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Viajar é um dos melho-
res programas para se 
fazer nas férias. Com 

destinos interestaduais, traje-
tos aéreos ganham força. En-
tre os goianos, há uma dúvi-
da de qual opção compensa 
mais, voar a partir de Goiânia 
ou ir até Brasília, onde as op-
ções costumam ser maiores. 
Pensando nisso, o Diário do 
Estado fez levantamento a 
respeito dos preços mais inte-
ressantes no mês de julho.

OS DESTINOS 
DOS GOIANOS
Quando se pensa em via-

gem, as principais priorida-
des costumam ser o preço e 
o destino. Quanto aos valo-
res, o DE tomou como base 
os dados do site Voopter, 
que reúne os custos das prin-
cipais companhias aéreas.

Em relação aos lugares, 
São Paulo e Rio de Janeiro 
entraram na lista, por serem 
os dois grandes centros urba-
nos do Brasil. Além disso, ou-
tras duas cidades nordestinas 
também foram levadas em 
conta. “Nordeste sempre me 
pedem, principalmente Porto 
Seguro, pelo valor e receptivi-
dade dos baianos. Natal-RN 
também”, diz Wanessa Gra-

nado, da agência de viagens 
goianiense Granatto Tour.

Segundo ela, os litorais 
vêm sendo tendência no pú-
blico goiano, até por conta 
do baixo custo e a facilidade 
de ir com o carro próprio. 
Alguns desses locais, no en-
tanto, estão em queda. “É o 
caso do Ceará, que não está 
ajudando tanto para os goia-

nos porque os preços aéreos 
estão altíssimos”, afirma.

ECONOMIA NA 
HORA DE VIAJAR
Alguns goianos podem ter 

dúvidas na hora de viajar por 
conta da localização. Os habi-
tantes de Anápolis, por exem-
plo, residem a 59,5 km de Goi-
ânia e 58,1 km de Brasília. Para 

esse público, compensa mais 
voar através do Aeroporto San-
ta Genoveva ou do Aeroporto 
Internacional de Brasília?

Antes de mais nada, é 
necessário ressaltar que a 
pesquisa foi feita na manhã 
desta quarta-feira, 22. Como 
os preços de passagens aé-
reas são flutuantes, é pos-
sível que, no momento da 

publicação, alguns valores 
tenham se alterado. Além 
disso, alguns desses voos 
podem possuir escalas, o 
que pode deixar a viagem 
um pouco mais longa.

O DE reuniu a pesquisa em 
três grupos. O primeiro inclui 
um pacote de ida e volta entre 
1º e 5 de julho, envolvendo os 
quatro destinos em análise. 
O segundo expõe os preços 
de uma passagem única de 
ida no dia 10 de julho, como 
base de comparação. Por fim, 
passagens de volta em 20 de 
julho, a fim de cobrir diferen-
tes partes do mês.

No pacote de início de 
mês, na maioria dos desti-
nos em análise, compensa 
mais viajar por Goiânia. Para 
o Rio de Janeiro, há uma di-
ferença de cerca de 56% em 
comparação a Brasília. Ru-
mando até Natal, viajar por 
Goiânia fica 191,8% mais ba-
rato. Em compensação, ir até 
Porto Seguro está 13% mais 
caro na capital goiana.

Avaliando os preços em 
10 de julho, o único destino 
que compensa mais viajar 
por Brasília em vez de Goiâ-
nia é São Paulo, com uma di-
ferença de 37%. No dia 20 de 
julho, em nenhum dos desti-
nos analisados a viagem por 
Brasília fica mais barata.

Desde a quarta-feira, 22, 
os impostos e taxas muni-
cipais de Goiânia podem 
ser pagos pelos cartões de 
débito ou crédito, com par-
celamento de até 12 vezes. 
A modalidade que contem-
pla tributos como Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e o Imposto Sobre 
Transmissão de Bens Imó-
veis (ITBI), pode ser acessada 
pelo site da prefeitura.

Agora, os impostos que 

tradicionalmente eram pa-
gos pelos contribuintes à 
vista nos caixas eletrônicos 
das agências bancárias, por 
meio de guias, Documento 
Único de Arrecadação Muni-
cipal (Duam) enviadas pelos 
Correios, além de impressas 
no portal da prefeitura, po-
dem ser parcelados.

PASSO A PASSO
Para conseguir pagar o 

imposto com o cartão, bas-
ta entrar no site da prefeitu-
ra e selecionar a modalida-
de “Pagar com Cartão”. Na 
sequência, o contribuinte 

visualizará a simulação dos 
valores passíveis de parce-
lamento no cartão de cré-
dito, onde terá informações 
sobre as taxas disponibiliza-
das pela operadora.

Em seguida, o morador 
deve selecionar a quantida-
de de parcelas e inserir os 
dados do cartão de crédito 
para confirmar o pagamen-
to. Assim que a transação for 
aprovada, receberá o com-
provante de quitação. Após 
o pagamento e a baixa da 
dívida, a certidão negativa 
de débitos estará disponível 
de forma imediata.

Reprodução

Fiscais do Procon Goiás 
identificaram a venda de 
combustível fora dos pa-
drões de consumo em um 
posto localizado no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia, 
durante fiscalização reali-
zada nesta quarta-feira (22). 
Após a realização dos testes 
de rotina, foram identifi-
cadas irregularidades na 
quantidade e qualidade.

Uma das irregularidades 
refere-se à chamada bom-
ba baixa, quando é cons-
tatado que o volume ejeta-
do da bomba é inferior ao 
marcado no painel. A outra 
diz respeito ao percentual 
superior de etanol anidro 
na composição da gasolina 
comum. Por lei, esse teor 
deve ser de 27%. No entan-
to, foi encontrado o per-
centual correspondente a 
32%, o que pode provocar 
danos aos veículos.

O estabelecimento foi 
autuado; e o tanque de ga-
solina comum, seis bicos de 
gasolina comum e o bico de 
etanol de uma das bombas 
foram lacrados.

