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Atlético-GO e Goiás empatam Atlético-GO e Goiás empatam 
sem gols no jogo de ida da Copa do Brasilsem gols no jogo de ida da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, Atlético-GO e Goiás deram início à disputa de uma vaga nas quartas de final da Copa do 
Brasil. No estádio Antônio Accioly, o duelo terminou empatado sem gols. Com isso, as equipes decidem a classificação no jogo de 

volta, que acontece no dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), no estádio da Serrinha.  p3
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Apesar da investiga-
ção correr sob sigilo, 
uma determinação 

da 15ª Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária do Distri-
to Federal, foram cumpridas 
em Goiás as prisões dos pas-
tores Arilton Moura e Gilmar 
Santos, dentro da operação 
da Polícia Federal (PF) que 
apura suspeitas de desvios 
em recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), vincu-
lado ao Ministério da Educa-
ção (MEC), que teriam sido 
praticados durante a gestão 
do ministro – e também pas-
tor – Milton Ribeiro.

Os desvios em recursos 
do FNDE foram alvo de 
inspeção do Tribunal de 
Contas da União em abril, 
após divulgação de áudio 
em que o ministro Milton 
Ribeiro diz favorecer pre-
feituras de municípios li-
gados aos dois pastores de 
Goiás que atuavam como 
intermediários junto às 
prefeituras para a liberação 
de recursos, em troca de 
pagamento de propina.

Ao Diário do Estado, o 
prefeito Kelton Pinheiro (Ci-
dadania), da cidade de Bon-
finópolis, que fica a 37 quilô-
metros de Goiânia, de apenas 
10 mil habitantes, contou que 
o pastor Arilton Moura, as-
sessor de Assuntos Políticos 
da Convenção Nacional de 
Igrejas e Ministros das Assem-
bleias de Deus no Brasil, havia 
pedido propina de R$ 15 mil 
em almoço que aconteceu 
após uma audiência no Mi-

nistério da Educação, em 
Brasília, dia 11 de março.

O pastor teria pedido a 
transferência imediata do 
dinhiero para a conta cor-
rente dele para a liberação 
de recursos para a constru-
ção de uma escola no muni-
cípio. Como o prefeito disse 
que não pagaria por recur-
so público, o outro pastor, 
Gilmar Santos, presidente 
da Convenção e pastor da 
Assembleia de Deus Cristo 

para Todos, no Jardim Amé-
rica, em Goiânia, disse que o 
pagamento poderia ser feito 
parceladamente.

Proposta semelhante foi 
feito a outros prefeitos pre-
sentes na reunião que foram 
levados pelos pastores para 
almoçar no Restaurante Tia 
Zélia, em Brasília. ´eo que 
confirmou o prefeito de Boa 
esperança do Sul (SP) José 
Manuel de Souza e Gilber-
to Braga (PSDB), prefeito de 

Luís Domingues. Para este 
último, o pastor pediu um 
quilo de ouro para a libe-
ração de recursos federais 
para a construção de escolas 
e creches nos municípios.

O DE tentou contato 
com a Igreja Assembleia de 
Deus Cristo para Todos, no 
Jardim América, e por tele-
fone, contato com familiares 
dos pastores, mas, ninguém 
atendeu ou respondeu aos 
questionamentos feitos 
pelo aplicativo WhatsApp.

Em nota, a Polícia Federal 
(PF) informou que, em caso 
de condenação, os suspei-
tos podem pegar de dois a 
cinco anos de reclusão pelo 
crime de tráfico de influ-
ência; de dois a 12 anos de 
reclusão por crime de cor-
rupção passiva; de 3 meses 
a um ano de detenção por 
prevaricação e de de um a 
três meses por exercer ad-
vocacia administrativa, sen-
do os dois últimos crimes 
atribuídos ao então ministro 
da Educação, pastor Milton 
Ribeiro. A investigação é co-
ordenada pela PF do Distrito 
Federal, para onde os presos 
foram encaminhados.

O município de Senador 
Canedo, na Região Metropo-
litana de Goiânia, enfrenta 
um novo surto de Covid-19, 
neste mês de junho. Em ape-
nas uma semana, a cidade 
registrou mais de mil novos 
casos da doença. Com mui-
tos servidores infectados, 
algumas secretarias munici-
pais suspenderam o atendi-
mento presencial ao público.

No dia 13 deste mês, a 
prefeitura publicou decreto 
no Diário Oficial do Muni-
cípio (DOM) com medidas 
para conter a disseminação 
do vírus. Entre as determi-
nações, está a obrigatorie-
dade do uso de máscaras 

em hospitais e locais com 
aglomeração. Mesmo assim, 
o número de pessoas conta-
minadas pela Covid-19 con-
tinua a escalada, fazendo 
com que se configure o sur-

to de Covid e Senador Cane-
do enfrente o pior cenário 
epidemiológico do ano.

De acordo com dados da 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), em um mês, o mu-

nicípio registrou 2.887 ca-
sos, sendo 1.182 na semana 
que comporta dos dias 12 a 
18. Dos pacientes que testa-
ram positivo para Covid-19, 
12 estão internados em uni-
dades da rede municipal. 
Entre os contaminados, es-
tão diversos servidores mu-
nicipais. O que resultou na 
suspensão do atendimento 
ao público, de forma presen-
cial, por falta de equipe.

Distribuição de casos de 
Covid-19 por semana, 2022. 
(Foto: Divulgação SMS)

A alta dos casos também 
refletiu em superlotação das 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA) da cidade. 
Além disso, moradores da 
região relataram esperar 

mais de três horas para rece-
ber atendimento. Nas redes 
sociais, algumas pessoas 
também relataram já ter 
esperado mais de dez ho-
ras para uma consulta. Em 
vídeo que circula nas redes 
sociais é possível ver uma 
das unidades lotada, e mais 
pessoas chegando no local.

Segundo apuração do Di-
ário do Estado, o aumento de 
casos da doença ocorreu em 
menos de 15 dias após a rea-
lização do Canedo Fest Show, 
evento em comemoração aos 
33 anos do município. A ce-
lebração reuniu milhares de 
pessoas para assistir as apre-
sentações de cantores como 
Israel e Rodolffo, Zé Felipe, e 
Maiara & Maraisa.

Reprodução

Um dos principais espa-
ços de lazer para a criançada 
de Goiânia já pode retomar 
as atividades. Decisão ju-
dicial, proferida pela juíza 
Marina Cardoso Buchdid, da 
2ª vara da Fazenda Pública 
Municipal, expedida na tar-
de desta segunda-feira, 20, 
liberou o funcionamento do 
Parque Mutirama, após apre-
sentações da documentação 
exigida em ação proposta 
pelo Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO).

