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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás tem o primeiro caso suspeito de varíola do macaco. Dois casos receberam 
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Os crimes de abuso 
sexual infantil não 
param de crescer no 

país. Em Goiânia, de janeiro 
a 24 de junho, a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), regis-
trou 159 denúncias de cri-
mes sexuais contra crianças. 
Março foi o mês mais crítico, 
com 39 ocorrências, seguido 
de janeiro, com 30.

A situação não é diferen-
te na vizinha Aparecida de 
Goiânia, onde, no intervalo 
de menos de um mês, entre 
26 de maio e 24 de junho, 
foram computados 28 casos 
dessa natureza. A violência 
sexual também faz muitas ví-
timas entre mulheres maiores 
de 18 anos. Dados da Secretá-
ria de Segurança Pública de 
Goiás (SSP-GO), apontam 67 
registros apenas nos três pri-
meiros meses de 2022.

CRIMES SEXUAL
Conforme a titular da 

DPCA de Aparecida de Goi-
ânia, Thaynara Andrade, os 
crimes de ordem sexual vão 
desde a ‘simples’ importuna-
ção até os físicos. Entre eles, 
o mais comum é o estupro 
de vulnerável, quando o au-
tor pratica conjunção carnal 
ou outros atos libidinosos 
com menores de 14 anos. A 
pena para esse crime varia 

de 8 a 15 anos de prisão.
“Geralmente, as pessoas 

que praticam esse crime são 
do convívio da vítima, poden-
do ser pais, padrastos, tios, 
avôs, primos ou amigos da 
família. Uma forma de evitar 
esse tipo de abuso, é manter 
sempre um adulto supervi-
sionando a criança, além de 
não deixá-la na companhia de 
pessoas estranhas. Também é 
preciso verificar o tipo de brin-
cadeira que um adulto faz e ter 
uma pessoa específica para fa-
zer a higiene da criança”.

GRAVIDEZ 
A criança vítima de es-

tupro também pode en-

gravidar, a exemplo do que 
aconteceu com uma meni-
na de 11 anos, de Santa Ca-
tarina. O caso ganhou reper-
cussão nacional, não pela 
violência praticada, mas 
pela decisão da Justiça em 
impedi-la de interromper, 
legalmente, a gestação.

Em Goiás, situações de 
gravidez em decorrência 
de estupro também são 
recorrentes. O Hospital Es-
tadual da Mulher (Hemu) 
realizou 48 abortos legais 
desde o início de 2021, 
sendo 40 deles como re-
sultado de violência se-
xual. Especificamente em 
Goiânia, sete cirurgias fo-

ram feitas no mesmo perí-
odo, conforme a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

“Quando tomamos co-
nhecimento, assim que o 
crime é praticado, é feito o 
encaminhamento da vítima 
ao hospital, para que seja 
realizado o atendimento 
visando evitar contágio de 
doenças venéreas e para 
evitar uma possível gravi-
dez. Agora, nos casos que 
ocorrem há mais tempo, 
pode acontecer da vítima 
engravidar, como já tivemos 
aqui na delegacia”, disse.

ABORTO LEGAL
O aborto é proibido no 

Brasil, e só pode ser realiza-
do em três ocasiões, confor-
me a titular da DPCA de Goi-
ânia, Caroline Borges Braga: 
quando as mulheres correm 
risco de vida, nas situações 
de gravidez por estupro e, 
recentemente, na presença 
de anencefalia fetal.

O tempo gestacional não 
entra em consideração, sen-
do assim, a norma técnica 
do Ministério da Saúde (MS) 
que estabelece o prazo de 20 
a 22 semanas se torna ape-
nas uma recomendação. No 
entanto, é necessário, por lei, 
um procedimento cauteloso 
para a gestação que ultra-
passou esse período.

“Esses abortos são co-
nhecidos como aborto 
terapêutico e humanitá-
rio. Para fazer esse tipo de 
procedimento, não é pre-
ciso nenhum tipo de in-
vestigação, basta apenas a 
versão da vítima que deve 
comparecer a delegacia. 
Esse tipo de procedimento 
é realizado pela saúde pú-
blica”, diz a delegada.

IMPACTO
O abuso sexual, de acor-

do com a psicóloga Juliana 
Hanuum, pode desencadear 
uma série de problemas psi-
cológicos na vítima, fazendo 
com que ela desenvolva trans-
tornos pelo resto da vida, seja 
ela criança ou adulta.

A Prefeitura de Goiânia 
vem investindo bastante no 
esporte. Com a intenção de 
transformar a cidade na ca-
pital dos esportes, o projeto 
“Goiânia Esporte” está com 
dotação orçamentária de R$ 
800 mil, no primeiro ano, e 
vai contemplar cerca de 300 
atletas inscritos em torneios 
nacionais e internacionais.