Para retomar as opera-
ções parciais, o posto de-
verá sanar o problema e 
receber autorização da ANP. 
De acordo com o superin-
tendente do Procon Goiás, 
Levy Rafael, os fiscais do ór-
gão “estão nas ruas e aten-
tos para que o consumidor 
possa ter segurança na hora 
de abastecer”, afirma.
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Parte de integrantes de 
uma quadrilha de atua-
ção nacional que dava 

golpes de fabricação de di-
nheiro falso foi presa em Goiás 
nesta quarta-feira, 22. Os man-
dados judiciais foram cum-
pridos em Goiânia, Senador 
Canedo e Jussara. Houve ainda 
um em Brasília, Distrito Federal. 
Eles são suspeitos de atrair víti-
mas que emprestaram cédulas 
para serem copiadas entre 7 e 
10 vezes do total. Os prejuízos 
variavam entre R$ 300 mil e R$ 
1,5 milhão por vítima Os Minis-
térios Públicos de Goiás e do 
Distrito Federal não divulga-
ram nomes dos presos. 

A proposta era a devolu-
ção ao grupo do valor du-
plicado em forma de grãos, 
gado e ouro. O modus ope-
randi variava muito pouco. 
Em geral, eles se apresen-
tavam como investidores 
em busca de parceiros para 
negócios em locais luxuosos 
com a encenação de um de-

les como segurança do “líder”. 
Se firmassem acordo, o grupo 
exigia a devolução de 40% a 
60% das notas originais cedi-
das pelas vítimas em um pra-

zo de um a três anos. 
Os membros da organiza-

ção criminosa afirmavam ter 
ligações com servidores da 
Casa da Moeda, deputados e 

agentes internacionais para 
tentarem convencer os po-
tenciais sócios. Os integran-
tes chegavam a ter um mem-
bro do grupo interpretando 

um químico que fingia iniciar 
o processo de cópia em um 
laboratório montado por eles. 

Antes do encontro, eles 
perguntavam à pessoa inte-
ressada na falsificação quantas 
cédulas ela levaria em notas de 
R$50 e R$100 para providen-
ciarem a quantidade exata de 
papel moeda e os demais insu-
mos. A informação era suficien-
te para que fosse providencia-
da uma caixa com algodão e 
cheia de papel branco por bai-
xo para simular um maço de 
dinheiro com uma fina camada 
superior de notas verdadeiras 
correspondente às que a víti-
ma levaria ao local. 

No endereço marcado, os 
integrantes afirmavam que 
precisavam deixar as notas de 
dinheiro verdadeiro de molho 
em uma substância para que 
fossem amolecidas e somente 
no dia seguinte seriam copia-
das. Em seguida, os investi-
gados montavam na frente 
das vítimas, com o dinheiro 
verdadeiro que elas levaram, 
uma caixa idêntica àquela que 

já haviam providenciado.  
Concluída a montagem 

da caixa com o dinheiro 
verdadeiro das vítimas, os 
investigados jogavam uma 
falsa substância amaciante e 
inventavam algo para distrair 
a atenção delas para trocarem 
a caixa por aquela com o di-
nheiro levado pela convidado. 
Eles diziam às vítimas que de-
veriam retornar no dia seguin-
te para buscarem as notas em-
prestadas e as copiadas. Nesse 
momento, não encontravam 
ninguém e se davam conta 
que sofreram um golpe. 

Além das prisões, houve 
também o bloqueio de bens 
dos investigados até o valor 
de R$ 1 milhão e o sequestro 
de veículos. A organização 
criminosa tinha base em Goi-
ás e cometia as fraudes desde 
2011. Eles teriam feito vítimas 
em Goiás, Rondônia, Mato 
Grosso, São Paulo, Pará, Ama-
zonas, Tocantins e Distrito Fe-
deral. A operação foi batizada 
de Houdini, considerado o 
maior ilusionista do mundo.

Divulgação
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Dia 28 de junho de 2022 
completa um ano que uma 
das maiores operações da po-
lícia na busca por um foragido 
terminou. Lázaro Barbosa de 
Sousa, de 32 anos, foi morto 
com mais de 60 tiros em con-
fronto com policiais militares 
em Águas Lindas de Goiás. 
Perseguido por mais de 20 
dias até sua captura e morte, 
Lázaro acumulou uma série de 
crimes por onde passou.

A ‘caçada’ começou depois 
que ele teria assassinado qua-
tro pessoas da mesma família 
em Ceilândia, no Distrito Fe-
deral, dia 9 de junho de 2021. 
A população da região ficou 
traumatizada com a onda de 
crimes, mas, segundo dele-
gado Rafael Néris Barbosa, de 
Cocalzinho de Goiás, Lázaro 
foi “um ponto fora da curva” e 
com sua morte, a tranquilida-
de voltou à região e as pesso-
as às suas rotinas.

Em 9 de junho de 2021, 
Lázaro invadiu um sítio em 
Incra 9, Ceilândia, no Distrito 
Federal e executou Cláudio Vi-
dal, de 48 anos; os filhos dele, 
Gustavo Marques Vidal, de 21, 
e Carlos Eduardo Marques Vi-

dal, de 15; e raptou Cleonice 
Marques, de 43, esposa de 
Cláudio e mãe de Gustavo e 
Carlos Eduardo. Ela foi morta 
na beira de um córrego, a tiros 
e facadas. A notícia do crime 
aterrorizou a região.

Em maio, o criminoso já 
havia invadido uma chácara 
no Entorno do DF, onde ren-
deu e prendeu em um quarto 
os homens da casa e deixou 
as mulheres nuas servindo 

comida para ele. Nenhuma 
pessoa da casa ficou ferida. 
Em abril, segundo a Polícia 
do Distrito Federal, ele havia 
estuprado uma mulher ao 
invadir a casa dela, na região 
do Sol Nascente, em Brasília. 
Dia 17 de maio de 2021, in-
vadiu outra casa na região e 
ameaçou os moradores. Fu-
giu sem ferir ninguém.

A onda de crimes cometi-
dos por Lázaro antes e depois 

do quádruplo assassinato fez 
com que o terror se espalhas-
se na região do Entorno do 
DF e alertado as autoridades 
de segurança pública dos 
dois lados. Foram 20 dias de 
buscas intensas no meio do 
matagal da região, que Láza-
ro conhecia bem, até que 
acontecesse o confronto com 
policiais de Goiás.

Teria havido intensa troca 
de tiros. Lázaro teria descar-

regado uma pistola contra 
os PMs, que revidaram. Ele 
ainda teria chegado com 
vida a uma viatura do Cor-
po de Bombeiros, em Águas 
Lindas de Goiás, apesar de 
ter levado mais de 60 tiros. A 
morte dele teria acontecido 
a caminho do hospital.