Em recurso apresenta-
do pela Procuradoria-Ge-
ral do Município (PGM), 
atestou-se que o empreen-
dimento Mutirama atende à 
legislação profissional con-
forme certificado emitido 
pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, e laudo elaborado 
pelo Conselho Regional de 
Engenharia (Crea).

Ao analisar os docu-
mentos, a magistrada defe-
riu o pedido da Prefeitura 
de Goiânia, e manteve o 
pleno funcionamento do 
parque, de quinta-feira a 
domingo, das 10h às 16h.

Empreendimento foi in-
terditado no dia 19 de maio, 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO). O 
órgão atesta que o parque 
deveria ser fechado até ser 
feito uma vistoria que com-
provasse a segurança de to-
dos os brinquedos.

Logo em seguida, a 
Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio entrou com recurso 
e apresentou toda a docu-
mentação exigida, atestan-
do de forma conclusiva que 
o atendimento à legislação 
profissional com relação aos 
brinquedos, bem como deter-
mina o Corpo de Bombeiros.

Obras do MEC: Casa cai para pastores Obras do MEC: Casa cai para pastores 
de Goiânia que cobravam propinade Goiânia que cobravam propina

Senador Canedo tem surto de Covid após festa de aniversário da cidadeSenador Canedo tem surto de Covid após festa de aniversário da cidade

Mutirama Mutirama 
tem funcio-tem funcio-
namento li-namento li-
berado pela berado pela 
JustiçaJustiça
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A polêmica em torno da 
manutenção da gravi-
dez de uma menina de 

10 anos após um estupro en-
volve uma série de equívocos 
jurídicos. A relutância de uma 
juíza e promotora de Santa Ca-
tarina para concordarem com 
a autorização de um aborto 
na vítima chamou atenção da 
presidente da  Comissão dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil em Goiás (OAB 
Goiás) , Roberta Muniz. 

Por se tratar de uma criança, 
a advogada acredita que a con-
dução do caso foi inadequada. 
Ela afirma que, ao contrário 
do que as autoridades pon-
tuaram, a legislação brasileira 
autoriza a interrupção da ges-
tação após a 20ª semana exclu-
sivamente em situações como 
a de estupro de vulnerável.

“Abordar a criança da for-
ma como ocorreu na audiên-
cia é algo que nunca vi antes. 

Atualmente, há formas de ou-
vir a vítima sem criminalizá-la 
nem tampouco fazer com que 
ela ‘reviva’ o trauma pelo qual 
passou. A lei é clara em relação 
ao aborto nesses casos com o 
consentimento da gestante 
ou, quando incapaz, de seu re-
presentante legal.  Ali, a crian-
ça e a mãe da criança anseiam 
pelo procedimento”, esclarece.

Muniz destaca que não 
teve acesso aos autos do 
processo e, por isso, emitir 
opiniões é difícil. No entanto, 
a representante da OAB Goi-
ás destaca que  é necessário 
analisar o risco de vida da me-
nor gestante, que está com o 
corpo em formação, e o dano 
psicológico e emocional, 
principalmente por ter sido 

afastada do convívio com a 
mãe após ser encaminhada 
para um abrigo por determi-
nação da magistrada.

“O que causa estranheza 
neste caso específico é o Mi-
nistério Público, que tem por 
dever a proteção dos direitos 
dessa criança, estar a favor da 
manutenção da gestação. O 
magistrado jamais deve indu-

zir ou forçar a decisão da par-
te. Além disso, haveria outras 
medidas para o afastamento 
da menina de casa para evitar 
contato com o agressor”, de-
fende. No início da tarde des-
ta terça (21), a garota recebeu 
autorização judicial para vol-
tar para a casa da família. 

POSICIONAMENTO
A reportagem do Diário 

do Estado entrou em contato 
com o Ministério Público de 
Goiás para comentar o com-
portamento de um promotor 
nesse tipo de caso. A institui-
ção respondeu que não atua 
como órgão consultivo. “Não 
é possível, portanto, neste 
questionamento, adiantar e 
avaliar medidas ou fazer jul-
gamento de valor, além de 
ser necessário considerar a 
independência funcional dos 
membros do MP”, respondeu 
a assessoria de imprensa.

Sobre o caso, o Ministério 
Público de Santa Catarina frisa 
que o processo deveria correr 

em segredo de justiça, porém 
pontua que algumas falas da 
promotora para a gestante de 
10 anos de idade seriam para 
esclarecê-la sobre as conse-
quências do procedimento de 
interrupção da gravidez. Já o 
Tribunal de Justiça catarinense 
preferiu não se manifestar “por 
se tratar de um caso que trami-
ta em segredo de justiça, mas, 
sobretudo para garantir a devi-
da proteção integral à criança”.

ENTENDA
As imagens de uma audi-

ência em 09 de maio deste 
ano foram veiculadas pelo 
site The Intercept Brasil. No 
vídeo, a  juíza Joana Zimmer e 
a promotora Mirela Alberton 
tentam convencer a menor 
para prosseguir com a gravi-
dez. A menina prefere o silên-
cio na maior parte do tempo e 
se manifesta estritamente de 
forma monossilábica. A mãe 
da menina, por outro lado, é 
clara em expor a vontade de 
interromper a gestação. 

Divulgação
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Os motoristas goianos de-
vem continuar sem a opção 
de Gás Natural Veicular (GNV) 
para os veículos. Seria cerca 
de 4 mil condutores nes-
se grupo, de acordo com a 
agência criada pelo governo 
estadual há mais de 20 anos 
para viabilizar com exclusivi-
dade a chegada e o uso do 
gás natural no estado, a Goi-
ás Gás. A sonhada alternativa 
energética não é disponibi-
lizada desde o fim de 2018 
após o fim do contrato com 
o fornecedor do combustível.

De acordo com a Goiás 
Gás, não há previsão de re-
torno no atual cenário. O 
problema teria começado 
com a negativa da agência 
em renovar o contrato por 
reajuste abusivo e outras 
cláusulas consideradas in-
transigentes. No último ano 
de comercialização, eram 
vendidos  2,5 mil metros cú-
bicos diariamente no único 
posto com o GNV no estado.

“Temos como exemplo a 
exigência de um aumento no 
preço do gás natural em mais 
de 54% dos preços então vi-

gentes, o que inviabilizaria a 
utilização do gás natural pe-
los consumidores frente aos 
outros combustíveis (gaso-
lina, diesel e álcool) e outras 
questões técnicas”, afirmou 
a assessoria de imprensa em 
resposta ao Diário do Estado.

Outro entrave para a po-
pularização do GNV era o alto 
custo para a chegada dele no 
estado porque Goiás não tem 
gasoduto. O gás natural vinha 
de Paulínia, no interior de São 
Paulo, já que a ideia era ca-
nalizar e iniciar a distribuição 
própria no estado. Um projeto 
de implantação de um ramal 

do gasoduto Bolívia-Brasil 
chegou a ser aprovado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) em 
2013, mas não se consolidou.

