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Menina que foi proibida de interromper Menina que foi proibida de interromper 
gestação consegue fazer aborto legalgestação consegue fazer aborto legal

A criança de 11 anos que foi proibida de interromper uma gestação por uma juíza de Santa Catarina conseguiu fazer o aborto nesta 
quarta-feira (23), de acordo com o Ministério Público Federal de Santa Catarina (MPF-SC). O procedimento aconteceu no Hospital Universitário 

Polydoro Ernani de São Thiago, depois de o MPF recomendar que a direção do local respeitasse o direito da menina.  p4
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Está cada vez mais difícil 
para o goianiense co-
locar comida na mesa. 

Isso porque a cesta básica de 
Goiânia, considerada a 9º mais 
mais cara do país, consome 
60,18% do salário mínimo que 
hoje é de R$ 1.212. A cabaz de 
compras, como também  é co-
nhecida, pode ser encontrada 
na capital por até R$ 674,63.

Já os preços do produto 
em São Paulo e Florianópolis, 
consideradas as capitais com 
cesta básica mais cara do Bra-
sil, variam entre R$ 777,93 e R$ 
772,07. O montante equivale 
a 69,39% e 68,87% do salário 
mínimo, respectivamente.

Em contra partida, a cida-
de de João Pessoa (PB) e Ara-
caju (SE) possuem as cestas 
mais baratas que custam em 
média R$ 567,67 e R$ 548,38. 
Os dados do Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), são referentes ao 
mês de maio de 2022.

Ainda de acordo com o de-
partamento, Goiânia também 
foi terceira cidade brasileira 

que mais registrou variação 
mensal no preço da cesta bá-
sica este ano (12,96%), fican-
do atrás apenas de Aracaju 
(14,71 %) e Curitiba (13,56%).

AUMENTO
Para o economista, Luiz 

Carlos Ongaratto, existem al-
guns pontos que fazem com 
que a cesta básica na capital 

goiana seja mais cara que as 
demais cidades como a logís-
tica e transporte, visto que o 
estado está no centro do país. 
Além disso, ele fala que a ex-
pansão urbana da cidade e o 
seu movimento econômico 
também impactam direta-
mente no preço do produto, 
que também foi atingido pelo 
conflito entre Rússia e Ucrânia.

“Tem muitos alimentos 
que são produzidos fora do 
estado e precisam ser trans-
portados. Há também a ques-
tão dos imóveis e aluguel que 
estão cada vez mais caros. 
Essa atividade econômica 
vai tornando o custo de vida 
mais caro, já que a cidade co-
meça a receber investimen-
tos de outras regiões. Tudo 

isso faz com que a cesta au-
mente”, explicou.

Ainda segundo Ongaratto, 
outro fator que impacta é ele-
vação dos custos no Brasil, seja 
de produção, distribuição e a 
escassez de alguns produtos 
no mercado devido ao final ou 
quebras de safra. Há também 
os produtos que dependem do 
mercado internacional para de-
terminar seu preço, como o pão 
(trigo) e o óleo de cozinha. Ele 
também dá dicas de como eco-
nomizar na hora de fazer a com-
pra. Segundo ele, é necessário 
que o consumidor faça pesqui-
sas e compras coletivas, não se 
deixando levar pelo “achismo”.

“Um bom jeito de fugir 
dos preços altas e cultivando, 
e fazendo a famosa pesqui-
sa. Quem mora em uma casa 
que tenha espaço ou um sitio 
é bom cultivar alguma coisa. 
O consumidor também pre-
cisa ficar atento aos dias de 
promoção no supermercado 
para fazer uma boa compra 
pagando menos”, disse.

BUSCA POR PROMOÇÃO
A empresária Sílvia Sebas-

tiana da Silva, de 48 anos, se-

gue à risca as dicas do econo-
mista. Para ela, a melhor forma 
de fugir do preço da cesta 
básica e optar por produtos 
que estejam na promoção. 
Entretanto, ela diz que mesmo 
pesquisando, o alto valor do 
produto pesa no bolso.

Sílvia diz ainda que sentiu 
o aumento de alguns produ-
tos da cesta básica, como o 
arroz, açúcar, oleio de soja e 
o café, além de frutas como 
a banana e o tomate. Os ali-
mentos, inclusive, foram al-
guns dos itens da cesta que 
registram a maior variação nos 
supermercados de Goiânia, 
segundo o Procon municipal. 
O quilo da banana nanica, por 
exemplo, teve uma variação 
de 95,27%, seguido pelo quilo 
do tomate saladete (141,25%) 
e banana prata (110,82%).

“O arroz que eu comprava 
de R$ 15, hoje compro de R$ 
18 ou R$ 20. Está tudo mui-
to caro, não está fácil para 
ninguém sobreviver, princi-
palmente para quem ganha 
um salário mínimo. Onde já 
se viu óleo a R$ 10 e feijão a 
R$ 15? Não sei aonde vamos 
parar ”, exaltou.

Parte do teto da Escola 
Municipal João Soares da Silva, 
em Senador Canedo, desabou 
na tarde desta terça-feira, 21. A 
unidade localizada no Conjun-
to Uirapuru, foi reformada há 
menos de um ano. O inciden-
te ocorreu minutos depois de 
uma criança e uma professora 
saírem da sala de aula. Por sor-
te, ninguém se feriu.

A situação é sinônimo de 
preocupação para os pais das 
crianças, que afirmam que a 
atual administração da cida-
de abandonou as unidades 
escolares. Em vídeo, a mãe 
de uma das crianças matricu-
ladas na unidade, Paula Ales-
sandra Ferreira Prado, está in-

conformada com o ocorrido. 
Já que a escola, em que o teto 
desabou, foi reformada há 
pouco tempo.

Ela também relembra que 
a unidade esteve fechada du-
rante dois anos para reforma. 
No entanto, de acordo com 
a mulher, as adequações ne-
cessárias não ocorreram a 
contento. “Nem pintada ela 
foi. Se você reparar, a pintura 
é antiga. Simplesmente ele 
pintou aqui (fachada da esco-
la)”, afirma Paula.

ESCOLA SEM ESGOTO
De acordo com o último 

Censo do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), a escola, que atende 

mais de 500 crianças, matri-
culados na educação básica, 
ensino infantil e pré-escola, 
não possuía sistema de esgo-
to e abastecimento de água.

Ao Diário do Estado, 
Polyana , moradora do mu-
nicípio, disse que a situação 
das unidades educacionais 
de Senador Canedo é ver-
gonhosa. “As escolas do Ca-
nedo estão tudo uma ver-
gonha. E essa acabou de ser 
reformada”, disse Pollyana.

Nas redes sociais do Portal 
CGO, a população faz uma 
série de críticas à atual ges-
tão municipal. Já os pais das 
crianças matriculadas na es-
cola, onde o teto desabou , 
demonstram preocupação. 
Em um dos comentários, a 

mãe de uma aluna diz não 
ter confiança para deixar a 
menina na escola.