Para o delegado Rafael 
Néris Barbosa, responsável 
pela investigação dos crimes 
cometidos por Lázaro em 
território goiano, um ano de-
pois da morte do criminoso, a 
região voltou à rotina de paz 
e tranquilidade. “Ele foi um 
ponto fora da curva. Chegou 
e a criminalidade aumentou 
muito. Antes era bastante cal-
mo. A população ficou apavo-
rada porque na medida em 
que ele fugia, ia cometendo 
novos crimes”, lembra.

Dos sete crimes investiga-
dos na Delegacia da Polícia 
Civil da cidade, todos foram 
encaminhados ao Judiciário, 
com provas contra Lázaro. 
Muitos processos contra 
ele já foram arquivados, a 
pedido do Ministério Públi-
co de Goiás, uma vez que o 
réu morreu e não tem como 
puni-lo por latrocínio, roubo 
majorado, homicídio, seques-

tro e cárcere privado, tentati-
va de homicídio e dano.

O único indiciado, que 
chegou a ser preso, em junho 
do ano passado, foi o fazen-
deiro fazendeiro Elmi Caeta-
no Evangelista, 74 anos, que 
morreu em março deste ano 
em decorrência de proble-
mas cardíacos. A Polícia Civil 
goiana havia concluído que 
ele cometera crimes de favo-
recimento pessoal, ajudando 
Lázaro na fuga, além de acu-
sá-lo de posse ou porte ilegal 
de arma de fogo.

O fazendeiro chegou a 
ficar no presídio público de 
Águas Lindas de Goiás, mas 
ganhou a liberdade em 16 de 
julho, mediante o uso de tor-
nozeleira eletrônica. Na deci-
são, a juíza Luciana Oliveira 
de Almeida Maia da Silveira, 
levou em consideração a “fra-
gilidade na saúde de Elmi” e 
disse não ver perigo na soltu-
ra do fazendeiro, que é idoso 
e tem residência fixa. Res-
saltou, ainda, que a simples 
suspeita, sem provas de que 
armas e munições encontra-
das com Lázaro Barbosa per-
tenciam a Elmi, não seriam 
suficientes para respaldar o 
prolongamento da prisão.

28 de Junho de 2022: especial um ano da morte de Lázaro Barbosa28 de Junho de 2022: especial um ano da morte de Lázaro Barbosa
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Em até um mês, a Agên-
cia Goiana de Infraes-
trutura e Transportes 

(Goinfra) terá de comprovar 
a necessidade de instalação 
de radares de velocidade nas 
rodovias do estado. O pedido 
do Tribunal de Contas do Es-
tado de Goiás (TCE-GO) consi-
dera um processo aberto que 
questiona um pregão eletrô-
nico para escolha de empresa 

para montagem e manuten-
ção dos aparelhos.

A modalidade de licitação 
exige estudos técnicos de 
pontos sensíveis para justificar 
“indicadores de causas e efei-
tos dos acidentes, a exemplo 
do Índice de Severidade ado-
tado pelo DNIT [Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes] e atendimen-
to às disposições da lei nacio-
nal de licitações e ao princípio 
da eficiência”. Por isso, o leilão 

de preços realizado há dois 
anos pelo valor superior a R$ 
69,5 milhões estaria em desa-
cordo com a legislação.

O TCE-GO também arbi-
trou prazo de até 180 dias 
para que a Goinfra avalie os 
atuais radares de velocidade. 
O objetivo é constatar se re-
almente estão funcionando 
para avaliar a possibilidade 
de retirada, remanejamento 
ou manutenção dos equi-
pamentos para regiões com 

mais necessidade.
Questionada pela repor-

tagem do Diário do Estado, 
a assessoria de imprensa da 
Agência informou que aca-
tará a decisão do tribunal. 
“ A instalação desse tipo de 
equipamento é precedida 
de estudo técnico de viabili-
dade, que ocorre, em grande 
parte dos casos, em aten-
dimento às solicitações de 
sinalização da própria popu-
lação”, pontuaram.

O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) acaba de 
fechar apoio para o seu proje-
to de reeleição com a prefeita 
da cidade de Caldazinha de 
Goiás, Solange Gouveia.

Existia a tendência de que 
a prefeita seguisse ao lado de 
Gustavo Mendanha (Patrio-
ta), mas agora está certo que  

Solange e seu secretariado 
caminharão junto a Caiado.

Solange Gouveia está fi-
liada ao PSC. Ela traz para o a 
base do governador ainda o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Caldazinha, Marcelo 
Ferreira (PDT), além dos vere-
adores Lucas Alves (União), e 
Jason Alves (MDB).

Em suas redes sociais a 
prefeita publicou um vídeo 

oficializando o posicionamen-
to. “Olá, querido governador. 
Conte comigo, com nossos 
vereadores e secretários. E 
arrocha Goiás!” Assim que o 
acerto foi oficializado, Caiado 
ligou para Solange, agrade-
ceu o apoio e combinaram de 
marcar um encontro entre os 
aliados nos próximos dias.

Solange se soma aos 
mais de 200 prefeitos que 

fecharam aliança com o go-
vernador rum ao pleito de 
2022. Uma das prioridades 
do Caiado é exercer o man-
dato próximo aos municí-
pios goianos. A adesão dos 
gestores mostra que com a 
união dos governos é possí-
vel buscar um novo manda-
to para continuar o trabalho 
de desenvolvimento de Goi-
ás em todos os setores.

Reprodução

Goinfra terá de justificar instalação Goinfra terá de justificar instalação 
de radares com comprovação de estudode radares com comprovação de estudo

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) se movimenta 
de todas as maneiras para 
recuperar sua popularida-
de. Há menos de quatro 
meses das eleições o che-
fe do planalto aposta em 
programas sociais para 
amenizar os impactos do 
escândalo de corrupção 
no MEC dos problemas 
provocados pelas fre-
quentes altas no preço 
dos combustíveis.
A novidade repercutida 
na tarde desta quinta-feira 
(23) é que Bolsonaro deci-
diu elevar de R$ 400 para 
R$ 600 o Auxílio Brasil e 
ainda criar um vale para 
caminhoneiros autôno-
mos de R$ 1.000. Os dois 
temam devem entrar na 
pauta de reunião entre 
a equipe econômica do 
presidente e líderes do 
Congresso na próxima 
segunda-feira (27).