Apesar do encerramen-
to do fornecimento, a Goiás 
Gás continua em atividade e 
mantém uma página na inter-
net com informações sobre 
a vantagem do combustível 
para carro, empresas, indús-
tria e residências. Com capi-
tal misto, a agência, que tem 
contrato de concessão até 
2031, acumulava prejuízos 
de  R$ 7,1 milhões em 2020.

O estado de Goiás con-
firmou as primeiras duas 
mortes pelo sorotipo 2 da 
dengue, que é a mais trans-
mitida no mundo, segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). As vítimas residiam em 
Trindade e Aparecida de Goi-
ânia. A cepa do vírus pode 
deixar os sintomas comuns 
da doença mais graves. Na 
América Latina, antes do Bra-
sil, apenas o Peru tinha diag-
nosticado um caso.

Aparecida de Goiânia foi a 
primeira cidade no país a ter 
um caso da nova cepa iden-
tificado. Depois da desco-

berta, foram registrados um 
total de 87 amostras, no qual, 
sete testaram positivo para a 
cepa cosmopolita. Apesar do 
primeiro caso ter sido identi-
ficado em Goiás, durante os 
novos sequenciamentos ge-
néticos, foi descoberto que o 
caso mais antigo foi no Peru, 
em julho de 2021.

O vírus da dengue pos-
suiu quatro sorotipos: 1, 2, 3 
e 4. Cada um deles pode ser 
dividido em vários genótipos 
ou linhagens. O genótipo 
cosmopolita é uma das seis 
linhagens do sorotipo 2. No 
Brasil, predomina o tipo 1, 
com cerca de 90% dos casos. 
Para especialistas, a nova 

linhagem não é a responsá-
vel pelo grande aumento no 
número de casos da doença 
no país. Porém, é uma preo-
cupação para 2023.

CASOS
A região Centro-Oeste 

tem a maior incidência de 
dengue no Brasil. Brasília é 
a capital com o maior núme-
ro de caso, com mais de 52 
mil registros. Goiânia é a se-
gunda, com 42 mil. Em todo 
país, foram registrados 1.143 
mil casos de dengue, um 
aumento de quase 200% se 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2021. Ao todo, 550 
morreram devido ao vírus. 

Saiba por que Goiás vai continuar Saiba por que Goiás vai continuar 
sem GNV nos postos de combustíveissem GNV nos postos de combustíveis

Goiás registra duas mortes por cepa Goiás registra duas mortes por cepa 
da dengue mais transmitida no mundoda dengue mais transmitida no mundo
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O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), intensifica, 
em parceria com a Prefeitura 
de Trindade, medidas de pro-
moção à saúde para os parti-
cipantes da 182ª Romaria em 
Louvor ao Divino Pai Eterno, 
que ocorrerá de 24 de junho 
a 3 de julho. Em 2022, depois 
de dois anos de ausência, por 
causa das medidas restritivas 
impostas pela pandemia de 
Covid-19, o evento religioso 
retorna em formato presen-
cial, com a expectativa de 
participação de cinco mi-
lhões de fiéis de todo país.

Para todas as pessoas que 
participarão da Romaria do 
Divino Pai Eterno é recomen-
dado o uso de máscaras e a 
atualização da carteira vaci-
nal com a conclusão do ciclo 
de imunização contra a Co-
vid-19, inclusive com a dose 
de reforço, pois existe circu-
lação ativa do vírus. O reforço 
da vacina é essencial para a 
proteção, diminuindo o risco 
de agravamento da doen-
ça. Também é importante a 

manutenção dos protocolos 
sanitários com higienização 
constante das mãos e uso de 
álcool gel 70%.

“Além do uso da máscara e 
higienização das mãos, é mui-
to importante alcançarmos 
altas coberturas vacinais com 
pessoas com esquema vacinal 
completo”, alerta o secretá-
rio da SES, Sandro Rodrigues, 
destacando que é consenso 
que a vacinação contra a Co-

vid-19 confere uma proteção 
efetiva contra o agravamento 
de casos e óbitos. Durante a 
Romaria, o município de Trin-
dade irá realizar vacinação 
contra Covid-19 e Influenza, 
com apoio de duas vans, sen-
do um destes veículos dispo-
nibilizados pela SES.

Com o apoio do Governo 
de Goiás, a Prefeitura de Trinda-
de também disponibilizará seis 
pontos de atendimento mul-

tiprofissional, compostos por 
médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e ambulân-
cias, que estarão disponíveis 
para o atendimento de fiéis 
que precisarem de socorro mé-
dico. Também foi intensificada, 
nas últimas semanas, a atuali-
zação da caderneta vacinal. En-
tre 18 de maio e 10 de junho, 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e “Vacimóvel” orienta-
ram e fizeram busca ativa para 
imunizar a população.

TESTAGEM
Durante o evento reli-

gioso, será realizada ampla 
testagem dos participantes, 
principalmente, em pessoas 
com sintomas respiratórios e 
contatos de casos suspeitos ou 
confirmados. Serão disponibili-
zados três pontos de testagem 
com equipes do município e 
será feito o monitoramento 
(por parte da vigilância epi-
demiológica municipal) dos 
casos positivos e de seus con-
tatos. O Hospital Estadual de 
Trindade Walda Ferreira dos 
Santos (Hetrin) será um dos 
locais com testes disponíveis 
durante a romaria.

O empresário e dono da 
Rede de Supermercados Tatico, 
José Fuscaldi Cesilio, mais co-
nhecido como José Tatico, de 
81 anos, foi preso nesta terça-
-feira, 21, suspeito de participar 
de uma quadrilha especializa-
da na falsificação e no uso de 
documentos falsos para simu-
lar a propriedade de fazendas 
milionárias em Goiás. Apenas 

um destes terrenos foi avaliado 
em cerca de R$ 15 milhões.

O filho do empresário, Ales-
sandro José Cesilio, também 
foi preso pela Polícia Civil do 
Distrito Federal, que cumpriu 
sete mandados de prisão tem-
porária e 11 de busca e apre-
ensão, em regiões como Padre 
Bernardo, Mimoso, Águas Lin-
das e Goiânia, além de Lago 
Sul, Vicente Pires, Águas Cla-
ras, Setor de Indústrias Gráfi-

cas (SIG), Guará e Gama.
Tatico, que exerceu a fun-

ção de deputado federal entre 
2003 e 2011, acabou preso por 
policiais da Coordenação de 
Repressão aos Crimes Contra o 
Consumidor, a Ordem Tributá-
ria e a Fraudes (Corf) quando 
estava em sua fazenda, em Pa-
dre Bernardo, no Entorno do DF. 