“ Essa é a escola que minha 
filha estuda, agora como que 
faz pra confiar em levar mi-
nha filha pra essa escola? Será 
que só essa parte que caiu 
que está com problemas? É 
complicado demais as coisas 
aqui no Canedo quando me-
lhora uma coisa piora duas”, 
relata a mulher.

INSEGURANÇA
Em nota a Secretaria Mu-

nicipal de Educação (SMS) de 
Senador Canedo, disse que 
a unidade foi construída em 
2002 e não passou por nenhu-
ma reforma. Além disso, a se-
cretaria informou que as me-

didas emergenciais de reparo 
do teto já foram tomadas, com 
previsão de revisão geral da 
cobertura para o mês de julho.

NOTA NA ÍNTEGRA
“A Prefeitura de Senador 

Canedo, através da Secreta-
ria Municipal de Educação e 
Cultura, informa que a Esco-
la Municipal João Soares da 
Silva, localizada no Conjunto 
Uirapuru, atende 568 crian-
ças com 12 salas de aula, das 
quais, 3 foram ampliadas em 
2017. A Escola foi construída 
em 2002 e não passou por 
nenhuma reforma.

A estrutura da instituição 
é muito antiga, a cobertura é 
constituída por telhas cerâmi-
cas modelo Plan sobre estru-

tura de madeira. A estrutura 
de madeira com o tempo mo-
vimenta, com isso houve di-
latação de uma peça (caibro) 
e que ocasionou a queda de 
aproximadamente 15 telhas. 
Ninguém ficou ferido com a 
queda do telhado. As medi-
das emergenciais de reparo já 
foram tomadas, com previsão 
de revisão geral da cobertura 
para o mês de julho.

A Escola Municipal João 
Soares da Silva recebeu 
R$100.000,00 de recurso Re-
viva destinado à manutenção 
escolar, dos quais foram gas-
tos apenas R$ 39.932,40 em 
adaptações. Encontra-se em 
desenvolvimento, projetos 
para a licitação da reforma 
geral da unidade.”

Reprodução
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Os números de de-
núncias de violência 
contra o idoso se-

guem em alta em Goiás, se-
gundo dados da Secretária 
da Secretária de Segurança 
Pública (SSP) e das duas de-
legacias especializadas no 
atendimento ao idoso. Nos 
primeiros cinco meses do 
ano, foram registradas qua-
tro denúncias de violência 
contra idosos por dia. Essa 
modalidade de crime vem 
na contramão da maioria, 
que apresentam tendência 
de queda no estado.

Ao todo, foram 615 re-
gistros, sendo 415 casos na 
Delegacia Especializada no 
Atendimento ao Idoso de 
Goiânia (DEAI) e outros 200 
na especializada de Anápolis, 
até o dia 21 de abril. Em todo 
ano de 2021, as delegacias 
oficializaram cerca de 1.049 
ocorrências, conforme a SSP.

No dia 30 de maio, por 
exemplo, uma idosa, de 86 
anos, foi resgatada em con-
dições precárias, no Jardim 

América, em Goiânia. Ela es-
tava sendo mantida presa em 
casa, sem nenhum tipo de 
assistência dada pelo filho, 
de 42 anos, que foi denun-
ciado por estar roubando a 
aposentadoria da mãe. O ho-
mem que apresentava traços 
de dependência química não 
deixava ninguém se aproxi-
mar da idosa, que chegou a 
defendê-lo no momento da 
prisão, alegando que o filho 
único a tratava bem.

Além de estar desnutrida 
e bastante debilitada, a mu-
lher apresentava ferimen-
tos na cabeça, inclusive, 
com a presença de vermes. 
Ao ser questionada sobre 
a causa dos machucados, a 
idosa disse que teria caído e 
se machucado. Os ferimen-
tos haviam acontecido há 
dias, sendo que a mulher 
não estava sendo cuidada 
pelo filho. A casa também 
não tinha alimento, apenas 
macarrão instantâneo e cer-
veja. O homem acabou sen-
do preso, mas foi libertado 
dias depois em uma audi-
ência de custódia.

AGRESSORES
Conforme a delegada Aly-

ne Barça, grande parte das 
pessoas que praticam atos 
de violência são próximas ao 
idoso, como filhos, netos e até 
cuidadores. Um dos crimes 
mais comuns, de acordo com 
a policial, está ralacionado 
aos maus-tratos, onde o res-

ponsável pela vítima também 
rouba a renda dela, como no 
caso da idosa que era manti-
da em cárcere privado pelo fi-
lho, enquanto ele se apossava 
da sua aposentadoria, caso já 
citado no texto.

Por mais que os crimes 
contra a pessoa idosa sejam 
comuns, a pena para os agres-

sores é pequena, se compara-
da com outros crimes. Casos 
de maus-tratos, agressão físi-
ca e verbal, além de explora-
ção financeira, por exemplo, 
possuem penas entre seis 
meses e quatro anos, visto 
que o Estatuto do Idoso não 
permite uma pena extensa.

“Um levantamento rea-

lizado pela Justiça mostrou 
que os crimes contra a pes-
soa idosa aumentou mais de 
60% durante a pandemia. Isso 
porque as pessoas começaram 
a ficar mais em casa. Ou seja, 
o agressor e a vítima passam 
mais tempo juntas. Os prin-
cipais crimes são: abandono, 
agressão física e verbal, além 
de exploração financeira, quan-
do a pessoa se interessa pela 
renda da vítima e a deixa sem 
nem um tipo de renda, nem 
mesmo para alimentação e 
cuidado pessoal. Infelizmente, 
hoje a violência contra o idoso 
é bastante comum”, contou.

DENÚNCIA
Para denunciar esse tipo 

de crime, a Polícia Civil (PC) 
disponibiliza duas delega-
cias especializadas no aten-
dimento ao idoso, além de 
contatos exclusivos para de-
núncias como o Disque 197, 
Disque 180 e o fixo das de-
legacia de Goiânia (62 3201-
1501) e Anápolis (62 – 3328-
2736). Os crimes também 
podem ser denunciados por 
meio do site da corporação.

Divulgação
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Pais de alunos do 5º 
ano da Escola Gente Miú-
da Crescer, em Anápolis, 
ficaram preocupados após 
um aluno especial ameaçar 
matar um colega de classe. 
Por meio de mensagens 
trocadas via WhatsApp, os 
responsáveis pela criança 
debateram o assunto.

Nas mensagens, a mãe 
de um dos estudantes conta 
que o suposto menino pro-
meteu matar os colegas que 
ele não gosta ‘com arma ou 
faca’ em um evento da ins-
tituição, previsto para acon-
tecer na sexta-feira, 24. A 
ameaça teria sido feita como 
resultado dos problemas 
de relacionamento entre as 
criança, depois que alguns 
deles foram até a coordena-
ção por causa de uma briga.

