam-
bém negou a informação. O 
ex-superintendente da Polícia 
Federal no Amazonas critica a 
atuação das Forças Armadas na 
região via Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) durante a gestão 
do presidente Jair Bolsonaro e 
vê a necessidade de atuação 
delas no combate ao crime or-
ganizado transnacional. “Eles 
ficam esperando a invasão 
de um país estrangeiro e en-
quanto isso o crime acontece 
nas barbas deles”, afirma.

Divulgação
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O ex-presidente Lula (PT), 
repercutiu a informação da 
agência de notícias Bloom-
berg, que publicou um su-
posto pedido de “ajuda” de 
Bolsonaro feito ao presiden-
te dos Estados Unidos, Joe 
Biden. Segundo a publica-
ção, durante sua conversa 
com Biden na Cúpula das 
Américas, Bolsonaro pediu 
que o presidente americano 
o ajudasse para que Lula não 
vencesse as eleições presi-
denciais desse ano.

À Rádio Vitoriosa, de Uber-
lândia, Minas Gerais, o ex-
-presidente Lula disse nesta 
terça-feira, 14, que não acre-
dita na informação por se ser 
“humilhação demais”. Lula 
ainda criticou o fato de Bolso-
naro ter saído “maravilhado” 
da conversa com Biden.

“Se a a conversa foi extra-
ordinária, que foi fantástica, 
diga o que conversou! Diga 
qual foi o acordo. Ele foi lá, 
segundo a imprensa ame-
ricana, pedir para o Biden 
ajudar ele a não deixar eu 
ganhar as eleições? Será que 
isso é verdade? Eu vi ontem 

na imprensa. Vi na imprensa 
americana que o presidente 
Bolsonaro foi aos Estados 
Unidos pedir para o Biden 
ajudar ele a não deixar eu 
ganhar as eleições. Por Deus 
do céu, não acredito que 
seja verdade. Não acredito. 
Isso é se humilhar demais”.

Ainda durante a entrevis-
ta Lula declarou que o atual 
presidente do Brasil preci-
sa conversar com o povo e 
“parar de fazer motociata, 
cavalada. Quem vai ganhar 
as eleições nesse País não é 

o Lula, não é um candidato, 
não é um partido. Quem vai 
ganhar tirar o Bolsonaro é 
o povo brasileiro, que está 
cansado de tanta mentira, 
de tanta sordidez, de tanta 
injúria, de tanto pecado”, 
continuou o petista.

Por fim Lula garantiu 
que “vai trabalhar para 
devolver o Brasil ao povo 
brasileiro. Estou disposto a 
dedicar cada minuto da mi-
nha vida para fazer o povo 
compreender que ele pode 
voltar a ser feliz”.

A movimentação da base 
do presidente Bolsonaro 
(PL) em Brasília para que o 
projeto de lei que limita as 
alíquotas do ICMS, sobre 
combustíveis, gás natural, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo seja 
aprovado ainda nesta terça-
-feira, 14, aumenta a conota-
ção eleitoreira da proposta.

Isso porque o texto-base 
da proposta foi aprovado 
com modificações no Sena-
do na última segunda-feira 
(13), e agora, antes de seguir 
para sanção do presidente, 
precisa ser avaliada nova-
mente pela Câmara Federal.

E se depender do presi-
dente da Casa, deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL), 
o plenário da Câmara deve 
receber o projeto para 
apreciação ainda nesta ter-
ça-feira, 14. A informação 
foi publicada no blog da 
jornalista Andréia Sadi.

Lira é aliado de primei-
ra ordem de Bolsonaro. O 
deputado federal sabe que, 
em ano eleitoral, a inércia do 
Governo Federal em tomar 
medidas para conter, princi-
palmente constantes reajus-

tes nos preços dos combus-
tíveis e da energia elétrica, 
pode prejudicar o projeto 
de reeleição do presidente.

A proposta do Governo 
Federal é limitar a uma faixa 
de 17% a 18% a cobrança do 
ICMS sobre combustíveis, 
energia elétrica, transporte 
coletivo e comunicações.

O texto que foi aprovado 
pelo plenário contém um 
destaque que é a compen-

sação, por parte da União, 
caso os estados e municípios 
percam dinheiro em caixa por 
conta da lei, já que ela diminui 
a arrecadação do imposto.

A União também deverá 
manter os níveis atuais de 
recursos nas áreas de saú-
de, educação e no Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais de Educação (Fundeb).