Um tabelião de cartório de 
notas e registro civil de Limeira 
(MG) falsificou documentos e 

invadiu uma grande área pú-
blica que teria sido dada como 
garantia de um empréstimo. O 
grupo de criminosos se apro-
veitou do fato dos verdadeiros 
proprietários serem idosos e 
com a saúde comprometida. 
Os envolvidos no crime res-
ponderão pelos crimes de fal-
sidade ideológica, falsificação 
de documentos, uso de docu-
mentos falsos, esbulho posses-
sório e associação criminosa.

Reprodução

Governo intensifica ações em Governo intensifica ações em 
preparação para Festa de Trindadepreparação para Festa de Trindade

A união faz a força. Assim 
acredita o prefeito de Jara-
guá, Paulo Vitor que é do 
União Brasil, mesmo parti-
do do governador Ronaldo 
Caiado. Paulo Vitor articulou 
e conseguiu trazer com ele 
12 dos 13 vereadores da ci-
dade para base que apoia o 
projeto de reeleição do go-
vernador de Goiás. A costura 
foi confirmada durante reu-
nião realizada no início des-
sa semana entre o prefeito e 
os vereadores da cidade.
Quem também tem apoio 
maciço dos legisladores 
de Jaraguá é o pré-candi-
dato a deputado estadual 
Lineu Olímpio que é do 
DB, partido presido por 
Daniel Vilela que é o pré-
-candidato a vice gover-
nador na chapa encabeça-

da por Caiado.
A ideia do prefeito com a 
unificação, sem dúvidas, 
é conseguir eleger um 
representante da cidade 
para Assembleia Legis-
lativa. Segundo ele, com 
o trabalho conjunto das 
lideranças políticas é pos-
sível conseguir mais bene-
fícios para população.
Já quando o assunto é a 
Câmara Federal, os vere-
adores terão autonomia 
para escolher aqueles can-
didatos a deputado e tam-
bém para presidência da 
República que irão apoiar. 
No caso específico do pre-
feito, ele fechou apoio com 
José Nelto (PP). O encontro 
com vereadores foi reper-
cutido por Paulo Vitor em 
suas redes sociais.

A prisão do ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro e 
dos pastores evangélicos 
Arilton Moura e Gilmar San-
tos durante investigações 
as PF sobre possível corrup-
ção no MEC movimentou o 
cenário político em Goiás.
Isso porque, de acordo 
com a imprensa regional, 
o grupo político do depu-
tado federal João Campos 
(Republicanos) e de Gus-
tavo Mendanha (Patriota) 
já realizou elogios públi-
cos a um dos pastores pre-
sos na investigação.
João Campos é pré-candi-

dato a senador na chapa 
de Gustavo Mendanha que 
é pré-candidato ao Gover-
no de Goiás. João Campos 
também é pastor evangéli-
co e tinha até março desse 
ano, a filha do pastor Gil-
mar Santos como funcioná-
ria de seu gabinete.
Assim que o inquérito so-
bre o escândalo do MEC 
foi iniciado, o deputado 
demitiu a funcionária. Os 
dois pastores são aponta-
dos como integrantes de 
um gabinete paralelo no 
ministério durante a ges-
tão de Milton Ribeiro. 

Ex-deputado e dono dos supermercados Tatico é presoEx-deputado e dono dos supermercados Tatico é preso
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O preço médio da cesta 
básica no Brasil, hoje 
em R$ 663,29, represen-

ta cerca de 55% do valor atual 
do salário mínimo, de R$ 1.212. 
As informações são de um le-
vantamento produzido pela 
CNN com base em dados do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), que levou em 
conta o valor dos alimentos em 
16 capitais do país, desde 1998, 
e comparou com o respectivo 
salário mínimo de cada ano.

De acordo com o levan-
tamento, a cesta atingiu este 
ano o maior percentual desde 
2004, quando equivalia a 58% 
do salário mínimo. Em 2012 e 
2018, a cesta básica atingiu o 
menor custo em relação ao 
salário, chegando a represen-
tar 40% do ganho mensal.

No ano de 2012, a cesta 
custava em média R$ 248,36 e 
a remuneração era de R$ 622. 
Em 2018, o salário mínimo era 
R$ 954, enquanto a cesta bási-

ca custava cerca de R$ 386,20.
Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT): O governo Lula estabe-
leceu uma política de valo-
rização do salário mínimo, 
fundamental para uma remu-
neração mais digna, redução 

da pobreza e ampliação do 
mercado consumidor interno. 
A volta da valorização do sa-
lário mínimo é prioridade em 
um novo governo Lula.

Jair Bolsonaro (PL): O pré-
-candidato não respondeu até 

o momento da publicação.
Ciro Gomes (PDT): O pré-

-candidato não respondeu até 
o momento da publicação. Po-
rém, em 18 de fevereiro deste 
ano, Ciro Gomes publicou em 
sua conta no Twitter: “Reajus-

tar o salário-mínimo acima da 
inflação é fundamental. Não dá 
pra admitir tantos anos sem um 
aumento real. O Brasil tem hoje 
o segundo pior salário-mínimo 
entre os 35 países membros da 
OCDE, perdendo só para o Mé-
xico. É ou não é pra se rebelar 
contra esse absurdo?”

André Janones (Avante): O 
pré-candidato não respondeu 
até o momento da publicação. 
Simone Tebet (MDB):  A pré-
-candidata não respondeu até 
o momento da publicação.

Pablo Marçal (Pros): Sei 
que a velha receita populista 
é dizer que vamos aumentar 
o salário mínimo e depois não 
cumprir a promessa de cam-
panha, coisa que infelizmen-
te o brasileiro já está acostu-
mado. Não vou fazer como 
o Luiz, que na campanha de 
2002 prometeu que iria do-
brar o salário mínimo se fosse 
eleito e depois deu um au-
mento de 20%, pouco acima 
da inflação da época. Todas as 

minhas falas e promessas são 
factíveis e serão executadas.

O salário mínimo é um ins-
trumento da política econô-
mica, mas não é o único. As 
prioridades do governo devem 
ser controlar a inflação, recu-
perar a economia e o emprego 
enquanto recupera o poder de 
compra das famílias. Obviamen-
te que as famílias mais pobres 
sofrem muito mais com a infla-
ção descontrolada que temos 
hoje. Mas essa não é uma tare-
fa fácil, e não existem soluções 
mirabolantes sem impactar as 
contas públicas e contaminar a 
economia de modo geral.

Diferentemente do atual go-
verno, que vai entrar para a his-
tória como o primeiro presiden-
te do Brasil a diminuir o poder 
de compra do salário mínimo, 
isso desde a implantação do 
Plano Real, entendo que, ano a 
ano, devemos devolver esse po-
der de compra para as famílias 
brasileiras, aumentando sem-
pre o salário acima da inflação.