Num dado momento, a 
mãe do garoto aparece e 
conta que o filho é autista, 
e se mostra surpresa com 
os relatos dos outros pais. 

Além de pedir desculpas, 
ela afirma que não sabia da 
situação e diz que irá retirar 
o filho da unidade.

A mulher também revelou 
que o filho reclama do des-
prezo e de bullying que sofre 
por parte dos colegas de sala. 
No entanto, a mãe de outro 
estudante relata que o garoto 
é agressivo em sala e já teria 
agredido alguns colegas.

O Diário do Estado en-
trou em contato com a Esco-
la Gente Miúda Crescer para 
comentar sobre o episódio. 
Segundo a direção, tudo não 
passou de um mal-entendi-
do, uma espécie de ‘boato’ 
que surgiu em um grupo de 
pais. Disse ainda, que o alu-
no não é violento, diferente-
mente do que chegou a ser 
veiculado pela imprensa.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública deflagra, 
na manhã desta terça-feira, 
21, a Operação 404.4, contra 
a pirataria digital. A ação tem 
acontece em onze estados, in-
clusive Goiás, por meio da Po-
lícia Civil, com apoio das em-
baixadas dos Estados Unidos 
e do Reino Unido no Brasil.

Os investigados captu-
ravam o sinal de canais de 
TVs fechadas e cobravam 
para repassá-los a assinan-
tes do serviço de pirataria, 
segundo informou ao G1 
DF o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública,  Po-
liciais civis de 11 estados 
cumprem 30 mandados de 
busca e apreensão contra 
suspeitos de transmitir con-
teúdo na internet, de ma-
neira ilegal.  Entre os crimes 
investigados, o principal é o 
de violação de direito auto-
ral, cuja pena varia de dois a 
quatro anos de prisão, além 
de multa. Quem consome a 

pirataria também pode ser 
preso, de três meses a um 
ano, além de receber multa.

Além de Goiás, partici-
pam da operação contra 
pirataria os estados do Ala-
goas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Mato Grosso, 
Pará, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul 

e São Paulo. Segundo o Mi-
nistério, os agentes também 
bloquearam 266 sites e 461 
aplicativos de streaming 
pirata, além de terem remo-
vido perfis e páginas de re-
des sociais e de buscadores 
da internet. A pasta estima 
que o dano causado pelos 
crimes é de R$ 306 milhões.

Aluno especial ameaça fazer massacre Aluno especial ameaça fazer massacre 
em escola de ‘elite’, em Anápolisem escola de ‘elite’, em Anápolis

Com apoio de embaixadas, operação Com apoio de embaixadas, operação 
combate pirataria digital em Goiáscombate pirataria digital em Goiás

NATHALIA OLIVEIRA LETÍCIA BRITO

PEDRO MOURA



Enquanto o governador 
Ronaldo Caiado (UB) 
deixa na conta dos par-

tidos da base a responsabi-
lidade de definir se lançarão 
candidatos ao Senado em 
uma chapa sem nome úni-
co, os pré-candidatos à vaga 
ainda têm opiniões divididas 
sobre a possibilidade. 

Na terça-feira (21), o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu que os partidos que com-
põem uma coligação podem 
lançar mais de um candidato 
a senador. A decisão foi uma 
resposta à consulta feita pelo 
deputado federal por Goiás 
Delegado Waldir (UB), que é 
pré-candidato ao Senado.

Ele estava ao lado de Caia-
do, na noite desta quarta-
-feira (22), na saída para a 
caminhada do governador, 
de Goiânia a Trindade, em 
evento da festa do Divino Pai 
Eterno. Na ocasião, em coleti-
va, o governador disse que os 
partidos é que devem definir 
como será o lançamento das 
candidaturas para senador. 

“Eu analiso como sempre. 
Todas as decisões eu respeito 
e assim nós cumpriremos. Não 
discutimos decisão do judiciá-

rio. A interpretação do TSE dá 
a todos os partidos essa liber-
dade, não é a minha decisão, 
é a decisão do tribunal”, disse.

O senador Luiz Carlos do 
Carmo (PSC) diz ser a favor da 
forma tradicional, em que a 
chapa majoritária é formada 
por um candidato a governa-
dor e um a senador. “Eles es-
tão inventando regra que não 
existe. Fica muito difícil ter 
quatro candidatos na mesma 
chapa”, avalia.

Para ele, isso fará com que 
os votos da base fiquem divi-

didos, de forma que a oposição 
ganhará força. “Candidatura 
independente é arriscada. Eu 
espero que eu seja o escolhido 
do governador”, disse.

Carmo afirma, porém, que 
se o partido do governador, 
União Brasil, não tiver candida-
to, ele pode avaliar a possibili-
dade. No entanto, a sigla tem, 
além de Waldir, o deputado fe-
deral Zacharias Calil (UB) como 
pré-candidato a senador. 

O União Brasil, inclusive, 
ainda precisa decidir qual dos 
dois será o candidato a senador 

do partido, já que a decisão do 
TSE só liberou que tenha mais 
de um nome por coligação e 
não por sigla. Caiado disse que 
essa definição só deve ser feita 
na época das convenções.

Ambos, porém, estão oti-
mistas. Calil diz confiar na sua 
capilaridade eleitoral e acha 
positiva a decisão do TSE. “É 
uma decisão muito demo-
crática, porque a população 
vai ter o direito de escolher 
o candidato que achar me-
lhor e não porque é ligado à 
chapa majoritária”, diz.

A Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult Goiás) tam-
bém estará presente na 9ª 
edição do Mutirão Governo 
de Goiás, que será realizada 
neste fim de semana, dias 24, 
25 e 26 de junho, em Águas 
Lindas de Goiás, no Entorno 
do Distrito Federal. O muni-
cípio é um dos maiores da re-
gião e possui cerca de 220 mil 
habitantes.

Da área cultural, será dis-
ponibilizado um palco aberto 
para shows de artistas da co-
munidade local que poderão 
mostrar seus talentos, além de 
apresentações de escolas da 
rede estadual, numa ação con-
junta entre a Secult Goiás e a 
Agência Brasil Central (ABC).

Promovido pelo Governo 
de Goiás, o Mutirão irá oferecer 
diversos atendimentos e servi-

ços gratuitos à população que 
serão disponibilizados por ór-
gãos como Vapt Vupt, Detran, 
Saneago, Secretaria da Econo-
mia, Ipasgo e Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), que 
fará a entrega de donativos.

OPORTUNIDADES
Num mesmo local, o públi-

co poderá solicitar registro 
de certidões de nascimento, 

casamento e de óbito, emis-
são de passaporte do idoso, 
carteira do deficiente e do 
autista. Na saúde, haverá 
o acesso a consultas e exa-
mes diversos, como oftal-
mológicos, testagem para 
Covid-19, vacinação, ecocar-
diograma, eletrocardiogra-
ma, doppler, cadastro de me-
dula óssea, doação de sangue, 
mamografia entre outros.