O benefício aos cami-
nhoneiros foi uma al-
ternativa encontrada 
pelo governo federal 
exatamente para com-
pensar a alta no preço 
dos combustíveis. As 
duas medidas devem ter 
validade até dezembro 
desse ano. Lembrando 
que essa semana Bolso-
naro também prometeu 
diminuir o pagamento 
do vale gás de R$ 53 que 
é bimestral para mensal.
As ações precisam ser 
aprovadas pelo Congres-
so. As ações devem ser 
regulamentadas através 
de uma PEC sendo institu-
ídas através do chamado 
‘estado de emergência’. A 
articulação é toda pensa-
da para evitar as restrições 
impostas pela Legislação 
Eleitoral por conta da pro-
ximidade do pleito do dia 
2 de outubro.

Ronaldo Caiado fecha apoio com prefeita de CaldazinhaRonaldo Caiado fecha apoio com prefeita de Caldazinha
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O ex-ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, 
disse em conversa 

com a filha, que o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) o alertou 
sobre a operação de busca e 
apreensão que a Polícia Fe-
deral (PF) faria contra ele, na 
última quarta-feira, 22.

A conversa ocorreu no dia 
9 de junho, dias antes da Ope-
ração “Acesso Pago”, que cul-
minou com a prisão de Milton 
Ribeiro, além de dois pastores 
goianos e um ex-servidor da 
prefeitura de Goiânia. Eles 
são investigados por corrup-
ção e tráfico de influência na 
liberação de verbas do FNDE 
(Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação).

“A única coisa meio… hoje 
o presidente me ligou… ele tá 

com um pressentimento, no-
vamente, que eles podem que-
rer atingi-lo através de mim, 
sabe? É que eu tenho manda-
do versículos pra ele, né? Não. 
Não é isso… ele acha que vão 
fazer uma busca e apreensão… 
em casa… sabe… é… é muito 
triste. Bom! Isso pode acontecer, 
né? Se houver indícios, né?”, dis-
se Ribeiro para a filha durante a 
conversa obtida pela PF.

A PF tem em mãos cerca de 
1,8 mil conversas telefônicas 
e mensagens interceptadas 
do ex-ministro e de outros 
investigados no escândalo de 
pastores no MEC. Durante a 
análise, a PF também desco-
briu que Milton e os outros 
investigados tinham telefo-
nes secretos. O material já foi 
disponibilizado para a defesa 
de Ribeiro, que montou uma 
força-tarefa de ao menos seis 

advogados para analisar com 
lupa as conversas e preparar a 
estratégia de defesa.

INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público Fede-

ral (MPF) pediu para a Justiça 
que a investigação sobre o 
ex-ministro seja enviada para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Segundo o MPF, a me-
dida é necessária porque há 
indício de que o presidente 
Jair Bolsonaro pode ter inter-
ferido na investigação.

O MPF justifica o pedido 
com base em interceptações 
telefônicas de Milton Ribeiro 
que indicam a possibilidade 
de vazamento das apurações 
do caso. Segundo o MPF, há 
indícios de que houve vaza-
mento da operação policial 
e possível interferência ilícita 
por parte do Bolsonaro.

Divulgação

Milton Ribeiro conversa com filha Milton Ribeiro conversa com filha 
e diz que Bolsonaro o alertou sobre prisãoe diz que Bolsonaro o alertou sobre prisão

A pesquisa Datafolha di-
vulgada na última quinta-feira 
(23), também fez a avaliação 
da rejeição dos presidenciá-
veis. Nesse quesito Jair Bolso-
naro (PL) saiu na frente obten-
do 55% das respostas entre as 
2.556 pessoas entrevistadas. 
Lula (PT) marcou 35%.

O atual presidente é o 
mais rejeitado entre de-
sempregados (66%), pretos 
(63%), nordestinos (62%, 
mulheres (61%) e 60% entre 
os mais pobres.

Lula tem rejeição da 
maioria dos mais ricos 
(57%), empresários (61%) 
pessoas com nível superior 
(44%), evangélicos (46%) e 
homens (41%). Na última 
Datafolha o atual presiden-
te foi rejeitado por 54% das 
respostas e o petista 33%.

O pedetista Ciro Gomes 
é o terceiro presidenciável 
mais rejeitado, segundo o 
levantamento com a marca 
de 24%. A Datafolha foi re-
alizada entre os dias 22 e 23 
de junho, com margem de 
erro de dois pontos percen-

tuais e registrada Tribunal 
Superior Eleitoral com o nú-
mero 09088/2022.

Quando o direciona-
mento da pesquisa foi o 
quesito mais e menos co-
nhecidos.  Lula, Bolsonaro 
e Ciro Gomes também fica-
ram na liderança.

Lula é conhecido por 98% 
e desconhecido por 2% dos 
entrevistados. Bolsonaro 
vem na sequência sendo 
conhecido por 96% e desco-
nhecido por 4%. Ciro Gomes 
ficou com 86% de conheci-
do e 14% de desconhecido.

Assim que conseguiu 
deixar a prisão o pastor Gil-
mar Santos, um dos alvos da 
operação da Polícia Federal 
que apura desvios de verba 
no Ministério da Educação 
na gestão de Milton Ribeiro, 
disse que é inocente.

Na noite de quinta-feira, 
o pastor também disse, atra-
vés de suas redes sociais com 
uma “carta” endereçada ao 
“povo de Deus”, que além de 
inocente, a sua prisão foi in-
constitucional. “Irmãos, não 
há julgamento ou veredicto 
sob o meu nome, o que mos-
tra a ilegalidade desta prisão, 
sem lastro na legislação bra-
sileira, reconhecidamente 
inconstitucional”.

O religioso também cre-
dita a sua prisão “a luta in-
cansável para enfraquecer 
o governo eleito”. Pastor se 
pronunciou através de suas 
redes sociais. (Foto: Repro-
dução/Redes Sociais)

Gilmar Santos foi preso 
no dia 22 de junho, junto 
com o também pastor Auriton 
Moura além de Milton Ribeiro. 
As investigações da PF come-
çaram após divulgação de áu-
dios indicando que o religioso 
atuaria como lobista em um 
gabinete paralelo montado 

no MEC para fomentar libera-
ção de verba mediante paga-
mento de propina.

Ainda de acordo com 
áudio, o ex-ministro diz que 
a prioridade de repasse de 
verbas no MEC pelos pasto-
res Gilmar e Auriton, a pedi-
do do presidente Bolsonaro.

DECISÃO
Os investigados pela Polí-

cia Federal no escândalo do 
MEC foram presos no dia 22 
de junho, mas liberados por 
decisão do desembargador 
Ney Bello, do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, em 

Brasília no final da tarde de 
quinta-feira, 23.