Divulgação

Pré-candidatos a presidente Pré-candidatos a presidente 
falam sobre a política do salário mínimofalam sobre a política do salário mínimo

Ao ser questionado sobre 
a ordem de prisão contra o 
ex-ministro da Educação Mil-
ton Ribeiro, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) disse que “é 
sinal que a Polícia Federal está 
agindo”. A declaração foi dada 
durante uma entrevista à rá-
dio Itatiaia, na manhã desta 
quarta-feira, 22, minutos an-
tes do ex-ministro ser preso.

“Isso aqui, se tem prisão, é 
Polícia Federal, é sinal de que 
a Polícia Federal está agindo. 

Ele responda pelos atos dele”, 
disse Bolsonaro, mostrando 
aparente pouco apego a seu 
ex-ministro Ribeiro.

Com medo de que isso 
interfira na imagem dele, 
Bolsonaro disse “pedir a 
Deus” para que Ribeiro não 
seja culpado das acusações.

“Peço a Deus que não te-
nha problema nenhum. Mas, 
se tem algum problema, a PF 
está agindo, está investigan-
do, é um sinal que eu não 
interfiro na PF, porque isso aí 
vai respingar em mim, obvia-

mente”, afirmou o presidente.

OPERAÇÃO DA PF
Milton Ribeiro foi preso 

na manhã desta quarta-fei-
ra,22, suspeito de corrupção. 
Ele também é acusado de fa-
vorecer pastores com libera-
ção informal de recursos do 
ministério. O ex-ministro foi 
demitido do MEC, em março, 
em razão dessas denúncias.

Também foram alvo da 
operação da Polícia Fede-
ral (PF) os pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura.

O general Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas pediu 
exoneração do cargo de as-
sessor Especial do ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) da Presi-
dência da República, gene-
ral Augusto Heleno. O ato 
foi publicado na edição des-
ta terça-feira, 21, do Diário 
Oficial da União. Portador 
de uma doença degenera-
tiva  conhecida como ELA, 
a Esclerose Lateral Amiotró-
fica, ele exercicia cargos de 
liderança desde 2015.

A atuação de mais noto-
riedade dele ocorreu em 
2015 quando foi escolhido 
pela então presidente Dil-
ma Rousseff  (PT) para as-
sumir o comando do Exér-
cito. Villas Bôas permaneceu 
no posto durante quatro 
anos. Ele saiu do comando 
a convite do presidente 
Bolsonaro, para assumir a 
assessoria da GSI. À época, 
ele agradeceu a oportuni-
dade de “continuar contri-
buindo para o desenvolvi-

mento da nossa Pátria”.
Em novembro de 2019, 

Villas Bôas criou um  insti-
tuto para portadores de do-
enças raras. Ele descobriu a 
doença em 2017 e chegou 
a passar por uma traqueos-

tomia. O nome dele ganhou 
notoriedade ao criticar a 
intervenção federal no Rio 
de Janeiro e por defender 
a condenação do ex-presi-
dente Lula como forma de 
“repúdio à impunidade”.

Bolsonaro comenta prisão de Milton Bolsonaro comenta prisão de Milton 
Ribeiro “Polícia Federal está agindo”Ribeiro “Polícia Federal está agindo”

Após integrar governos Dilma, Temer Após integrar governos Dilma, Temer 
e presidente Jair Bolsonaro, general e presidente Jair Bolsonaro, general 

Villas Bôas pede exoneraçãoVillas Bôas pede exoneração
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Exame de plasma sanguí-
neo pode ajudar médicos a 
identificarem pacientes com 
elevado potencial de complica-
ções por Covid. Uma pesquisa 
realizada por cientistas da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
concluiu que a alteração de ta-

xas de seis substâncias sugere 
risco de gravidade da doença.

Após realizarem exame de 
sangue e acompanharem 110 
pacientes com a infecção por 
coronavírus, eles notaram que 
10 deles ficaram em estado gra-
ve sendo internados em Unida-
de de Terapia Intensiva e dois 
deles morreram. Uma análise 

da concentração dos metabó-
litos dos tipos glicerol, acetato, 
3-aminoisobutirato, formato, 
glucuronato e lactato foi encon-
trada em todos os que tiveram 
a saúde mais comprometida. 

A expectativa dos pes-
quisadores é facilitar a tria-
gem e reduzir as chances de 
evolução da doença com a 

intervenção médica no início 
dos sintomas. Segundo os es-
tudiosos, a proposta agora é 
de aplicar a técnica em mais 
amostras ampliando caracte-
rísticas das pessoas avaliadas, 
como vacinados que tiveram 
Covid, e de segmentar os re-
sultados por idade e gênero.

“Esses fatores juntamen-

te com as mutações do vírus 
nos ajuda a identificar quem 
poderia ter uma evolução 
ruim, mas não em termos de 
mudança de prognóstico. É 
muito difícil promover essas 
alterações químicas, digamos 
assim. O mesmo ocorre quan-
do avaliamos um paciente 
com diabetes ou obesidade já 

que esses são fatores que pio-
ram o prognóstico”, explica o 
infectologista Marcelo Daher.

O estudo comandado 
pelo Instituto de Química 
de São Carlos, da USP, foi pu-
blicado na revista científica 
Journal of Proteome Rese-
arch, da American Chemical 
Society, no início deste mês.

O inverno começou 
nesta terça-feira, 21, 
e vai até 22 de se-

tembro. Em Goiás, além das 
temperaturas mais baixas, 
outros dois fatores específi-
cos da região podem abrir 
portas para doenças respi-
ratórias: umidade baixa e a 
grande variação de tempe-
raturas em um mesmo dia. 
Clima frio e seco altera o fun-
cionamento das vias aéreas, 
desde o nariz até os pulmões, 
conforme explica a pneumo-
logista Fernanda Miranda.

“O nariz tem função de fil-
trar, aquecer e umidificar o ar 
que respiramos e, dependen-
do de como está o clima, tem 
dificuldade de desempenhar 
esta função. Isto pode agravar 
sintomas de quem já tem do-
enças respiratórias crônicas, 
como rinossinusite, enfisema 
pulmonar e asma. É também 
uma época do ano em que se 
tornam frequentes as viroses 
respiratórias e doenças infec-
ciosas de modo geral”.

Gripe e bronquiolite, prin-
cipalmente em crianças, são 

exemplos de doenças que 
ganham força no período 
do inverno. Além disso, em 
Goiás, uma particularidade 
aumenta o risco de piora na 
saúde: a amplitude térmica. 
“De manhã e à noite faz mais 
frio, mas no meio do dia fica 
mais quente e esta variação, 
às vezes, chega a cerca de 
10°C”, detalha a especialista.