GOIÂNIA ESPORTE

Por conta da pandemia 
da Covid-19, o projeto es-
portivo para Goiânia sofreu 
interrupções em razão das 
paralisações dos campeona-
tos. No ano passado, porém, 
a Prefeitura realizou a Copa 
Goiânia de E-Sports, primei-
ro torneio público de espor-
tes eletrônicos do Brasil.

Neste ano, com o aumen-
to das vacinas, o prefeito Ro-
gério Cruz lançou em março 
a retomada esportiva na 
capital. Dezenas de competi-

ções estão na lista para acon-
tecer até dezembro, nas mais 
diversas modalidades.

Com isso, o projeto Goi-
ânia Esporte chega para in-
centivar ainda mais o esporte 
na cidade. Para que os atletas 
participem desse projeto, 
precisam estar presentes no 
ranking das federações de 
suas respectivas categorias.

As cotas são de valor úni-
co: R$ 2 mil para competi-
ções estaduais, R$ 3 mil para 
nacionais, e R$ 5 mil para in-

ternacionais. Os beneficiados 
devem apresentar à prefeitu-
ra notas fiscais, relatórios com 
fotos, súmulas, calendários e 
cronograma da competição.

Além disso, em parce-
ria com o Governo Federal 
e com Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), Goiânia 
entrou como sede de um 
projeto-piloto destinado a 
atender crianças e adoles-
centes com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), cha-
mado de TEAtivo. O progra-

ma foi concebido com ideia 
de atender 200 pessoas com 
o transtorno, com idade en-
tre 5 e 18 anos, em 400 aten-
dimentos semanais.

Na programação de julho, 
haverá o Campeonato Goia-
no de XCO (Cross-Country), 
a Rua dos Esportes (Região 
Norte), o II GP Catraca Açaí 
de Ciclismo e o Desafio Cer-
rado de BMX Freestyle. A 
Taça das Favelas – Campeo-
nato de Futebol, por sua vez, 
acontece entre junho e julho.

Reprodução

Menos da metade dos 
bebês goianos estão com o 
esquema vacinal completo 
para a faixa etária. A pre-
ocupação é com o risco à 
saúde individual e pública 
com a chance de retorno de 
doenças erradicadas, como 
sarampo e difteria. Os dados 
alarmantes são da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO). 

A pasta revela que sete 
das nove vacinas para os 
pequenos de até dois anos 
de idade tiveram abaixo de 
50% de cobertura nesse pú-
blico até o dia 20 de junho 
deste ano. São elas: BCG, Ro-
tavírus, Meninge C, Penta-
valente, Pneumocócica 10, 
Poliomelite, Febre Amarela, 
Hepatite A e Tríplice Viral.

As menores adesões têm 
sido aos imunizantes contra 
febre amarela, transmitida 
por mosquito, hepatite A e 
poliomelite, causadora da 
paralisia infantil. Na campa-
nha de vacinação mais recen-
te encerrada neste sábado 
(25) contra gripe e sarampo a 
procura também ficou muito 
abaixo da estimativa preco-
nizada sendo de 45% e 38%, 
respectivamente.

A tendência registrada 
desde 2016 piorou no ano 
passado devido à pandemia. 
Números parciais do Data-
Sus já apontam que a meta 
de vacinação infantil não de-
verá ser alcançada. Enquan-
to o porcentagem ideal de 
crianças imunizadas é entre 
90% e 95%, a de BCG, contra 
tuberculose, está em pouco 
mais de 53%, por exemplo. 
Em Goiás, começam a rea-
parecer casos de sarampo e 
difteria, cujo último registro 
havia ocorrido em 1988. 

O valor investido pelo go-
verno federal na publicidade 
da vacinação sofreu um corte 
de 66%, passando de R$ 97 
milhões para R$ 33 milhões, 
segundo dados do Ministério 
da Saúde referentes ao perío-
do entre 2017 e 2021.

Goiânia registrou 159 denúncias de Goiânia registrou 159 denúncias de 
crimes sexuais contra crianças em 2022crimes sexuais contra crianças em 2022

Prefeitura reforça “Goiânia Esporte”, maior projeto de incentivo Prefeitura reforça “Goiânia Esporte”, maior projeto de incentivo 

Metade das Metade das 
crianças crianças 
goianas está goianas está 
com esque-com esque-
ma vacinal ma vacinal 
incompletoincompleto

BRASIL, 29 DE JUNHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

CHRIS SANTOS

PEDRO MOURA

LUIZ F. MENDES



De acordo com a Se-
cretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO), 

Goiás tem o primeiro caso 
suspeito de varíola do maca-
co. Dois casos receberam noti-
ficação, mas um deles acabou 
sendo descartado. O outro já 
está em investigação e houve 
o envio das coletas laborato-
riais para o Laboratório Esta-
dual Central de Saúde Pública 
Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) 
e para a unidade de referência 
Laboratório da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

SUSPEITA DE VARÍOLA
A varíola dos macacos tem 

transmissão do vírus monkey-
pox. A transmissão pode 
acontecer em contato com 
uma pessoa infectada e com 
lesões de pele. Além do conta-
to direto, como beijo e abraço, 
a transmissão também pode 

ocorrer por contato com obje-
tos, tecidos e superfícies.