Sobre suposto pedido de “ajuda” de Sobre suposto pedido de “ajuda” de 
Bolsonaro a Biden, Lula dispara: “Não Bolsonaro a Biden, Lula dispara: “Não 
acredito. Isso é se humilhar demais”acredito. Isso é se humilhar demais”
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Com o objetivo de pressio-
nar por uma resposta do Go-
verno Federal, servidores da 
Funai realizam na tarde desta 
terça, 14, uma manifestação 
dentro de uma greve de um 
dia. Eles exigem reforço nas 
buscas pelo colega Bruno Pe-

reira e pelo jornalista inglês 
Dom Phillips e uma retrata-
ção formal do presidente da 
instituição, que acusou os de-
saparecidos de estarem em 
áreas não autorizadas.

O grupo também ques-
tiona a falta de forças de 
segurança especializadas e 
de apoio aos servidores em 

atuação na região onde a 
dupla sumiu em 5 de junho. 
Em meio à reclamação de-
les, embate internacional e 
cobrança da sociedade por 
seriedade na condução do 
caso, a embaixada brasileira 
no Reino Unido reconheceu 
hoje que comunicou erronea-
mente o cunhado e a esposa 

do estrangeiro de que teriam 
encontrado os corpos amar-
rados em uma árvore.

A informação publicada 
pelo diário inglês The Guar-
dian é de que o embaixador 
Fred Arruda escreveu aos fa-
miliares do britânico para se 
retratar. Segundo ele, os diplo-
matas foram enganados pelo 

que definiu como “oficiais in-
vestigadores” e pediu “descul-
pa de todo coração”. “Lamen-
tamos profundamente que 
a embaixada tenha passado 
à família ontem informações 
que não se mostraram corre-
tas”, afirmou se justificando 
pela “precipitação por parte 
da equipe multi-agências”. 

Os familiares tomaram 
conhecimento da falsa no-
tícia por meio da ligação 
de um representante da 
embaixada ontem, segunda 
(13). Desde a divulgação do 
fato, a Polícia Federal e a as-
sociação indígena Univaja, 
que auxilia nas buscas, ne-
garam a informação.

Cartéis de drogas de 
Miami, Medellín e Si-
naloa mantêm um 

Estado paralelo no Alto So-
limões, na Amazônia. É um 
Brasil onde até o poder púb-
lico precisa seguir regras im-
postas pelo crime. O Estadão 
teve acesso a informações 
sigilosas que fazem parte de 
investigações sobre o con-
texto do desaparecimento do 
indigenista brasileiro Bruno 
Pereira e do jornalista inglês 
Dom Phillips e que revelam 
a existência de uma cadeia 
criminosa em plena atividade 
pelos rios, florestas e cidades 
da tríplice fronteira com a 
Colômbia e o Peru.

 As comunidades ribei-
rinhas nas margens do Rio 
Itaquaí, que deságua no Ja-
vari, afluente do Solimões, 
sofrem forte influência do 
tráfico, como as de São Ra-
fael, de São Gabriel e de La-
dário. Foi da comunidade 
de São Rafael que Pereira e 
Phillips partiram no último 
dia 5 em direção a Atalaia até 
não serem mais vistos.

Trata-se de megaesque-
ma de transporte de armas 
e drogas, pistolagem e lav-

agem de dinheiro que tem 
impacto na economia de 
nove municípios com o mer-
cado de entorpecentes e de 
pesca e caça ilegais em uma 
região de 213 mil km² de flo-
resta, maior que o território 
do Estado do Paraná.

 Do outro lado do rio Java-
ri, em território peruano, as 
plantações de coca podem 
ser encontradas em meia 
hora de viagem. Nas cidades 

dessa área de fronteira, a emi-
ssão de notas fiscais é rarida-
de. Sem controle do Fisco, o 
dinheiro dos cartéis se mis-
tura ao de negócios consti-
tuídos para dar aparência de 
legalidade aos esquemas que 
aliciam comerciantes, atrave-
ssadores, pescadores, caça-
dores e políticos locais.

 A reportagem reconsti-
tuiu a rede do crime a partir 
de documentos e conversas 

com agentes ligados às in-
vestigações, autoridades da 
segurança pública do Ama-
zonas, advogados que atuam 
na fronteira, ribeirinhos, indí-
genas e pessoas com acessos 
a traficantes de drogas. Dos 
três cartéis internacionais, o 
de Medellín predomina no 
Alto Solimões, região que 
compreende os municípios 
de Tabatinga, Benjamin Con-
stant e Atalaia do Norte.