FUJA DAS DOENÇAS 
NO INVERNO
Segundo Miranda, um 

passo importante para se 
prevenir de doenças no in-
verno é estar preparado para 
as mudanças de temperatura 
e se agasalhar no início da 
manhã e à noite, momentos 
que tendem a ser mais frios. 
Ingerir bastante líquido aju-

da a enfrentar o tempo seco, 
além de lavar o nariz com 
soro fisiológico.

“Também é importante 
evitar banhos muito quen-
tes, apesar do clima mais frio, 
porque eles ressecam a pele, 
além de passar hidratante e 
usar protetor solar. Recorrer 
ao umidificador de ambien-
te também é interessante. 

Outras dicas são: não fumar, 
ter alimentação saudável 
para manter a imunidade e 
vacinar”, ressalta.

Além das vacinas contra 
gripe e Covid-19, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) dis-
ponibiliza também o imu-
nizante contra pneumonia 
pneumocócica, bactéria que 
causa cerca de 60% dos ca-
sos da doença. A vacina está 
disponível para pessoas aci-
ma de 50 anos de idade. Ela 
deve ser tomada duas vezes, 
com intervalo de seis a 12 
meses entre elas.

O uso de máscara, ainda 
que não seja mais obrigató-
rio na maior parte das cida-
des, pode ser uma opção 
válida no inverno. “Se você 
acordar com sintomas gri-
pais, mas estiver bem dis-
posto e for ter contato com 
outras pessoas, vale usar a 
máscara. Além disso, o que 
observamos nesse período 
em que uso de máscara foi 
obrigatório foi que pacientes 
com doenças respiratórias 
crônicas tiveram melhora 
significativa na prevenção às 
doenças infecciosas.

SINAL DE ALERTA
Se apesar dos cuidados, a 

pessoa sentir sintomas gripais, 
algumas orientações ajudam 
a saber quando o perigo pode 
ser maior. “Tosse que persis-
te por mais de duas semanas 
é um alerta. Sintomas como 
febre, mal estar, indisposição, 
perda de apetite também in-
dicam doenças infecciosas e 
o médico deve ser consulta-
dos”, orienta a pneumologista. 
Pessoas que já têm doenças 
crônicas respiratórias devem 
procurar o médico, caso ainda 
não tenham ido, para se certi-
ficar de que estão seguindo o 
tratamento corretamente.

Segundo a especialista, o 
Sars-Cov 2, vírus que causa 
a Covid-19, não demonstrou 
perder força em climas quen-
tes, nem ganhou impulso no 
inverno. “Aparentemente, 
não varia de acordo com 
a época do ano. Por outro 
lado, o que pode acontecer 
é que no inverno as pessoas 
tendem a ficar mais em am-
biente fechado, com menos 
ventilação, e isso é propaga-
dor de doenças virais”, detal-
ha a pneumologista.

Divulgação

Pneumologista explica como Pneumologista explica como 
se cuidar para não adoecer no invernose cuidar para não adoecer no inverno

Estudo brasileiro identifica pacientes com risco de Covid em exame de sangueEstudo brasileiro identifica pacientes com risco de Covid em exame de sangue
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
:3213-4848 whatsapp: 
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 
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
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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-
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, 
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, 
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
-------------------------------
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. 
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 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 Cobertu-
ra 5 suítes. Maria Paulo 
(62) 8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
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,
coz inha , sa l a , va randa
,b8130-4240/9490-2310 
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 
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, 
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
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento. No tamasuíte, 
2 banheiros e garagem 
com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
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Na noite desta quar-
ta-feira, Atlético-GO 
e Goiás deram início 

à disputa de uma vaga nas 
quartas de final da Copa do 
Brasil. No estádio Antônio 
Accioly, o duelo terminou 
empatado sem gols. Com 
isso, as equipes decidem a 
classificação no jogo de vol-
ta, que acontece no dia 13 
de julho, às 19 horas (de Bra-
sília), no estádio da Serrinha.

Antes, porém, os times 
voltam o foco para a disputa 
do Campeonato Brasileiro. 
Neste domingo, o Goiás en-
frenta o Cuiabá, às 18 horas 
(de Brasília), enquanto o 
Atlético-GO duela com o Ce-
ará, no mesmo horário.

Mesmo jogando fora de 
casa, o Goiás partiu para 
cima logo no primeiro minu-
to, com Matheus Sales, que 
chutou para fora. No entan-
to, sem deixar o adversário 
crescer, o Atlético-GO já res-
pondeu e fez uma pressão 
no Esmeraldino. A partida 
seguiu disputada no meio-
-campo sem muita efetivi-
dade de nenhum dos lados. 
Marlon Freitas recebeu per-
to da entrada da área e man-
dou muito longe do gol.

As melhores chances do 
Dragão aconteceram na reta 

final da primeira etapa. Air-
ton recebeu boa bola pela 
direita, driblou a marcação e 
finalizou para o gol para óti-
ma defesa de Tadeu, que sal-
vou a equipe alviverde. No 
rebote, Wellington Rato ten-
tou de cabeça, mas mandou 
para fora. Nos acréscimos, o 
Dragão teve mais uma opor-
tunidade com Luiz Fernan-
do. O atacante recebeu cru-

zamento na área e tentou de 
voleio e Tadeu espalmou.

Na segunda etapa, Bara-
lhas tentou de cabeça aos 
sete minutos, após cobrança 
de escanteio, e a bola saiu 
por cima do gol Esmeraldino. 
Na sequência Luiz Fernando 
também tentou e mandou 
pelo lado de fora da rede. O 
Goiás não conseguia levar 
tanto perigo e contou com 

bola parada para tentar ba-
lançar a rede. Aos 34, a equipe 
teve uma falta marcada próxi-
ma à área. Na cobrança, Elvis 
mandou direto e viu Ronaldo 
se esticar para defender.

A reta final do jogo ficou 
bem movimentada e o cami-
sa 10 do Goiás teve mais um 
a chance, aos 39. Ele aprovei-
tou a sobra e bateu rasteiro, 
mas Ronaldo fez a defesa 

com o pé, salvando o Dragão. 
Na sequência, o Atlético-GO 
respondeu e a tentativa foi 
para fora. Buscando o gol, o 
Goiás criou mais uma opor-
tunidade com Caio, que após 
receber livre na área finalizou 
por cima da meta de Ronal-
do. Já nos acréscimos, o dra-
gão pressionou o adversário, 
assustando a defesa, mas 
não balançou a rede.

Se o cenário jurídico não 
mudar, o confronto penden-
te entre Brasil e Argentina 
será na Neo Química Are-
na, em São Paulo. E depois 
dessa partida de setembro, 
pelas Eliminatórias, a CBF 
estuda mandar para o Nor-
deste o último amistoso da 
seleção brasileira antes da 
Copa do Mundo do Qatar.