O primeiro caso huma-
no foi identificado em uma 
criança na República Demo-
crática do Congo em 1970. 
No último mês, houve um 

alastramento da varíola dos 
macacos na Europa. Com isso, 
foi apenas questão de tempo 
antes que a doença chegasse 
ao Brasil, o que ocorreu no 
início de junho, em São Paulo.

Agora, o estado de Goiás 

pode ser mais um com casos 
confirmados do vírus em ter-
ritório brasileiro. No entanto, 
o caso suspeito ainda está sob 
investigação, além de outros 
13 em outros estados do País. 
Entre os sintomas, destacam-

-se as erupções cutâneas, além 
de dores de cabeça, febre, do-
res musculares e fraqueza.

NOTA DA SES-GO
“A Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás (SES-GO) infor-
ma que foram notificados dois 
casos suspeitos de Monkey-
pox, doença conhecida po-
pularmente como varíola dos 
macacos. Um dos casos foi des-
cartado por não apresentar os 
critérios de definição da doen-
ça, entre os quais a presença de 
erupções na pele semelhantes 
às lesões da catapora, ter tido 
contato com algum caso sus-
peito e ter se deslocado para 
local onde há transmissão sus-
tentada da doença.

Outro caso prossegue em 
investigação. Ele foi notifica-
do pela Secretaria Municipal 
da Saúde de Goiânia em uma 
mulher de 43 anos, que reside 
na capital. Esta paciente per-
manece em isolamento domi-

ciliar como forma de prevenir 
a transmissão da doença.

As amostras para detecção 
da Monkeypox foram envia-
das para o Laboratório Esta-
dual Central de Saúde Pública 
Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen) 
e para a unidade de referência 
Laboratório da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

A Monkeypox é transmiti-
da principalmente, por meio 
de contato físico com as le-
sões da pessoa que apresenta 
a doença ou objetos manuse-
ados por ela. A transmissão 
também se dá por meio de 
gotículas de saliva. A SES-
-GO orienta a população a 
procurar assistência médica 
em caso de surgimento de 
sintomas da doença, dentre 
os quais febre, presença de 
erupções na pele e inflama-
ção nos gânglios. A SES-GO 
também recomenda o uso de 
máscara como e a higieniza-
ção frequente das mãos”.

Divulgação
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Quatro criminosos mor-
reram em confronto com a 
Polícia Militar em Senador 
Canedo, região Metropolita-
na de Goiânia. O caso ocor-
reu na noite deste domingo, 
26, no Condomínio de Chá-
caras Residencial Estância 
Aurora das Mansões. No lo-
cal, os policiais encontraram 
armamento usado em guer-
ra e 20 kg de drogas.

A princípio, a equipe do 
Tático do 8º Batalhão da PM 
e a Rotam estavam investi-
gando um possível local de 
armazenamento de drogas, 
para tráfico no município. No 
entanto, ao chegar na cháca-
ra, as equipes foram recebidas 
a tiros, por cerca de 10 crimi-
nosos. Os militares revidaram 
a agressão, que resultou em 
quatro mortos. Os outros seis 
conseguiram fugir pela mata.

Dentre eles, apenas dois 
foram identificados, Daniel 
de Paula Rodrigues e Luís Fe-
lipe Carvalho de Sousa, que 
tem passagens por diversos 
crimes, entre eles, homicí-
dio, roubo e receptação.

No local, os policiais en-
contraram armamento pe-

sado. Alguns deles usados 
para derrubar aeronaves e 
explodir carros de transpor-
te de valores. Além de 10 kg 
de cocaína e 10 kg de Skunk.

“Os policiais fizeram o 
adentramento na residência 
e lá encontraram uma metra-
lhadora .50 e uma .30. Todo 
armamento e droga foram 

repassados para a Polícia Ci-
vil. Agora eles vão investigar 
porque essas armas estavam 
lá. É um armamento de gros-
so calibre. A .50 é usada em 
guerra para abater aerona-
ves, por grupos criminosos 
para explodir cofre de carro 
forte”, explicou o Tenente 
Coronel Marcus Nogueira.

Um homem é suspeito 
de matar esfaqueado o fun-
cionário de uma clínica de 
reabilitação. O crime aconte-
ceu na noite deste domingo, 
26, quando a vítima e outros 
dois homems foram buscar 
o paciente na casa dele para 
internação, na cidade de Ja-
raguá, Centro de Goiás.