O magistrado que deu 
a ordem para soltar Milton 
Ribeiro e outros investiga-
dores dentro da operação 
Operação Acesso Pago está 
na lista de indicados para o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Ney Bello é desembar-
gador do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região e dispu-
ta a vaga na Corte Superior 
com os desembargadores 
Messod Azulay Neto, Paulo 
Sérgio Domingues e Fernan-
do Quadros, que comple-
tam a lista de candidatos.

Nova Datafolha traz Bolsonaro como Nova Datafolha traz Bolsonaro como 
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Uma história marcada por 
violência, quebra de sigilo éti-
co e polêmica veio à público 
nesta semana e chocou os fãs 
da atriz Klara Castanho, de 21 
anos de idade. Tudo começou 
com a fala da apresentadora 
Antônia Fontenelle que citou 
em uma live que uma ex-atriz-
-mirim havia engravidado e 
entregue a criança para ado-
ção sem olhar para o rosto do 
bebê. Ela considerou a  atitude 
“abandono de incapaz”.

“Uma tristeza infinita que 
eu nunca tinha sentido antes. 
As redes sociais são uma ilu-
são e deixei lá a ilusão de que 
a vida estava ok enquanto eu 
estava despedaçada. Somen-
te a minha família sabia o que 

tinha acontecido”, publicou 
Castanho em sua rede social 
por meio de uma “Carta Aber-
ta” na noite deste sábado (25)

O assunto se tornou um 
dos mais comentados do 
Twitter porque os internautas 
o associaram à Klara. O jorna-
lista de celebridades e amigo 
de Fontenelle, Leo Dias, che-
gou a confirmar em sua rede 
social que soube do caso em 
10 de maio deste ano e pre-
feriu não publicar a notícia. 
Em seguida, a postagem foi 
apagada por orientação da 
direção do jornal para o qual 
ele trabalha. O segredo, no 
entanto, foi compartilhado 
com a apresentadora.

Castanho afirma que o es-
tupro aconteceu quando esta-
va longe da família e decidiu 
não registrar um boletim de 

ocorrência. Ela procurou assis-
tência médica, tomou medica-
mentos específicos e tentou 
esquecer a violência sexual. 
Meses depois, no entanto, co-
meçaram sintomas que foram 
confundidos com diversas do-
enças. Uma tomografia para 
investigação foi realizada e 
logo interrompida quando a 
equipe constatou a gestação.

“Eu não tinha (e não tenho) 
condições emocionais de dar 
para essa criança o amor, o cui-
dado e tudo o que ela merece 
ter. Entre o momento que eu 
soube da gravidez e o parto se 
passaram poucos dias”, postou. 
A atriz confirmou que optou por 
uma entrega direta para adoção. 

O vazamento da informa-
ção foi criticado por ela “os 
profissionais que deveriam 
ter me protegido em um 

momento de extrema dor e 
vulnerabilidade, que têm a 
obrigação legal de respeitar 
o sigilo da entrega, não foram 
éticos, nem tiveram respeito 
por mim e nem pela criança”. 
Castanho também reclama de 
julgamento das pessoas pela 
decisão de doar a criança.

Pela internet, diversos 
famosos prestaram apoio à 
jovem. O pai da artista mani-
festou solidariedade e com-
partilhou fotos dela com o 
outro filho quando crianças 
e escreveu “Estarei com vo-
cês até o fim da minha vida”. 
A humorista Dani Calabresa, 
que acusa o o ex-diretor da 
Globo Marcius Melhem de 
assédio sexual, comentou em 
uma das publicações de Kla-
ra. “Todo meu carinho e res-
peito”, publicou.

Cuidar de um filho é 
obrigação dos pais e 
ser cuidada por eles é 

um direito da criança. As mu-
danças na configuração das 
famílias têm tornado urgente a 
ampliação da licença-paterni-
dade no Brasil. A equiparação 
ao direito já garantido às mul-
heres deve, inclusive, ser am-
pliado para eles e chegar a 180 
dias. No mês passado, o procu-
rador-geral da República, Au-
gusto Aras, chegou a defender 
a extensão do benefício.

O nascimento das gêmeas 
exigiu a presença em tempo 
integral do médico Marco 
Antônio Ribeiro. Elas conse-
guiram ficar com o pai por 
seis meses após uma conqu-
ista inédita no Brasil que 
deve orientar julgamentos 
semelhantes para o respon-
sável pelos cuidados solo. 
Solteiro, ele teve também 
reconhecido pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) o dire-
ito à remuneração referente 
ao que seria garantido a uma 
licença-maternidade. 

As meninas são fruto de 
uma fertilização in vitro fei-
ta nos Estados Unidos. O 
entendimento foi de que o 
direito é da criança e não do 
pai porque a figura dele tem 
muita relevância na vida dos 
pequenos. O benefício foi 
concedido em 2014, mas o 

Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) recorreu da de-
cisão e somente agora o dire-
ito foi reconhecido em defini-
tivo pela instância máxima da 
justiça brasileira.

Empresas nacionais e 
estrangeiras já oferecem a 
oportunidade para funcioná-
rios que são pais e mães solo 
héteros ou homossexuais, 
homens trans, casais homo-
afetivos e pais de filhos não-
-consanguíneos. É o caso do 
Facebook, Boticário, Nutrien 

e Volvo Automóveis. Nelas, 
a concessão do afastamento 
por seis meses para cuidado 
com os filhos é facultativa. 

Durante a pandemia, a 
situação foi exposta com 
o aumento de mortes de 
gestantes por Covid e pela 
maior demanda por solici-
tações de pensão por morte 
ao INSS. Há dois anos, no 
pico da infecção, foram mais 
de 400 mil viúvas, viúvos 
ou órfãos, de acordo com a 
Associação Nacional dos Re-

gistradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil). 

A legislação brasileira 
prevê a obrigatoriedade de 
somente cinco dias contados 
a partir da data do nascimen-
to da criança, para os trabal-
hadores regidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT). O prolongamento para 
20 dias vale para as empre-
sas integrantes do Programa 
Empresa Cidadã, do governo 
federal, e estendem o direito 
de aos pais por adoção.

NOVA NOMECLATURA
 Para a presidente da Comi-

ssão de Direitos e Sucessões 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Goiás (OAB-GO), 
Laura Landim, o assunto gan-
ha repercussão dentro do 
Direito de família Contem-
porâneo. As discussões giram 
em torno da mudança de 
nomenclatura ao substituir 
tanto licença-maternidade 
e licença-paternidade por li-
cença-parentalidade. 