 ORDEM
A polícia trabalha com 

a suspeita de que um atra-
vessador com dupla nacio-
nalidade tenha dado uma 
ordem para que o pescador 
Amarildo Costa, o Pelado, 
preso temporariamente, ma-
tasse Pereira por causa de 
prejuízos ao negócio ilegal da 
pesca que o indigenista vinha 
causando com fiscalizações. 
Como mostrou o Estadão, Pe-
reira treinou uma equipe de 
vigilância indígena capaz de 
documentar a ação de infra-
tores em territórios preserva-
dos, e a medida prejudicava o 
fluxo criminoso.

O atravessador, conhecido 
como Colômbia, tem proprie-
dades em Benjamin Constant, 
segundo as investigações. No 
entanto, atua nas sombras. 
Apesar de estar no radar de po-
liciais há anos, investigadores 
de campo relataram à report-
agem que só viram a primeira 
fotografia dele há três dias. 

Um policial federal ouvi-
do sob anonimato disse que 
traficantes que dominam as 
calhas dos rios Ituí, Itaquaí e 
Javari são só a base de uma 
rede maior. Eles atuam como 

“capatazes” para intermedi-
ários que, em cidades como 
Tabatinga, assumem negó-
cios legais, como restauran-
tes, cafés e hotéis, para lavar 
dinheiro. Esses intermediá-
rios prestam contas a líderes 
dos cartéis internacionais.

Ribeirinhos e pescadores 
como Pelado e outros sob 
investigação têm papel fun-
damental para os traficantes. 
Eles agem como líderes nas co-
munidades e conseguem dar 
vazão a produtos extraídos da 
floresta. Com isso, traficantes 
conseguem reforçar a aparên-
cia de legalidade de seus ne-
gócios e passam a ter a condes-
cendência de ribeirinhos para 
operar rotas de drogas para 
outros Estados e para a Europa.

Apesar de toda a movi-
mentação militar em Atalaia, 
amigos de Pelado continuam 
entrando e saindo de terras 
indígenas com embarcações 
que levam freezers para 
pescados. Um deles, con-
hecido como Caboclo, foi 
flagrado pela reportagem 
próximo a um dos “furos” 
(atalhos) do Itaquaí. Ele é 
monitorado pela polícia e já 
prestou depoimentos. 
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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 
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 auF: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 
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

Veículos
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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
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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-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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, 
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

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
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 Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
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
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Kylian Mbappé voltou 
ao topo da lista de jo-
gadores mais valio-

sos do mundo do futebol. 
O atacante, que assinou 
sua renovação de contra-
to com o Paris Saint-Ger-
main, lidera o ranking dos 
atletas com a maior taxa 
estimada de transferência, 
segundo estudo do CIES 
Football Observatory di-
vulgado nesta segunda-fei-
ra. Vinicius Junior, do Real 
Madrid, ocupa a segunda 
posição e é o único brasilei-
ro no Top 10 do ranking.

O norueguês Erling Haa-
land, que deixou o Borussia 
Dortmund ao fim da última 
temporada e assinou com 
o Manchester City, ficou na 
terceira colocação. Com-
pletam as dez primeiras 
posições Pedri (Barcelona), 
Jude Bellingham (Borus-
sia Dortmund), Phil Foden 
(Manchester City), Frenkie 
De Jong (Barcelona), Luis 
Díaz (Liverpool), Rúben Dias 
(Manchester City) e Ferran 
Torres (Barcelona).

Todos os dez têm até 25 
anos. Neymar, que tem con-
trato com o PSG até 2025, 
ficou fora das cem primei-
ras colocações, assim como 
Lionel Messi, Karim Benze-

ma, Robert Lewandowski, 
que já passaram dos 30 
anos. Os outros brasileiros 
das cem primeiras posi-
ções são Éder Militão (Real 
Madrid), Rodrygo (Real Ma-
drid), Alisson (Liverpool), 

Ederson (Manchester City), 
Marquinhos (Paris Saint-
-Germain), Lucas Paquetá 
(Lyon), Gabriel Jesus (Man-
chester City), Casemiro 
(Real Madrid), Richarlison 
(Everton) e Antony (Ajax).

Esse é o último levanta-
mento antes da abertura da 
próxima janela de transfe-
rências do futebol europeu, 
que será no dia 10 de junho. 
O mercado promete mudan-
ças interessantes nos princi-

pais clubes europeus. Sadio 
Mané, do Liverpool, Robert 
Lewandowski, do Bayern de 
Munique, e Gabriel Jesus, do 
Manchester City, devem tro-
car de clube até o início da 
próxima temporada.