Reprodução
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O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), líder da 
oposição ao governo Bol-
sonaro no Senado, disse 
nesta quinta-feira, 23, que 
conseguiu as 27 assinatu-
ras para protocolar o pe-
dido de abertura de Uma 
CPI no poder para inves-
tigar a existência de um 
gabinete paralelo no MEC 
durante a gestão do ex-
-ministro Milton Ribeiro.
Ribeiro pediu demissão 
do cargo no mês de mar-
ço de 2022 após estourar 
o escândalo envolvendo 
corrupção no Ministério 
da Educação. Na última 
quarta-feira (22), Ribeiro 
e os pastores evangélicos, 
Gilmar Santos e Arilton 
Santos, foram presos pela 
PF suspeitos de integra-
rem um esquema de libe-
ração de verba no MEC a 
troco de propina.
Os últimos senadores a 
assinar o documento para 
protocolar a CPI no Poder 
foram Soraya Thronicke 

(União-MS), Rafael Tenó-
rio (MDB-AL), suplente de 
Renan Calheiros (MDB-
-AL) e o senador Giordano 
(MDB-SP).
Com a primeira parte do 
protocolo para seguir com 
a investigação cumprida, 
o senador Randolfe Ro-
drigues anunciou uma en-
trevista para a tarde desta 
quinta-feira (23). O parla-
mentar quer detalhar os 
objetivos do trabalho que 
depende ainda do aval do 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG).
Enquanto o líder da opo-
sição trabalha para iniciar 
as investigações no Sena-
do, a base Bolsonarista 
na Casa faz o movimento 
contrário. Seria mais uma 
pedra no sapato do pre-
sidente que nos últimos 
meses vem acumulando 
desgastes e seu gover-
no prejudicando a sua 
popularidade e, conse-
quentemente o seu pro-
jeto de reeleição.

Mutirão: Secult terá palco aberto para apresentações artísticasMutirão: Secult terá palco aberto para apresentações artísticas

FERNANDA
MORAIS

CPI DO MEC NO SENADO CPI DO MEC NO SENADO 
FEDERAL ESTÁ A CAMINHOFEDERAL ESTÁ A CAMINHO

BRASIL, 24 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



BRASIL, 24 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

A tão esperada pesqui-
sa Datafolha, prevista 
para esta quinta-feira, 

23, finalmente foi divulgada, 
no período da noite, e acen-
deu os ânimos dos dois pré-
-candidatos à presidência, 
Lula e Bolsonaro, que polari-
zam as eleições de 2022 desde 
o início dos levantamentos.

De um lado, a os petistas 
comemoras os 47% que dão 
o primeiro lugar a Lula na 
preferência do eleitorado e 
garantiriam a vitória do ex-
-presidente ainda no 1º turno. 
Bolsonaro aparece com 28% 
das intenções de voto, 19% 
atrás do principal concor-
rente ao Palácio do Planalto. 
O resultado reforça o temos 
dos apoiadores do atual pre-
sidente e deixa o grupo sem 
muitos motivos para festejar.

Em terceiro lugar na pesqui-
sa Datafolha aparece o pede-
tista Ciro Gomes (8%). Foram 

entrevistados 2.556 eleitores 
em 181 cidades nos dias 22 e 
23 de junho. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais 
para mais ou para menos e a 
pesquisa foi registrada no Tri-
bunal Superior Eleitoral com o 
número 09088/2022.

Ainda de acordo com o 
novo levantamento Datafo-
lha, Lula venceria Bolsonaro 
em um cenário de 2º turno 
com 57% contra 34% do atual 
presidente. Brancos e nulos 
nessa simulação seriam 8%.

Novamente a pesquisa 

mostra que o pedetista Ciro 
Gomes, apesar de distante 
dos líderes nas intenções de 
votos, venceria Bolsonaro em 
um possível 2° turno entre 
eles. O pedetista alcançaria 
51% da preferência dos en-
trevistados contra 37%.

ÁGUA FRIA
Se até o início dessa sema-

na existia a perspectiva de que 
o presidente poderia melho-
rar seu desempenho em no-
vas pesquisas, o resultado da 
atual Datafolha foi um banho 
de água fria nos apoiadores e 
responsáveis pela pré-campa-
nha de reeleição de Bolsonaro.

A popularidade do presi-
dente continua em baixa con-
firmando que a atuação do 
líder político brasileiro, com 
apoio de sua base no Con-
gresso, para conter os preços 
dos combustíveis não fun-
cionou. Os produtos tiveram 
novas altas desagradando os 
consumidores que estão sen-
do sacrificados com a atual 
crise financeira no País.

Ainda nesta quinta-feira o 
Planalto resolveu apostar no-
vas fichas em incrementos de 
projetos de cunho social para 
tentar fazer com que Bolso-
naro melhore sua popularida-
de diante do eleitorado.

Agora a proposta é criar 
o PIX para caminhoneiros 
autônomos no valor de R$ 
1 mil e ainda elevar o Auxí-
lio Brasil de R$400 para R$ 
600. Se aprovados em Bra-
sília, os  benefícios devem 
ser validados até dezembro 
desse ano. Se os brasileiros 
entenderem que as medi-
das são eleitoreiras, pode 
ser que o tiro saia pela cula-
tra, a situação do governo 
fique ainda pior e o presi-
dente continue sem prestí-
gio diante dos eleitores.

Acontece que toda essa 
movimentação considerada 
como agenda positiva pelos 
governistas foram encobertas 
pelo escândalo do ex-ministro 
Milton Ribeiro que, junto com 
os pastores evangélicos Gil-
mar Santos e Arilton Moura, 
foram presos na última quar-
ta-feira, 22, nas investigações 
da PF relacionadas a um es-
quema de corrupção que fun-
cionava dentro do MEC.

Divulgação

Datafolha indica vitória de Lula no Datafolha indica vitória de Lula no 
1° turno com 47% contra 28% de Bolsonaro1° turno com 47% contra 28% de Bolsonaro

Sem conseguir conter a 
alta dos combustíveis e pre-
ocupado com sua imagem 
perante o eleitor com a cri-
se econômica que o Brasil 
enfrenta, Bolsonaro (PL) e 
aliados já estudam novas 
estratégias. Na última terça-
-feira, 21, foi anunciado que 
o presidente já discute com 
aliados no Congresso a am-
pliação do Auxílio Gás e a 
criação de um auxílio espe-
cífico para caminhoneiros.

As duas medidas já estão 
em análise na Advogacia Ge-
ral da União (AGU), o receio 
maior dos políticos está re-
lacionada a viabilidade de 
criar um vale aos caminho-
neiros já que é preciso se 
atentar às regras eleitorais. 
A conversa está adianta e foi 
pauta de reunião entre o mi-
nistro da Casa Civil, Ciro No-
gueira (PP), e os presidentes 
da Câmara, deputado Arthur 
Lira (PP-AL) e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG).