“Trocar o termo pater-

nidade, que é interpretado  
simplesmente  como vínculo 
biológico, para a parentali-
dade abarca os vínculos bio-
lógicos e  socioafetivos das 
relações parentais. Isso con-
templa e amplia a relação en-
tre as famílias em suas novas 
formações”, defende acres-
centando que a alteração 
também serve para alcançar 
todas as formas de família. 

O tema é complexo e mo-
tiva, pelo menos, três projetos 
de lei no Congresso Nacional. 
Um deles sugere licença-ma-
ternidade de 180 dias para 
todas as trabalhadoras, inde-
pendentemente do regime 
jurídico, outro  trata da paren-
talidade e um terceiro propõe a 
licença-paternidade de 15 dias.

Landim destaca que, no 
exterior, a licença-pater-
nidade é muito diferente 
da realidade brasileira. De 
acordo com ela, no Canadá 
são 37 semanas combina-
das entre pai e mãe, sendo 
17 semanas para os homens 
e o governo arca com parte 
do salário. Em Portugal, o 
pai de família tem  garanti-
do 20 dias remunerados, na 
Coreia do Sul e Japão, eles 
podem usufruir de 52 se-
manas recebendo uma por-
centagem do salário médio. 
Já na Suécia, os homens 
contam com 68 semanas re-
muneradas, que podem ser 
divididos entre pai e mãe
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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 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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

Veículos
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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
-------------------------------
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 
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. 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-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. praça do avião no 
setor 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 

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.-

BRASIL, 27 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

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

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

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

rias específicas e possibili-
dade de constante evolu-
ção, cada vez mais pessoas 
se voltam a essa área para 
desenvolvimento pessoal 
e profissional. O Diário do 
Estado reuniu algumas in-
formações para fornecer um 
melhor panorama das mo-
dalidades no estado.

OPORTUNIDADE
Em 2008, Thais Fraga 

Severo sofreu um acidente 
automobilístico, ficando pa-
raplégica. No ano seguinte, 
com apenas 16 anos de ida-
de, a goianiense conheceu 
o esporte na Associação de 
Deficientes Físicos do Esta-
do de Goiás (ADFEGO).

“Na Associação, me convi-
daram a conhecer a modalida-
de e me identifiquei de cara. 
Experimentei o basquete e o 
vôlei sentado, mas nenhum 
fez sentido para mim”, relata.

Foi então que Thais co-
nheceu a categoria parades-
portiva de tênis. Com inspi-
ração na sueca Anna Carin, 
medalhista em Londres, Rio 
de Janeiro e Tóquio, Thais 
conseguiu participar dos Jo-
gos Paralímpicos do Rio em 
2016. “Não fui muito bem, 
mas a experiência de estar 
com os melhores do mundo 
foi maravilhosa”, afirma.

Atualmente, a paratenis-
ta goiana está na briga por 
um espaço no Mundial da 
Espanha. No momento, figu-

ra em 18º lugar no ranking, 
sendo que os 19 melhores 
se classificam. Porém, pode 
ser que ela caia algumas 
posições na virada do mês, 
já que não conseguiu parti-
cipar de um torneio no Mé-
xico por problemas no visto.

A próxima competição 
de Thais Fraga começa no 
dia 8 de julho, em Buenos 
Aires, na Argentina. Apesar 
de estar mirando o Mundial 
da Espanha em sua catego-
ria, o grande objetivo é dis-
putar os Jogos Paralímpicos 
da França, em 2024.

PARADESPORTO
De acordo com Thais Fra-

ga, o paradesporto em Goiás 
está em constante evolução. 

“O esporte paralímpico tem 
tido muita visibilidade pelos 
resultados obtidos. Nós aqui 
do tênis de mesa, do clube 
da ADFEGO, somos o núme-
ro um do Brasil, isso é um 
trabalho de equipe”, declara.

Nas Paralimpíadas de 
Tóquio, por exemplo, que 
ocorreram no ano passado, 
12 atletas representaram 
o estado na competição 
internacional. Foram eles 
Ádria Silva, Jani Freitas e 
Nurya Silva (vôlei sentado); 
Hélcio Perillo e Jane Karla 
Gogel (tiro com arco); Mille-
na França e Lethicia Lacer-
da (tênis de mesa); Ruiter 
Gonçalves e Vanilton Filho 
(natação); Rodrigo Parreira 
(atletismo); Ercileide Lau-

rinda (bocha); e Carlos Al-
berto Soares (ciclismo).

“No momento atual, 
vejo que passamos por um 
processo de reestruturação 
do movimento paralímpico 
a partir da implantação dos 
Centros de Referência Para-
límpico (CRP). É uma política 
do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB), do qual somos 
parceiros com uma unidade 
no município de Goiânia”, afir-
ma João Turíbio, diretor de pa-
radesporto da Secretaria Mu-
nicipal dos Esportes (SMESP).

De acordo com ele, atu-
almente a modalidade com 
mais clubes e atletas é o bas-
quete em cadeira de rodas. 
No entanto, também há espa-
ço para outros como natação, 

futebol de 5, goalball, tênis de 
mesa e parabadminton.

Neste fim de semana, inclu-
sive, haverá uma competição 
em Brasília. A partir do sábado, 
25, acontece o Campeonato 
Brasiliense de Paradminton, na 
Associação de Centro de Trei-
namento de Educação Física 
Especial (CETEFE).

A delegação goiana en-
viará cerca de 24 pessoas, 
entre atletas e comissão 
técnica. A equipe iniciou 
os trabalhos em 2018 e 
hoje conta com cinco atle-
tas no ranking mundial 
da modalidade. Os atletas 
treinam na Associação dos 
Surdos de Goiânia, parce-
ria que a SMESP mantém 
desde maio de 2021.

No confronto direto na 
zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro, o 
Goiás levou a melhor e ven-
ceu o Cuiabá por 1 a 0, pela 
14ª rodada, nesta noite no 
estádio da Serrinha, em 
Goiânia (GO). Apesar de 
não ter jogado bem, sendo 
pressionado por todo jogo 
pelo Cuiabá, o time goiano 
conseguiu a vitória com 
gol de Pedro Raul, aos 34 
minutos, que marcou seu 
sétimo na competição.