A Costa Rica faturou nes-
ta terça-feira a última vaga 
na Copa do Mundo do Ca-
tar, que será disputada en-
tre novembro e dezembro 
deste ano. Jogando no país-
-sede do Mundial, o time da 
América Central venceu a 
Nova Zelândia por 1 a 0, no 
estádio Ahmad Bin Ali, em 
Al Rayyan, pela na repesca-
gem intercontinental das 
Eliminatórias. O confronto, 
decidido em jogo único, foi 
definido com gol aos dois 
minutos do primeiro tempo.

Foi o suficiente para levar 
a Costa Rica para a sua sex-
ta Copa do Mundo, sendo 
a terceira consecutiva - es-
teve em 1990, 2002, 2006, 
2014 e 2018. Já a seleção 
neozelandesa, que caiu 
novamente na repescagem 
das Eliminatórias, tentava a 
vaga no Mundial pela ter-
ceira vez. No fim do ano, a 
seleção costa-riquenha vai 

estar no complicado Grupo 
E, considerado um dos mais 
difíceis da competição, ao 
lado de Alemanha, Espanha 
e Japão. O primeiro due-
lo entre Costa Rica e Nova 
Zelândia em uma compe-

tição oficial começou mo-
vimentado. Logo aos dois 
minutos, Campbell marcou 
o único gol da partida.

Após cruzamento ras-
teiro da esquerda, o craque 
do time surgiu entre dois 

marcadores na entrada da 
área e mandou para as re-
des. Depois do gol, a seleção 
neozelandesa passou a con-
trolar o jogo, impondo pres-
são diante da retranca da 
Costa Rica. O time da Nova 

Zelândia dominava o meio-
-campo, tinha maior posse 
de bola, mas pouco ameaça-
va o gol defendido por Keylor 
Navas. Antes do intervalo, a 
equipe neozelandesa chegou 
a balançar as redes, aos 38, 
mas o árbitro anulou o lance 
com ajuda do VAR por conta 
de falta no início da jogada.

No segundo tempo, a 
Costa Rica passou a atuar 
ainda mais recuada e a Nova 
Zelândia criou lances mais 
perigosos. O experiente go-
leiro Navas, então, começou 
a trabalhar. Fez duas belas de-
fesas que evitaram o empate. 
Para piorar a situação dos 
neozelandeses, Barbarouses 
acertou carrinho por trás no 
tornozelo de Francisco Calvo 
e foi expulso. O cartão ver-
melho veio após consulta 
do árbitro ao VAR. Com um a 
menos, a Nova Zelândia não 
teve forças e nem ataque 
para buscar o empate

Reprodução

Embalada na grama, Be-
atriz Haddad Maia estreou 
com vitória no WTA de Bir-
mingham nesta terça-feira 
(14/6) ao derrotar a checa 
Petra Kvitova, duas vezes 
campeã de Wimbledon e 
ex-número 2 do mundo, 
por 2 sets a 0, com par-
ciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em 
1h28min de confronto. O 
resultado confirma a boa 
fase da tenista brasileira, 
campeã do WTA 250 de 
Nottingham em simples 
e duplas no domingo. A 
partida contra Kvitova 
marca ainda a sexta vitória 
consecutiva no circuito da 
número 1 do Brasil e 32ª 
do mundo - sua melhor 
posição da carreira.

“Estou muito feliz com 
a vitória por dois motivos: 
o primeiro é por ser uma 
primeira rodada, que é 
sempre um jogo difícil para 
todo mundo e o segundo 
é por ser contra a Kvitova, 
que é uma jogadora que eu 
sempre me inspirei quando 
era juvenil”, comentou Bia. 
A brasileira valorizou o re-
sultado destacando o peso 
que uma vitória em cima 
de uma tenista consagrada 
pode acrescentar em ter-
mos de confiança e prestí-
gio. “Ela é uma ótima tenista 
na grama. O jeito que ela se 
porta, como lida com o cir-
cuito e com os jogos. Mui-
to feliz por ter conseguido 
superar essa primeira roda-
da, e ainda jogando contra 
uma referência”, completou.