Estuda-se a viabilidade 
de contemplar até 900 mil 
caminhoneiros com a pro-
posta. A discussão do bene-

fício é feita com base no que 
é pago atualmente pelo Au-
xílio Brasil R$ 400. No Con-
gresso existem aliados que 
preferem a criação de um 
subsídio direto ao diesel.

Para o Auxílio Gás, a meta 
é oferecer a ajuda mensal no 

lugar de bimestral, como é 
atualmente. A informação 
é da Folha de São Paulo. O 
Auxílio Gás foi criado em no-
vembro do ano passado e e 
paga 50% do valor do boti-
jão às 5,7 milhões de famílias 
contempladas.

A Polícia Federal (PF) infor-
mou que vai apurar a suposta 
interferência nos trabalhos 
da Operação Acesso Pago, 
deflagrada ontem (22) para 
apurar o tráfico de influência 
e corrupção na liberação de 
recursos públicos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), órgão 
vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC).

Na operação, foram pre-
sos o ex-ministro da Educa-
ção Milton Ribeiro, os pas-
tores Arilton Moura e Gilmar 
Santos, e mais dois suspeitos. 
Na tarde de hoje (23), todos 
foram soltos por determina-
ção do desembargador Ney 

Bello, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1).

Em nota, a PF disse que a 
apuração buscará esclarecer 
os fatos para garantir a au-
tonomia e a independência 
funcional do delegado do 
caso. “Considerando boatos 
de possível interferência 
na execução da Operação 
Acesso Pago e objetivando 
garantir a autonomia e a in-
dependência funcional do 
delegado de Polícia Federal, 
conforme garante a Lei nº 
12.830/2013, informamos 
que foi determinada a ins-
tauração de procedimento 
apuratório para verificar 
a eventual ocorrência de 

interferência, buscando o 
total esclarecimento dos fa-
tos”, declarou a corporação.

A medida foi tomada após 
o jornal Folha de S.Paulo pu-
blicar uma reportagem que 
mostra uma mensagem que 
teria sido enviada pelo dele-
gado Bruno Calladrini, res-
ponsável pela investigação, a 
colegas da instituição.

Segundo o delegado, Mil-
ton Ribeiro teria “recebido tra-
tamento diferenciado” ao ter 
sido preso em Santos, onde 
mora. Além disso, a transfe-
rência para Brasília não teria 
ocorrido por “interferência na 
condução da investigação”, 
disse o delegado.

Governo querem ampliar Auxílio Gás Governo querem ampliar Auxílio Gás 
e criar auxílio aos caminhoneirose criar auxílio aos caminhoneiros

Polícia Federal vai apurar suposta in-Polícia Federal vai apurar suposta in-
terferência na Operação Acesso Pagoterferência na Operação Acesso Pago
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A criança de 11 anos que foi 
proibida de interromper uma 
gestação por uma juíza de San-
ta Catarina conseguiu fazer o 
aborto nesta quarta-feira (23), 
de acordo com o Ministério 
Público Federal de Santa Cata-
rina (MPF-SC). O procedimento 
aconteceu no Hospital Univer-
sitário Polydoro Ernani de São 

Thiago, depois de o MPF reco-
mendar que a direção do local 
respeitasse o direito da menina.

“O hospital comunicou ao 
MPF, no prazo estabelecido, 
que foi procurada pela pacien-
te e sua representante legal e 
adotou as providências para 
interrupção da gestação da 
menor”, disse, em nota o MPF.

O caso veio à tona em uma 
publicação do site de notícias 
The Intercept Brasil, na última 
segunda-feira (20). De acordo 
com a reportagem, no dia 4 
de maio, a menina de 11 anos 
e sua mãe foram ao HU para 
tentar fazer o procedimento, 
que foi negado. Dias depois, 
a juíza Joana Ribeiro Zimmer 

e promotora Mirela Dutra Al-
berton, que eram responsáveis 
pela investigação do estupro, 
pediram para a menina manter 
a gestação por mais “uma ou 
duas semanas”, para aumentar 
a sobrevida do feto, além de 
proibir a realização do aborto. 
Uma decisão da magistrada 
chegou a manter a menina em 

um abrigo público, longe da 
família. Na terça-feira (21), no 
entanto, o Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC) de-
terminou sua saída do abrigo 
e o retorno para a guarda mãe. 
O caso tramita em segredo de 
Justiça, “circunstância que im-
pede sua discussão em públi-
co”, enfatizou o tribunal.

Após a repercussão do 
caso, a juíza Joana Ribeiro 
Zimmer foi afastada do caso. 
Em nota, o TJSC informou que 
a Corregedoria abriu um pro-
cedimento investigatório so-
bre a condução do processo. 
Juíza e promotora envolvidas 
no caso disseram que não 
iriam se pronunciar.

Dificultar a convivência, 
promover o abandono 
ou criar imagem nega-

tiva do pai, da mãe ou de um 
responsável pela criança são 
exemplos de um crime reco-
rrente entre casais separados. 
A alienação parental foi o nome 
dado há quase três décadas para 
a prática de induzir a destruição 
de vínculos do menor com um 
de seus responsáveis. Durante a 
pandemia, a situação motivou 
10.950 ações, de acordo com 
levantamento do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

Há pouco mais de um mês, 
alterações na lei que tipifica a 
ação foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. O 
texto de autoria do governa-
dor Caiado, proposto quando 
ele era senador, mantém a 
interrupção total do convívio 
do menor com o alienador 
como pena quando houver 
iminente risco à integridade 
física e/ou psíquica da criança 
ou do adolescente. Além di-
sso, as visitas podem ocorrer 
de forma assistida para tentar 
coibir a prática. A perspec-

tiva é de que o contato com 
os pais deve ser a regra, com 
pouquíssimas exceções.

“O STJ [Superior Tribunal 
de Justiça] entende que a gu-
arda compartilhada é o mo-
delo que serve de padrão na 
legislação brasileira por ser a 
melhor solução para os filhos 

e os pais. Trata-se da respon-
sabilidade conjunta em tudo 
o que diz respeito aos direi-
tos e deveres da criança e do 
adolescente. Pessoalmente, 
entendo que a escolha da gu-
arda sempre deverá atender 
o que for melhor para a cri-
ança”, defende o presidente 

da Comissão de Direito das 
Famílias da Ordem dos Advo-
gados do Brasil em Goiás 
(OAB-GO), Christiano Melo.

O especialista lembra de 
casos marcantes sobre o as-
sunto. Em um deles, a mãe 
barganhava as visitas do pai 
aos filhos em troca de valores 

ou pagamentos de contas e 
no outro o pai falava mal da 
mãe para os filhos. Na primei-
ra situação, o pai conseguiu a 
guarda das crianças e na segu-
nda causa, o homem passou  a 
ter sessões de terapia e visitas 
aos filhos de forma assistida. 