A vitória tira o Goiás da 
zona de rebaixamento e 

faz o time pular para a 14ª 
posição, com 17 pontos. O 
Goiás não vencia há quatro 
rodadas e o resultado alivia 
o clima no clube. O Cuiabá 
estaciona nos 13 pontos 
e fica na 18ª posição, na 
zona de rebaixamento. É a 
quinta derrota consecutiva 
do Cuiabá fora de casa. An-
tes perdeu para Flamengo, 
América, São Paulo e San-
tos. Os dois times voltam 
a jogar pela 15ª rodada. O 
Cuiabá encara o Avaí, na 
Ressacada, em Florianópo-
lis (SC), enquanto o Goiás 

visita o América Mineiro em 
Belo Horizonte (MG).

Mesmo fora de casa, o 
Cuiabá começou melhor 
e dominou os primeiros 
minutos. Após os dez mi-
nutos, o Goiás melhorou e 
começou a levar perigo ao 
gol de Walter. Aos 11 mi-
nutos, o Goiás criou a pri-
meira boa chance. Vinicius 
cruzou pela direita e Diego 
cabeceou sozinho dentro da 
área, a bola desviou em Alan 
Empereur e quase entrou.

Aos 16 minutos, o Cuia-
bá teve grande chance de 

abrir o marcador. André Luís 
cruzou, Yan Souto desviou 
contra e a bola bateu no tra-
vessão. Na sequência, Elton 
perdeu o gol dentro da pe-
quena área. O Cuiabá pres-
sionou no final e criou pelo 
menos três chances de abrir 
o marcador. Aos 38 minutos, 
criou boa chance com João 
Lucas, que recebeu pela di-
reita, cortou para esquerda 
e bateu para boa defesa de 
Tadeu. Aos 40 minutos, Ra-
fael Gava chutou de fora da 
área e acertou o travessão 
do goleiro do Goiás. Aos 44, 

Osorio recebeu dentro da 
área e bateu de primeira e 
mandou por cima.

O visitante voltou para 
o segundo tempo também 
criando chances de gols. 
Aos seis minutos, Elton de 
cabeça levou perigo ao gol 
de Tadeu. O Cuiabá voltou a 
criar aos 19 minutos, quan-
do Elton tabelou com Kelvin 
Osório e bateu para boa de-
fesa de Tadeu. Assim como 
no primeiro tempo, o Cuia-
bá era melhor que o Goiás, 
mas não conseguia transfor-
mar o domínio em gols.

Reprodução

Uma vitória contunden-
te sobre os donos da casa 
e uma homenagem ao 
oposto Allan, machucado, 
marcaram participação da 
seleção brasileira masculina 
de vôlei na segunda sema-
na da Liga das Nações. O 
triunfo por 3 sets a 0 sobre 
a Bulgária, com parciais de 
25/21, 25/19 e 25/22 mos-
traram uma seleção recu-
perada e com moral para a 
sequência da competição.

Após a derrota na estreia 
para a Polônia, o resultado 
deste domingo cravou a 
volta por cima da equipe. 
Foi a terceira vitória seguida 
do Brasil no torneio, o que 
dá mais moral para entrar 
em alto nível na terceira 
etapa da Liga das Nações.

Após encerrar a sua par-
ticipação em Sofia, o Brasil 
volta à quadra para compe-
tir em Osaka, no Japão. A 
estreia vai ser diante da Ale-
manha, dia 6 de julho. Con-
fira agenda de jogos aqui.

Ao final da partida, to-
dos os jogadores foram 
tirar foto ao lado de Allan, 
que assistiu à partida à 
beira da quadra. Ele so-
freu lesão no tendão de 
Aquiles e será submetido 
à cirurgia. Um dos maiores 
pontuadores do Brasil no 
torneio, o jogador vai ser 
um desfalque importante.

O primeiro set contra 
a Bulgária apresentou um 
ligeiro predomínio da sele-
ção brasileira até a primeira 
metade da disputa. O Bra-
sil chegou a abrir quatro 
pontos de vantagem, mas 
viu essa diferença diminuir 
com o melhor aproveita-
mento das jogadas de velo-
cidade dos búlgaros.

Pressão e catimba fi-
zeram parte da estratégia 
da Bulgária no terceiro 
set. Após ter um pedido 
de desafio negado, os 
atletas búlgaros passa-
ram a questionar as de-
cisões do juiz da partida. 
A torcida fez a sua parte. 
A cada saque do Brasil, 
muitas vaias vinham da 
arquibancada para tentar 
desestabilizar o Brasil.

Em Goiás, paradesporto começa Em Goiás, paradesporto começa 
a se destacar com novos atletasa se destacar com novos atletas

Goiás vence Cuiabá pelo placar mínimo e deixa a zona de rebaixamento Goiás vence Cuiabá pelo placar mínimo e deixa a zona de rebaixamento 

Brasil encer-Brasil encer-
ra 2ª etapa ra 2ª etapa 
da Liga das da Liga das 
Nações de Nações de 
vôlei mas-vôlei mas-
culino com culino com 
vitória sobre vitória sobre 
a Bulgáriaa Bulgária

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Há 50 anos, a decisão 
no caso judicial mais 
famoso da história 

recente dos Estados Unidos, 
Roe versus Wade, era respon-
sável por derrubar os direitos 
do nascituro que vigoravam 
no país, descriminalizando a 
prática do aborto a nível na-
cional. Em 1973, sob o pseu-
dônimo de “Jane Roe“, uma 
mulher recorre à justiça do 
estado do Texas para ganhar o 
direito de abortar sua terceira 
filha, cuja concepção, alega-
damente, teria sido resultado 
de um crime de estupro.

O processo ganhou reper-
cussão nacional e mundial 
quando as advogadas –que 
por coincidência eram mili-
tantes “pro-choice”– levaram 
a narrativa de Jane Roe até 
a mais alta das instâncias da 
justiça americana: de modo 
que, não somente cedendo 
à sua reivindicação, a Supre-
ma Corte decidiu estender a 
descriminalização do aborto 
(partindo de uma mulher) 
para todos os 50 estados da 
federação –mesmo que, a 
esta altura, a filha nascida de 

Jane já estivesse na adoção.
Passados uma década e 

mais alguns milhões de fetos 
abortados, Jane Roe ressurge 
das cinzas para dizer: “Então, eu 
menti um pouquinho na épo-
ca. Na verdade, não foi estupro“, 
completando o enredo com 
isto: “Eu achava que era amor!“. 
Mesmo assim a lei não foi revo-
gada, sob argumento de que 
as circunstâncias da gravidez, 
até então tidas como violentas, 

não teriam influenciado na de-
cisão dos magistrados.