Fazer jogos em territó-
rio nacional não estava nos 
planos comerciais e polí-
ticos da entidade, mas é o 
que há no horizonte para 
evitar mais enrolo com os 
argentinos – como saldo da 
interrupção do clássico em 
setembro do ano passado, a 
Fifa determinou que a par-
tida fosse jogada novamen-
te, em 22 de setembro.

A CBF tenta um ajuste 
com a Fifa para empurrar a 
partida para o dia 23 e assim 
ter tempo hábil para usar a 
Granja Comary como local 

dos treinos. A preferência é 
ir a Teresópolis pela estrutu-
ra à disposição. Se não con-
seguir, a apresentação e a 
preparação acontecerão em 
São Paulo mesmo.

O jogo seguinte, último 
antes do Qatar, deve ser em 
27 de setembro. Por questões 

logísticas, Salvador aparece 
como boa opção. A seleção 
jogaria lá em março, contra 
o Chile, mas restrições de pú-
blico relacionadas à covid-19 
fizeram a CBF trazer a partida 
para o Maracanã, no Rio.

Salvador é vista com bons 
olhos também por ser a capi-

tal nordestina mais próxima 
de São Paulo, onde ocorrerá 
o jogo anterior. No entanto, 
a diretoria de seleções vai 
se atentar a alguns aspectos 
técnicos antes de tomar a de-
cisão. A começar pelo grama-
do. É preciso combinar com a 
administração da Arena Fon-

te Nova um período antes 
sem jogos para preservação 
do campo. Logo, haveria im-
pacto na rotina do Bahia.

Além disso, há a questão 
de espaço. O comando da CBF, 
hoje, trabalha com a informa-
ção de que o governo esta-
dual ainda mantém aparato 
médico e estrutural para a ne-
cessidade eventual de remon-
tar um hospital de campanha.

Quanto ao adversário, 
a busca é por seleções da 
Concacaf ou algum africa-
no. A CBF já sabe que não 
conseguirá agendar nada 
com o México, por exemplo. 
Por isso, estuda um meio 
de ajustar a agenda com 
Estados Unidos, Canadá ou 
Costa Rica, considerando 
os adversários possíveis nas 
Américas do Norte e Central. 
De qualquer forma, trazer a 
seleção estrangeira para o 
Brasil é um fator que dificul-
ta ainda mais a tarefa.

Reprodução

A seleção brasileira de 
vôlei masculino somou a ter-
ceira derrota consecutiva na 
Liga das Nações ao perder 
por 3 a 1 para a Polônia nes-
ta quarta-feira (22), em Sofia, 
na Bulgária. Os poloneses 
atropelaram na maior parte 
da partida, a primeira da se-
gunda etapa da competição, 
e acumulou duas parciais de 
25/16 e uma de 25/22. O úni-
co set vencido pelo Brasil foi 
o segundo, por 25/22.

A derrota derrubou a 
equipe comandada por Re-
nan Dal Zotto para a nona 
colocação da classificação 
do torneio, com seis pon-
tos após duas vitórias e três 
derrotas. Os próximos jogos 
são contra Irã, na sexta-fei-
ra, e Bulgária, no domingo. 
Para avançar à fase final, a 
seleção precisa ficar entre 
os oito primeiros.

O Brasil entrou em qua-
dra com Bruninho, Alan, 
Lucão, Flávio, Leal, Rodri-
guinho e Maique, na ex-
pectativa de uma “partida 
muito equilibrada, decidida 
nos detalhes”, como avaliou 
Renan Dal Zotto antes do 
início da disputa, em entre-
vista ao canal SporTV. 

Os adversários abriram 
logo 5 a 0 no placar e só vi-
ram o os brasileiros marca-
rem o primeiro ponto quan-
do Bieniek errou um saque. 
Bem nos contra-ataques e 
nos serviços seguintes, a Po-
lônia manteve a vantagem 
na faixa dos cinco pontos 
ou mais, entre pequenas 
variações para baixo, sem 
deixar o Brasil chegar muito 
perto. Após três pontos de 
bloqueio, cinco de saques e 
12 de ataque (seis em contra-
-ataques), fechou a parcial 
com uma diferença esmaga-
dora de nove pontos: 25 a 16.

O Brasil voltou para o 
segundo set com o expe-
riente Lucarelli no lugar de 
Rodriguinho e não deixou 
a seleção europeia repetir o 
domínio. Saiu perdendo por 
1 a 0, mas virou com pontos 
de Leal e Alan, ficando pela 
primeira vez em vantagem 
no placar. Alan, aliás, ditou 
os primeiros momentos da 
reação brasileira. 

Atlético-GO e Goiás empatam sem gols Atlético-GO e Goiás empatam sem gols 
no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasilno jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Após Brasil x Argentina em São Paulo, CBF quer jogo no NordesteApós Brasil x Argentina em São Paulo, CBF quer jogo no Nordeste

Brasil perde Brasil perde 
para Polônia para Polônia 
e soma 3ª e soma 3ª 
derrota na derrota na 
Liga das Na-Liga das Na-
ções de Vôlei ções de Vôlei 
MasculinoMasculino
LUIZ F. MENDES
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Um terremoto de mag-
nitude 5,9 matou 
mais de 1.000 pessoas 

no leste do Afeganistão nesta 
quarta-feira (22), segundo 
autoridades locais. Ao menos 
outras 1.500 pessoas ficaram 
feridas. O terremoto aconte-
ceu no início da madrugada, 
por volta de 1h30no h, a 44 
km da cidade de Khost, per-
to da fronteira com o Paquis-
tão, segundo o Serviço Ge-
ológico dos Estados Unidos 
(USGS, na sigla em inglês). 
O tremor ocorreu a 10 km 
de profundidade, às 1h30, 
em uma área de difícil aces-
so perto da fronteira com o 
Paquistão, e foi sentido na 
capital Cabul e nos vizinhos 
Índia e Paquistão.

O USGS, que monitora 
tremores em todo o mun-
do em tempo real, registrou 
magnitude 5,9. Já o Departa-
mento Meteorológico do vizi-
nho Paquistão afirmou que o 
tremor atingiu magnitude 6,1. 
Em ambos os casos, a magni-
tude não é considerada muito 
alta, e o que explica o grande 
número de mortos é a região 
onde o tremor ocorreu, uma 
área extremamente monta-
nhosa e com muitas aldeias 

em condições precárias.
Também por isso, houve 

um salto no número de mor-
tos entre o primeiro balanço, 
quando se falava de 280 mor-
tos, e no segundo, quando as 
autoridades já registravam 
920 vítimas fatais. No tercei-
ro, a contagem já passava de 
mil, e as autoridades dizem 

que ainda há muitos vilarejos 
onde as forças de resgate ain-
da não conseguiram chegar.