Segundo Christiano, as 
punições legais para a alie-
nação parental são quatro: 
advertência, ampliação da 
convivência  da criança com 
a responsável alvo da práti-
ca, multa, acompanhamento 
psicológico, alteração ou in-
versão da guarda para guar-
da compartilhada e fixação 
cautelar do domicílio da cri-
ança ou adolescente.

A Lei da Alienação Parental 
assegura a convivência fami-
liar dos filhos com ambos os 
pais, ainda que seja por meio 
da convivência assistida. Ca-
berá ao Estado disponibilizar 
esse espaço de convivência, 
seja no próprio fórum ou 
em entidades conveniadas e 
preparadas para isso 

A escuta da criança e do 
adolescente é realizada por 
avaliação técnica que deve 
considerar a dinâmica familiar 

como um todo, com ampla e 
detalhada análise da sistemáti-
ca em que a criança e o adoles-
cente estão inseridas na família

A suspensão da autori-
dade parental, apesar de ter 
sido revogada na lei da alie-
nação parental, ainda conti-
nua prevista no ECA e pode 
ser medida adotada quando 
houver descumprimento inj-
ustificado das determinações 
judiciais. Ressaltando que 
a convivência com um dos 
pais, somente poderá ser to-
talmente suspensa quando 
houver iminente risco à inte-
gridade física e/ou psíquica 
da criança ou do adolescente. 

A mudança na lei preza 
pela celeridade. O texto legal 
oferece uma garantia de que 
os processos não se estendam, 
prejudicando o bem-estar da 
criança ou adolescente en-
volvido, pois com o prazo de 
três meses para apresentação 
de laudo psicológico dos 
processos que estejam pen-
dentes de avaliação há mais 
de seis meses, o legislador 
buscou favorecer o trâmite 
destas ações. Torcemos para 
que isso ocorra na prática

Divulgação

Alienação parental pode impedir Alienação parental pode impedir 
que autor tenha contato com a criançaque autor tenha contato com a criança
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
aupp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 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
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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$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
ziTodo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

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 Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
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 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
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
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O reencontro entre 
São Paulo e Palmei-
ras trazia a dúvida 

sobre como a equipe de 
Rogério Ceni se comporta-
ria depois de levar a virada 
nos acréscimos na partida 
da última segunda-feira (20). 
Com apoio de mais de 38 mil 
torcedores, o time tricolor re-
petiu o domínio inicial, agora 
no jogo de ida das oitavas de 
final da Copa do Brasil, mas, 
dessa vez, não permitiu que 
o rival buscasse o resultado. 
A vitória por 1 a 0 foi constru-
ída ainda no primeiro tempo, 
com gol de Patrick.

Para além do resultado, 
a vitória também recupera 
o moral são-paulino. A der-
rota por 2 a 1, com dois gols 
sofridos nos acréscimos, 
havia deixado um clima de 
abatimento no Morumbi, na 
última segunda-feira. Rogé-
rio Ceni cogitou, inclusive, 
escalar uma equipe alterna-
tiva na Copa do Brasil, para 
priorizar o Brasileiro, mas 
desistiu e mandou a campo, 
nesta quinta-feira (23), exa-
tamente a mesma formação.

O resultado faz com que 
o São Paulo vá com vanta-
gem para o segundo jogo, 
que acontecerá no dia 14 de 
julho, no Allianz Parque. Um 

empate será suficiente para 
que a equipe de Rogério 
Ceni avance para as quartas 
de final da Copa do Brasil.

Ao Palmeiras, além da 
desvantagem no confronto, 
a derrota significa o fim da 
invencibilidade de 19 jogos 
na temporada. O São Paulo 
era muito melhor, atacando e 
defendendo, quando Patrick, 
aos 30 minutos do primeiro 
tempo, colocou o time tricolor 
na frente. Nestor brigou com a 
marcação de Gustavo Gómez 

pela esquerda do bico da área 
verde. A bola dividida sobrou 
para Patrick, que invadiu a 
área e finalizou de canhota, 
deixando Weverton sem ação.

Com a mesma escalação 
da partida de segunda-feira, 
Rogério Ceni tentou inovar 
no posicionamento da mar-
cação. E a nova postura teve 
influência no ótimo primei-
ro tempo feito nesta quinta-
-feira. O São Paulo adotou 
como estratégia não marcar 
o zagueiro Murilo na saída 

de bola. Dessa maneira, a 
saída de bola obrigatoria-
mente passava pelos pés do 
camisa 26, já que as outras 
opções eram bloqueadas 
pela defesa são-paulina.

A tática é bastante seme-
lhante à adotada por Abel 
Ferreira. No duelo entre as 
duas equipes na Libertado-
res do ano passado, o treina-
dor português deixou a bola 
com Arboleda e fechou as 
opções de passe. O zagueiro 
equatoriano, pouco acostu-

mado a ter essa função, se 
via obrigado a tentar lança-
mentos ou forçar passes, o 
que acabava facilitando para 
o Palmeiras recuperar a bola.

Para tentar se livrar da 
armadilha armada por Ceni, 
o meia Zé Rafael passou 
a buscar a bola na defesa. 
Com mais qualidade de pas-
se do que Murilo, o camisa 8 
surgia como a grande espe-
rança alviverde, já que Dani-
lo foi o tempo todo marcado 
por Rodrigo Nestor.

Bruno Fratus fez, nesta 
quinta-feira (23), sua 100ª 
apresentação de 50m livre na 
casa de 21 segundos, um feito 
histórico e inédito na natação. 
Mas o resultado não veio nem 
no momento, nem como ele 
queria. Depois de três meda-
lhas seguidas em Mundial, ele 
não conseguiu se classificar 
para a final do torneio que 
está sendo disputado em Bu-
dapeste, perdendo um emo-
cionante desempate.

Medalhista de bronze nos 
Jogos de Tóquio nesta prova, 
Fratus fez o melhor tempo 
das eliminatórias, mesmo er-
rando a chegada: 21s71. Nas 
semifinais, confiando que 
tinha alguma margem para 
chegar à final, apresentou-se 
com bigode, abrindo mão da 
raspagem que dá ganho de 
performance por melhorar a 
sensibilidade da pele no con-

tato com a água.
Fez falta. O brasileiro fez 

21s83 e empatou no oitavo 
lugar com o francês Maxi-
me Grousset, dez anos mais 
novo que ele. Pelas regras da 
natação, quando isso acon-
tece, os dois atletas precisam 
disputar um desempate no 

final da etapa. Assim, Fratus 
e Grousset voltaram à piscina 
depois de uma hora.

No desempate, Fratus fez 
seu melhor resultado no dia, 
21s62, o que valeria o segun-
do lugar na semifinal que ele 
havia nadado pouco antes. 
Mas só um podia ir para a 

final, e essa vaga ficou com 
Grousset, que fez 21s59, acer-
tando a chegada, algo que 
Fratus não fez em nenhuma 
das suas três apresentações.