Ou seja: como todos nasce-
mos anteontem, é capaz que 
devamos crer que uma mu-
lher simplesmente chegou 
até a Suprema Corte ameri-
cana, nos anos setenta, pe-
dindo o abortamento de sua 
gestação, e, apesar da Cons-
tituição –carta magna idola-
trada naquelas terras– dar um 
“não!” categórico, os juízes ba-

sicamente resolveram mudar 
a lei fundacional do país de 
uma hora para outra: porque 
assim desejava Jane Roe!

Mas Roe vs Wade, vítima 
fatal do próprio ciclo que criara, 
também foi abortada: num his-
tórico 24 de junho de 2022, nes-
te momento mesmo em que 
escrevo, a mídia mundial é to-
mada por manchetes que pro-
vavelmente serão lembradas 
por anos a fio: “Supremo dos 

EUA derruba proteção federal 
para o aborto“. Há ainda aquele 
departamento onde se alojam 
agora os meus colegas mais de-
solados: “Estados Unidos regri-
dem em direito ao aborto“.

E, se eles podem usar coisas 
do tipo “regresso“, ou “retroces-
so“, por que deveras eu não po-
deria falar então em progresso? 
Pois acho que posso: apesar 
de, bem o sei, desagradar as 
importantíssimas opiniões de 

muitas altezas e majestades 
por aí que, apesar de andarem 
camufladas na multidão, não 
suportam, de jeito maneira, 
que seus desígnios reais sejam 
contrariados –principalmente 
se for por trabalho de um jor-
nalistinha invocada...

Nesse contexto, só poderia 
deixar de sincero um “lamen-
to” sem graça: porque só um 
miserável trai a própria cons-
ciência para agradar a plateia. 
Há poucos anos, aliás, quase 
todos sabíamos, por senso 
comum, que o nível de civili-
zação de uma sociedade era 
primeiramente medido pelo 
fato de haver ali, ou não, a 
prática do sacrifício humano.

Agora, imagine se, em vez 
de escrever artigos, eu esti-
vesse agora na praia, curtindo 
tão merecidas férias (ó, men-
tira deslavada!), e de repente 
resolvesse pisar num ovo de 
tartaruga que estava em meu 
caminho! Anteveja desastre: 
as redes de televisão que virão 
para cobrir, os compartilha-
mentos reprovadores nas re-
des sociais, além dos cartazes 
escritos à mão por gringos 
branquelos do Green Peace 
–admiradores quase-meio-
-secretos de Vladimir Putin.

Reprodução

Aborto: militância brasileira Aborto: militância brasileira 
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O ex-sem-teto, Givaldo Al-
ves, de 48 anos, não para de 
entrar em polêmicas. Depois 
de ficar famoso por ter sido 
flagrado mantendo relações 
sexuais com a mulher de um 
personal trainer e ser espan-
cado, o agora influencer virou 
garoto-propaganda de um 
estimulante sexual chamado 
“Pau de Mendigo”, que pos-
suí promessas mirabolantes 
e informações falsas no site 
de venda do produto. O me-
dicamento, inclusive, não 
tem aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), que abriu uma 
investigação sobre a comer-
cialização do estimulante.

Em suas redes sociais, Gi-

valdo, que já teve sua ficha 
criminal exposta, além de 
ter anunciou candidatura a 
deputado sem ter partido, 
fez uma serie de postagens 
promovendo o produto 
com chamadas de “sucesso 
de vendas” e garantias: “O 
Pau de Mendigo é liberado 
e aprovado pela Anvisa”. A 
primeira postagem-propa-
ganda foi feita em 11 de ju-
nho, em vídeo com edições e 
filmagem profissionais. 

Já no site onde o medica-
mento é vendido, a empresa 
garante que o produto fun-
ciona, promovendo “aumen-
to peniano”, “controle da eja-
culação”, “aumento da libido”, 
“melhora na confiança sexu-
al” e “mais energia e disposi-
ção nas noites de prazer”. 

Na noite da última 
quinta-feira, 23, a 
Amazon Prime Video 

lançou um episódio de The 
Boys pelo qual os fãs estavam 
ansiosamente esperando. 
O sexto capítulo da terceira 
temporada, com o título de 
“Herogasm” (“Supersuruba”, 
no Brasil), está disponível na 
plataforma de streaming. Va-
leu a pena esperar?

O NOVO EPISÓDIO
Para quem não conhece 

The Boys, a proposta é traba-
lhar como seriam os super-
-heróis no mundo real, com 
egoísmo, ganância e todos 
os defeitos propriamente 
humanos. Frequentemente, 
a série traça paralelos com a 
Liga da Justiça e os Vingado-
res, além de outros grupos 
conhecidos da ficção.

Antes mesmo do lança-
mento da terceira tempo-
rada, o criador da obra, Eric 
Kripke, confirmou que pro-
duziria um episódio a respei-
to do “Herogasm”. Nos qua-
drinhos da obra original, esse 
era um evento anual no qual 
todos os super-heróis se reu-
niam para realizar as mais ex-

cêntricas aventuras sexuais.
Como a série usa e abusa 

da violência gráfica e não 
tem medo de nudez, a notí-
cia gerou muita expectativa 
nos fãs. Em entrevistas, pro-
dutores e elenco afirmaram 
que o capítulo ficou cheio de 
cenas bizarras, chegando ao 
nível de ser traumático.

Quanto a esse lado do epi-
sódio, a prática se mostrou 
diferente da teoria. Sim, o 
capítulo entrega sequências 

de sexo mirabolantes e ab-
surdas, mas a maioria não fica 
no plano principal das cenas. 
Portanto, os espectadores 
que esperavam um enfoque 
maior nas cenas explícitas se 
enganaram, pois The Boys 
pegou relativamente leve.

Por outro lado, os acon-
tecimentos transformaram o 
capítulo no melhor da tempo-
rada até aqui. A história andou 
mais do que nunca, com per-
sonagens interagindo entre 

si e momentos de bastante 
peso narrativo. Antes deste 
episódio, a trama vinha sendo 
um barril de pólvora. Agora, 
ele finalmente explodiu.

The Boys vai se consoli-
dando como uma das me-
lhores séries da atualidade. A 
exemplo de “Game of Thro-
nes”, a obra se apoia em mor-
tes chocantes e em temas pe-
sados e controversos, mas sem 
deixar de desenvolver uma 
história de muitas camadas.
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