Apesar do resultado, 
Bia disse que precisa evo-
luir em alguns pontos para 
continuar nessa fase cres-
cente da carreira. “Agora é 
seguir com o objetivo de 
melhorar o meu caráter 
competitivo e buscar focar 
nas minhas coisas, como 
evoluir no saque e na de-
volução. Importante estar 
sempre focada no proces-
so, independentemente 
de adversário ou piso.” 
Depois de superar uma 
tenista consagrada, Bia vai 
ter pela frente a polonesa 
Magdalena Frech, atual 
91ª do ranking. As duas 
nunca se enfrentaram no 
circuito profissional

Mbappé lidera lista de jogadores Mbappé lidera lista de jogadores 
mais valiosos; Vinicius Junior é segundomais valiosos; Vinicius Junior é segundo

Costa Rica vence Nova Zelândia e fica com última vaga na CopaCosta Rica vence Nova Zelândia e fica com última vaga na Copa

Bia Haddad Bia Haddad 
derrota ex-derrota ex-
-número 2 -número 2 
do mundo do mundo 
na estreia na estreia 
em Birmin-em Birmin-
ghamgham
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Milionários estão dei-
xando a Rússia em 
massa depois que o 

país invadiu a Ucrânia e o Oci-
dente impôs sanções. Espera-
-se que quase três vezes mais 
milionários russos deixem 
o país este ano do que em 
2019, o ano anterior à pande-
mia, de acordo com um rela-
tório da Henley & Partners.

À medida que as sanções 
ocidentais dificultam a vida 
de sua elite, prevê-se que a 
Rússia sofra uma perda líqui-
da de cerca de 15 mil indiví-
duos de alto patrimônio líqui-
do (HNWIs) – definidos como 
pessoas com mais de US$ 1 
milhão em ativos – em 2022, 
em comparação com 5.500 
em 2019. De acordo com o 
relatório, isso equivale a cerca 
de 15% da população milio-
nária da Rússia, disse.

Andrew Amoils, chefe 
de pesquisa da empresa de 
análise New World Wealth, 
que contribuiu com dados 
para o relatório, disse que a 
Rússia estava “perdendo mi-
lionários”. “Os números da 
migração de riqueza são um 
indicador muito importante 
da saúde de uma economia”, 
disse ele à CNN Business.

“Também pode ser um si-
nal de que coisas ruins estão 
por vir, pois os HNWIs geral-
mente são as primeiras pes-
soas a sair… ” ele adicionou.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitry Peskov, rejeitou o re-
latório em uma ligação com 
repórteres nesta terça-feira 
(14), dizendo que o governo 
russo não “percebeu uma ten-
dência” de milionários saindo 
do país.

As taxas de migração entre 
os ricos e poderosos da Rús-
sia caíram acentuadamente 
em 2020 e 2021, quando o 
Covid-19 encerrou as viagens 
internacionais e fechou as 
fronteiras. Mas a tendência de 
pessoas ricas deixarem o país 
vista na década que antece-
deu a pandemia foi retomada 
e agora está se acelerando 
após a invasão da Ucrânia 
pela Rússia em fevereiro.

A economia da Rússia 
deve encolher cerca de 8,5% 
este ano, segundo o Fundo 
Monetário Internacional. O 
Ocidente impôs várias san-
ções punitivas a Moscou, in-
cluindo a expulsão de alguns 
bancos russos da Swift, a rede 
global de pagamentos, e o 
congelamento de cerca de 
metade das reservas interna-
cionais do país.

Dezenas de empresas oci-

dentais, incluindo varejistas 
de luxo, pararam de fazer 
negócios no país. Espera-se 
que o êxodo de milionários 
deste ano seja mais de nove 
vezes maior que o de 2021, 
mostram os dados da Henley 
& Partners.

“Bem antes da imposição 
das sanções… houve um tsu-
nami de capitais deixando o 
país, em grande parte moti-
vado pelo estilo de governo 

cada vez mais caprichoso do 
presidente Vladimir Putin e 
suas exigências de lealdade 
feitas aos russos de classe 
média e ricos”, disse Misha 
Glenny, um autor e jornalis-
ta, escreveu em uma análise 
para Henley & Partners.

Este ano, espera-se que a 
maioria dos emigrantes rus-
sos se mude para países do 
sul da Europa, onde muitos 
já têm segundas residências. 
Mas os Emirados Árabes Uni-
dos estão rapidamente se 
tornando cada vez mais atra-
entes para os ricos do país, 
em parte por causa de sua 
alíquota zero.

Prevê-se que os Emirados 
Árabes Unidos ultrapassem 
os Estados Unidos e o Reino 
Unido como o principal des-
tino para milionários em mo-
vimento este ano. A Henley 
& Partners prevê que o país 
receberá 4.000 HNWIs até o 
final do ano, em comparação 
com cerca de 1.000 a cada 
ano anterior à pandemia.