“Acontece. Esporte de alto 
rendimento é isso. Às vezes 
você ganha, às vezes você 
perde, hoje está na minha vez 

perder. É bem diferente do 
que eu esperava. Esse centé-
simo 21 foi bem amargo. Mas 
é isso aí. Agora é voltar para 
casa, treinar. Ano que vem 
tem Mundial de novo, daqui 
dois anos Olimpíada de novo”, 
disse ao SporTV.

A eliminação é especial-
mente frustrante porque a 
prova estava aberta, dada 
a desistência de Caeleb 
Dressel, atual bicampeão 
mundial, que foi embora do 
Mundial depois de ganhar 
duas medalhas de ouro, 
no 4x100m livre e nos 50m 
borboleta. A delegação 
norte-americana justificou 
citando questões de saúde 
não especificadas.

Sem Dressel, melhor ve-
locista do mundo, Fratus 
saía de candidato a um dos 
favorito ao ouro. Mas, antes 
da final, era preciso se clas-
sificar para ela, o que o bra-
sileiro não conseguiu fazer. 

Reprodução

Depois de acumular a 
terceira derrota seguida na 
Liga das Nações, a seleção 
brasileira masculina de vôlei 
se recuperou nesta quinta-
-feira, em Sofia, na Bulgária. 
A equipe comandada por Re-
nan Dal Zotto melhorou a atu-
ação em comparação à derro-
ta para a Polônia, na quarta, e 
venceu a Sérvia por 3 sets a 0, 
com parciais de 25/18, 26/24 
e 25/17, no segundo jogo da 
segunda fase do torneio.

A derrota para os polo-
neses havia derrubado o 
Brasil para a décima coloca-
ção, fora da zona de classifi-
cação, que vai até o oitavo 
colocado. Ao reencontrar o 
caminho da vitória, voltou a 
entrar no top 8. Em busca de 
continuar a reação e se colo-
car em uma situação mais se-
gura, enfrenta o Irã na sexta-
-feira, a partir das 10h30.

Nesta quinta, com a es-
calação inicial formada por 
Bruninho, Lucarelli, Lucão, 
Leal, Alan e Flávio, a seleção 
fez um bom primeiro set, 
apesar de alguns erros, prin-
cipalmente na parte inicial da 
disputa. A insegurança culti-
vada pela sequência ruim de 
resultados foi se dissipando 
aos poucos e, a partir do dé-
cimo ponto sérvio, a atuação 
ganhou um novo nível. O 
Brasil saiu dos 15 a 10 para os 
20 a 10 e administrou a vanta-
gem até a parcial acabar com 
vitória por 25 a 18 no placar.

O set seguinte já foi um 
pouco mais complicado. 
Os brasileiros fizeram o pri-
meiro ponto e continuaram 
em vantagem até a Sérvia 
empatar por 13 a 13, antes 
de virar e abrir dois pontos. 
Não demorou, contudo, 
para que o Brasil voltasse 
a se colocar em vantagem, 
após bloqueio de Alan. O 
sérvios viraram de novo na 
reta final, colocando 23 a 21 
no placar, mas o Brasil rea-
giu para vencer por 26 a 24.

A vitória foi finalizada com 
uma atuação mais tranquila 
no terceiro set, com maior 
precisão no saque e alta 
dose de confiança. Embora 
a sérvia tenha protagonizado 
bons momentos, nenhum 
chegou a ameaçar de verda-
de, com na parcial anterior. 

Copa do Brasil: São Paulo supera Copa do Brasil: São Paulo supera 
trauma, vence Palmeiras e sai na frente trauma, vence Palmeiras e sai na frente 

Natação: Fratus perde desempate e fica fora da final do MundialNatação: Fratus perde desempate e fica fora da final do Mundial

Brasil vence Brasil vence 
Sérvia por Sérvia por 
3 a 0 e se 3 a 0 e se 
recupera na recupera na 
Liga das Na-Liga das Na-
ções de Vôlei ções de Vôlei 
MasculinoMasculino

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Diziam que o avô 
que não conheci 
era quatro homens 

num homem só. Falecido há 
exatos trinta anos, a lenda 
remanescente relata feitos 
extraordinários como cons-
truir uma casa inteira em três 
dias, começar um patrimônio 
(que até hoje nos sustenta) 
fazendo viagens de bicicleta 
da roça até a cidade, às 5h da 
manhã, e ser extremamente 
inteligente na vida prática.

Iletrado, andava com o 
queixo para cima, exalando 
confiança e autoridade em 
sua postura: certa vez, reza o 
causo que um de seus afilha-
dos estava de cama, à beira 
da morte. O rapaz, que havia 
se ferido num grave acidente, 
teve o tronco completamente 
engessado pelos médicos lo-
cais. “Para melhorar“, diziam, 
embora o menino só piorasse.

Nisso chega meu avô, cer-
ta noite, quando os parentes 
já se amontoavam para visitar 
o moço em seus finalmentes. 
Tira então o canivete da bainha 
(lembra dos canivetes na bai-
nha do cinto?), abre caminho 
por entre os pais do garoto, que 

só observavam, e corta o gesso 
por completo: “Ele tá morren-
do por causa disso!“, percebeu. 
Final da história? Hoje é velho, 
aquele que padecia.

Portanto, o pai de minha 
mãe tornou-se como um mito, 
para mim. E o que são mitos? 
Além de apelidos dados a po-
líticos, mitos são experiências 
humanas condensadas em 
histórias cheias de significado, 
que iluminam nossas ações. 
O mito do gesso, por exem-
plo, mesmo que fato cravado, 
deixou-me lições de como ter 
coragem e confiança naquilo 
que meus olhos veem, mes-
mo se contrariarem opiniões 
de “especialistas”.

Não trair os próprios olhos: 
é o que eu precisava para ser 
uma boa jornalista. Já o avô 
que conheci, cujo sonho de 
viver para ver-me casar não 
pôde ser realizado, era um 
compêndio ambulante de li-
ções de vida: cinco filhos altos 
e fortes, alimentados no capi-
nar repetitivo da enxada. Ile-
trado, contava histórias, reci-
tava poesias e rezava terços de 
joelhos, até morrer: os causos 
só não gravamos mais de bai-
xo que falava, o tal Francisco.

Creio que contava com 

mais homens assim o Brasil 
do passado. Num passado re-
cente, até. Esses cavalheiros 
que não tiveram estudo, mas, 
ao que tudo indica, tiraram de 
letra uma vida que era muito 
mais dura do que a nossa. Por 
que? Jogo minhas fichas todas 
numa palavra só: inteligência.