“O número de mortos 
provavelmente aumentará, 
pois algumas das aldeias es-
tão em áreas remotas nas 
montanhas e levará algum 
tempo para coletar deta-
lhes”, disse um porta-voz do 

Ministério do Interior.
O governo do Afeganistão 

já fala em risco de desas-
tre humanitário. O desastre 
ocorre em um momento em 
que o Afeganistão enfrenta 
uma grave crise econômica, 
desde que o Talibã assumiu 
o poder em agosto do ano 
passado quando as forças 

internacionais lideradas pe-
los EUA estavam se retirando 
após duas décadas de guerra.

“Pedimos às agências de 
ajuda que proporcionem as-
sistência imediata às vítimas 
do terremoto para evitar 
um desastre humanitário”, 
afirmou o vice-porta-voz do 
governo, Bilal Karimi. Ele in-

dicou que várias casas foram 
destruídas e muitas pessoas 
estão presas nos destroços.

Imagens da mídia afegã 
mostraram casas reduzidas 
a escombros e corpos co-
bertos por cobertores no 
chão. A maioria das mor-
tes confirmadas ocorreu na 
província afegã oriental de 
Paktika, onde 255 pessoas 
foram mortas e mais de 200 
ficaram feridas, disse Sa-
lahuddin Ayubi, funcionário 
do Ministério do Interior. Na 
província de Khost, 25 pes-
soas morreram e 90 foram 
levadas ao hospital.

As autoridades lançaram 
uma operação de resgate 
e helicópteros estão sendo 
usados   para alcançar os feri-
dos e levar suprimentos mé-
dicos e alimentos.

“Nas últimas horas, um 
terremoto causou danos 
extensivos no Afeganistão. 
Eu expresso minha simpatia 
com os feridos e os afeta-
dos pelo tremor, e rezo em 
particular para aqueles que 
perderam suas vidas e suas 
famílias. Espero que, com a 
ajuda de todos, o sofrimento 
do povo afegão seja alivia-
do”, declarou o pontífice.

Reprodução

Forte terremoto mata Forte terremoto mata 
mais de 1.000 pessoas no Afeganistãomais de 1.000 pessoas no Afeganistão
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O autor Benedito Ruy Bar-
bosa finalmente descobrirá 
quanto receberá como in-
denização do SBT. Um julga-
mento realizado no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) nesta 
terça-feira, 21, decidiu que as 
contas da empresa deverão 
ser periciadas antes da defini-
ção do valor pela exibição não 
autorizada da novela “Panta-
nal”. O assunto movimenta 
os tribunais brasileiros há seis 
anos, desde quando o escritor 
teve garantido o direito pela 
reprodução indevida da obra. 

O romancista havia entra-
do com um recurso pedindo 
uma avaliação objetiva dos 
lucros obtidos pela emissora 

de Sílvio Santos com a veicu-
lação da trama considerada 
um clássico dos anos 1990. 
Em decisões judiciais anterio-
res do tribunal paulista, a sen-
tença atribuía ao magistrado 
a determinação subjetiva 
e arbitrária de um valor em 
específico para compensar 
danos morais e patrimoniais. 

Originalmente, a saga de 
pai e filho na criação de gado 
na região do Pantanal foi exi-
bida na Rede Manchete. A 
reprise editada em questão 
ocorreu entre 2008 e 2009. 
O dramaturgo reclama que 
o SBT tinha direito sobre a 
obra apenas até o ano 2000, 
prazo conquistado por ter 
comprado a massa falida da 
extinta emissora. 

No roteiro original do 
que se tornou “Vale 
Night”, o público 

acompanharia um casal de 
classe média, branco, com 
um bebê de colo. O conflito 
principal começaria quando 
a mãe resolvesse tirar um dia 
de spa, e o pai, amante de 
rock, resolvesse ir para o fes-
tival Lollapalooza, e isso re-
sultaria na perda da criança.

Nas mãos do diretor Luis 
Pinheiro e do roteirista Caco 
Galhardo, no entanto, as coi-
sas se transformaram e toma-
ram ares brasileiros. O resul-
tado é um filme que vai além 
do puramente cômico, e se 
torna um produto do próprio 
tempo, que denuncia um pro-
blema sem reforçá-lo e sem 
perder de vista que veio, antes 
de tudo, para ser divertido.

A história ainda acom-
panha dois jovens. Ao invés 
de serem brancos da classe 
média, são negros e moram 
na periferia de São Paulo. 
Ela é Daiana (Gabriela Dias), 
que abandonou os estudos 
para cuidar do filho. Ele é Vini 
(Pedro Ottoni), um garoto 
tão desligado quanto simpá-
tico, que corta cabelos para 
ganhar dinheiro mas gosta 

mesmo é de dançar passinho.
O filme situar os persona-

gens em um contexto políti-
co-social mais pungente, que 
informa tanto sobre a história 
e sobre os protagonistas, não 
é algo decidido ao acaso.

Dentro de uma comuni-
dade e em meio a uma popu-
lação de classe baixa, a ma-
ternidade prematura ganha 
outros ares e torna-se um 
símbolo. Para cuidar do filho, 
Daiana é forçada a largar a es-
cola, embora sua mãe (vivida 
por Tia Má) peça várias vezes 
e sem sucesso para que ela 

retome a própria vida.
As dificuldades de Daiana 

e, por extensão, de um Vini 
um tanto irresponsável, vão 
além da logística e do tempo 
necessários para cuidar de 
um filho, embora estes sejam 
fatores importantíssimos. A 
imaturidade, a escassez de 
recursos financeiros e as prio-
ridades cruzadas também es-
tão em jogo, e quando Daia-
na é convencida pela mãe 
a passar um fim de semana 
fora, na casa da avó (Neusa 
Borges), Vini precisa deixar 
para trás a pose de desligado 

e assumir, de verdade, a res-
ponsabilidade de pai.

Sob esta mesma ótica, 
“Vale Night” jamais perde 
de vista a relevância de uma 
mensagem social na história, e 
faz isso sem deixar que a mo-
ral assuma o protagonismo e 
fique excessiva. Há uma dimi-
nuição do ritmo e do impacto 
na conclusão do terceiro arco, 
mas isso jamais faz com que a 
história perca sua força. No fim 
das contas, é um filme leve, di-
vertido e muito consciente do 
papel da comédia dentro dos 
debates mais sérios.

Vale Night: filme prova que as Vale Night: filme prova que as 
favelas vão além de violênciafavelas vão além de violência

Contas do SBT serão peri-Contas do SBT serão peri-
ciadas para definir indeni-ciadas para definir indeni-
zação a autor de ‘Pantanal’zação a autor de ‘Pantanal’
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