Amoils disse que as elites 
foram atraídas para os Emi-
rados Árabes Unidos como 
um “centro internacional de 
negócios com uma economia 
de alta renda” que tem “a re-

Reprodução
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Eduardo Costa e Mariana 
Polastreli surpreenderam os 
seguidores na noite desta 
sexta-feira (10) ao anunciar 
que vão se casar. Em uma 
publicação nas redes so-
ciais, a influencer exibiu as 
alianças dos noivos e se de-
clarou para o cantor.

“Ele me pediu em ca-
samento. Noivamos exa-
tamente na data que nos 
encontramos, e de lá para 
cá não nos separamos por 
nenhum dia. Em nome de 
Jesus, por nossas escolhas, 

ficaremos assim por toda a 
nossa vida”, iniciou Mariana.

“Tenho muito orgulho do 
homem que você é e muito 
mais pelo que você tem se 
tornado. Obrigada por me 
fazer um ser humano melhor. 
[…] Amo você para sempre”, 
acrescentou a noiva de Edu-
ardo, que ainda ganhou bu-
quês de flores do amado.

Nos comentários, o ser-
tanejo também se declarou 
para a futura esposa. “Obri-
gado por tudo minha vida. 
Deus nos abençoe e guarde 
nossa família de todo o mal 
em nome de jesus. Te amo”.

“Arremessando Alto” 
(Hustle) foi o filme 
mais assistido da 

semana na Netflix, mas não 
foi exatamente pela história 
em si. Criado através da par-
ceria entre o estúdio Happy 
Maddison, de Adam Sandler, 
o filme dirigido por Jeremiah 
Zagar, com roteiro de Taylor 
Materne e Will Fetters, traz di-
versos astros da NBA (Natio-
nal Basketball Association), a 
principal liga de basquete da 
América do Norte, além de 
diversas personalidades do 
meio. Sim, há diversas inter-
pretações de “personagens” 
no filme que são realizadas 
pelas próprias pessoas.

Ao fim, o filme estrelado 
por Adam Sandler é um Fan 
Service, uma obra cinema-
tográfica feita pensando na-
queles que têm uma grande 
paixão pelo basquete norte-
-americano, em especial pela 
da NBA, que é considerada a 
principal liga de basquete 
do mundo. A National Baske-
tball Association é reconhe-
cida pela FIBA (Federação In-
ternacional de Basquetebol) 

como “entidade máxima” e 
“organizadora do basquete-
bol nos Estados Unidos”. Atu-
almente a NBA conta com 30 
franquias, sendo 29 nos EUA 
e 1 no Canadá.

Certamente há uma his-
tória bonita de superação 
tanto de Stanley Sugerman, 
ex-jogador de basquete e 
atual “olheiro de talentos” do 
Philadelphia 76ers, time de 
basquetebol, quanto de Bo 
Cruz, um talentoso jogador 
de basquete espanhol que 
se divertia ao ganhar parti-
das na rua com jogos sem 
muitas regras. Os dois se 

encontram após uma longa 
procura de Stanley por um 
futuro jogador com potencial 
para jogar no “76ers” da NBA, 
mas o começo desta tentati-
va de levar Bo para jogar na 
National Basketball Associa-
tion não foi nada fácil.

SALÁRIOS
Durante o filme Arre-

messando Alto, Stanley Su-
german (Adam Sandler) diz 
para Bo Cruz (Juancho Her-
nangómez) que ele ganha-
ria em média 900 mil dóla-
res por ano para começar 
a jogar na NBA. Entretanto, 

não é bem assim na vida 
real, embora 405 jogadores 
da NBA ganhem atualmente 
este valor anualmente, se-
gundo o Spotrac. Atualmen-
te, os 10 atletas da National 
Basketball Association ga-
nham no mínimo cerca de 
US$ 38 milhões por ano.

No ano de 2021, o jo-
gador com o maior salário 
anual da NBA foi Stephen 
Curry, do Warriors, com US$ 
45.780.966. Confira abaixo 
quais foram os 10 jogadores 
da National Basketball As-
sociation que mais recebe-
ram no ano passado.

“Hustle” traz Adam Sandler, “Hustle” traz Adam Sandler, 
jogadores e o mundo da NBAjogadores e o mundo da NBA

Eduardo Costa pede namora-Eduardo Costa pede namora-
da em casamento e ela se de-da em casamento e ela se de-
clara: “Amo você pra sempre”clara: “Amo você pra sempre”
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