Porque a inteligência não 
se mostra na quantidade 

de alternativas corretas em 
gabaritos de Enem, muito 
menos no quanto você está 
atualizado sobre as novas 
normas de falar ou pensar, 
inauguradas sei lá por quem, 
e aderidas por quase todo 
mundo: a inteligência não só 
está, como é a própria capaci-
dade de entender a realidade, 
articulando conceitos abstra-

tos com a vida diária.
É por isso que a roça es-

tava repleta de gênios, e as 
universidades já não cabem 
de idiotas: ao contrário de nos-
sos avós, fomos para a escola, 
jogamos segundo as regras, 
submetemo-nos ao sistema e 
ao processo que nos prometia 
tanto sucesso e iluminação… 
e acabamos como a geração 

mais confusa e perdida das 
últimas décadas, cuja decisão 
entre dois sabores de sorvete 
torna-se um trabalho de horas.

Se a contemplação do di-
ploma emoldurado na parede 
te traz uma satisfação vaidosa 
de, por aquilo mesmo, ser 
agora todo inteligência, cui-
dado: além de iludido, você 
é forte candidato a burro de 
carga do quarteirão. Como 
Madre Tereza de Calcutá 
dizia: no seu julgamento, 
Deus não perguntará sobre 
as graduações acumuladas, 
mas sobre o amor vivido, e 
doado ao próximo.

Amor esse que só pode 
existir onde existe inteligên-
cia: o amor corajoso que salva 
a vida de um garoto na de-
cisão brusca de romper um 
gesso a canivete. O desinte-
ligente, por sua vez, acredita 
e repercute discursos desco-
lados da experiência, porque 
é incapaz de conferi-los na 
realidade: e acaba na sina de 
defender, com termos boni-
tos, coisas pavorosas: o abor-
to, por exemplo (que gosto 
de chamar, por causa desse 
sangue inconveniente que 
me corre nas veias, de sanha 
para “matar menino”).

Reprodução

Forme seu imaginário: só a inteligência Forme seu imaginário: só a inteligência 
nos resgata de uma existência miserávelnos resgata de uma existência miserável

SARA ANDRADE
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Irandhir Santos, que vive 
José Lucas de Nada no re-
make da novela Pantanal, 
foi afastado das gravações 
da novela após sofrer um 
acidente com um cavalo 
durante as gravações da  
novela. O ator precisou pas-
sar por cirurgia no ombro e 
ficou internado em um hos-
pital de Recife, onde passa 
por sessões de fisioterapia. 

Segundo o colunista Lucas 
Pasin, do Uol, o acidente acon-
teceu nas gravações finais do 

elenco na região do Pantanal. 
Após o ocorrido, o ator foi le-
vado para um hospital de de 
Campo Grande, no Mato Gros-
so do Sul, mas quando soube 
que precisaria passar por pro-
cedimento cirúrgico, pediu 
para ser transferido para um 
hospital de Recife, para poder 
ficar mais próximo da família.

“Irandhir Santos teve um 
incidente nas gravações da 
novela, mas já está na fase 
final da fisioterapia e voltará 
a gravar na próxima sema-
na. O ator e toda sua equipe 
agradecem a atenção”.

O filme Dirty Dancing, 
de 1987, ganhará 
uma sequência em 

2024. A atriz Jennifer Grey 
retornará ao mesmo papel 
que interpretou no primeiro 
longa, mas até o momento 
foram divulgados poucos 
detalhes sobre a obra. A dire-
ção será de Jonathan Levine, 
que comandou Meu Namo-
rado é um Zumbi (2013) e 
Casal Improvável (2019).

UM NOVO 
DIRTY DANCING
O novo Dirty Dancing 

terá Jennifer Grey vivendo 
Frances “Baby” Houseman 
novamente. O seu parcei-
ro no filme original, o ator 
Patrick Swayze, morreu em 
2009 em decorrência de um 
câncer no pâncreas. Mesmo 
assim, a equipe responsá-
vel tentará autorização para 
que ele participe de alguma 
forma, provavelmente com 
efeitos visuais.

Não seria a primeira vez 
que um artista participaria 
de forma póstuma de um 
filme. Um dos exemplos 
mais marcantes foi a utili-

zação da imagem do ator 
Peter Cushing em Rogue 
One: Uma História Star 
Wars (2016). O intérprete 
morreu em 1994, mas o 
departamento de efeitos 
visuais recriou as suas fei-
ções por meio de CGI.

No entanto, não há con-
firmação de que isso acon-
tecerá em Dirty Dancing. O 
que há de concreto é que o 
roteiro terá assinaturas de 
Elizabeth Chomko (O Men-
talista), Mikki Daughtry (A 

Cinco Passos de Você), To-
bias Iaconis (A Maldição da 
Chorona) e do próprio dire-
tor Jonathan Levine.

O filme chegará aos ci-
nemas em 9 de fevereiro 
de 2024, com produção da 
Lionsgate, e a trama terá 
ambientação na década de 
1990. “Não vejo a hora de 
colaborar com Jennifer para 
trazer essa linda história de 
verão e romance para uma 
nova geração de fãs. E, para 
os fãs mais antigos, prometo 

não arruinar as infâncias de 
vocês”, disse o diretor, em 
entrevista à Collider.

Atualmente, Hollywood 
vem investindo em sequ-
ências de filmes antigos. No 
último mês de maio, houve 
o lançamento de Top Gun: 
Maverick, sucedendo o filme 
de 1986. Além disso, Jurassic 
World: Domínio chegou às te-
lonas neste mês e é o terceiro 
capítulo da nova trilogia, fruto 
da franquia Jurassic Park, su-
cesso entre 1990 e 2000.

Com retorno da atriz principal, Com retorno da atriz principal, 
Dirty Dancing ganha sequênciaDirty Dancing ganha sequência

Irandhir Santos cai do cava-Irandhir Santos cai do cava-
lo e é afastado de Pantanallo e é afastado de Pantanal

BRASIL, 24 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

LUIZ F. MENDES

FAUSI HUMBERTO


	EnvelopeID_86aca0b8-5477-4899-8757-c690b3d8f255: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_6035c33e-7712-4e8f-8425-1e32121083c6: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_e908712e-db78-4049-9cf1-949332453b25: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_ae7c0b5e-0ef8-4da4-b8ef-d7b8adad2a01: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_7f9c2681-56fa-471a-a189-323587fe0aec: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_34ac3acc-7a7f-46a7-84de-72c6257f30de: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_bdc46b39-8519-4b2f-8a3c-36506f99a194: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_28112137-3026-4f90-8485-4acfe598fe93: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_94c395a2-5594-4c89-b33c-2e45ffb2588f: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_796fb32a-dcf0-495b-94f2-69a90471ff0f: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_37033e86-dc03-434f-881a-a7c9ee314b59: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
	EnvelopeID_b8d049b5-0796-4c2f-b9d6-993f8556a8ff: DocuSign Envelope ID: 664C9036-2B29-4540-A5E7-9E6B2A730B00
		2022-06-24T01:24:54-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