Segundo a Políicia Militar 
(PM), o caso chegou ao co-
nhecimento das autoridades 
policiais após funcionários do 
Hospital Estadual de Jaraguá 
(Heja) acionarem a corpora-
ção. Isso porque um homem 
havia dado entrada na unida-
de de saúde em estado grave, 
vítima de esfaqueamento.

Aos policias, testemu-
nhas contaram que a vítima 
trabalhava na unidade am-
bulatória de uma clínica de 
reabilitação em Corumbá de 
Goiás. Ele e outros funcioná-
rios teriam ido até Jaraguá 
para buscar um paciente.

INTERNAÇÃO
Quando chegaram a re-

sidência, no Bairro Goiás, 
encontraram o homem bem 
agressivo, dizendo que não 

seria levado para internação. 
A mãe do homem, então, 
autorizou que os funcioná-
rios entrassem na residência 
para tentar levá-lo.

No momento em que 
os funcionários da clíinica 
entraram na casa, o pa-
ciente correu até o quarto 
e fechou a porta. A vítima 
teria sido a primeira a en-
trar e foi surpreendida com 
vários golpes de faca. Os 
outros funcionários tenta-
ram ajudar o colega e um 
deles também foi esfaque-
ado em uma das mãos. O 
paciente conseguiu fugir.

ESQUIZOFRENIA
Em conversa com a mãe 

do suspeito, a PM descobriu 
que o filho tem esquizofrenia 
e toma vários remédios con-
trolados, mas que parou de 
tomá-los por conta própria 
e, por isso, estava bastante 
agressivo. A família, então, pe-
diu a internação do suspeito.

Ela contou ainda aos po-
liciais que o filho já foi inter-
nado cerca de três vezes na 
mesma clínica e havia saído a 
três meses do lugar. A polícia 
realizou patrulhamento por 
vários pontos da cidade no 
intuito de localizar o homem. 

Senador Canedo: quatro homens com Senador Canedo: quatro homens com 
armas de guerra morrem em confronto armas de guerra morrem em confronto 

Jaraguá: Paciente de clínica de reabili-Jaraguá: Paciente de clínica de reabili-
tação é suspeito de matar funcionáriotação é suspeito de matar funcionário
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O governador Ronaldo 
Caiado (União Bra-
sil), cumpriu agenda 

em Anápolis ao longo desta 
segunda-feira, 27. O primeiro 
compromisso do chefe do Exe-
cutivo na cidade foi a inaugura-
ção de barragem no Rio Caldas.

Com investimentos de R$ 
1,5 milhão, o benefício vai re-
gularizar a vazão para o Distri-
to Agroindustrial de Anápolis 
(Daia). Na sequência, foi assina-
da ordem de serviço para exe-
cução da ampliação do Siste-
ma de Abastecimento de Água 
do município, pela Saneago.

Juntas, essas duas obras 
somam mais de R$ 25 milhões 
em investimentos e vão bene-
ficiar 232 mil pessoas. Serão 
contemplados 15 bairros da 
cidade e regiões adjacentes.

O governador também 
autorizou a obra de recons-
trução do canal de drenagem 
da cabeceira da pista do aero-
porto de cargas de Anápolis, 
além da conclusão da dupli-
cação do anel viário do Daia. 
As duas intervenções são de 
responsabilidade da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 

Transportes (Goinfra) e de-
vem custar R$ 47,83 milhões.

Ainda em Anápolis Caiado 
vistoriou a obra de restauração 
da rodovia GO-330. O trecho 
fica entre os entroncamentos 
da BR-060 e da GPO-010. São 
34,2 km, que recebe investi-

mentos de R$ 24,66 milhões.
“Anápolis não acreditava 

que o assunto de abasteci-
mento de água pudesse ter 
uma solução. Já no ano pas-
sado não tivemos falta de 
água. Agora continuamos a 
trabalhar, a Codego entrou 

em ação e fez essa barra-
gem com volume de 250 
milhões de litros de água. 
Ela vai suprir não só o Daia, 
mas também os bairros da 
região mais alta de Anápo-
lis”, atestou o governador 
durante as solenidades.

Depois de realizar 27 en-
contros, em regiões diferen-
tes de Goiás, o PT encerrou a 
proposta de reuniões estadu-
ais confirmando que o nome 
do partido para disputa do 
Governo em 2022 é o profes-
sor Wolmir Amado.

Apesar da definição, a in-
formação é que o Partido dos 

Trabalhadores não descartou 
a possibilidade de uma pos-
sível aliança com PSB que ti-
nha lançado o ex-governador 
José Eliton para concorrer as 
eleições para o governo.

Eliton retirou sua pré-can-
didatura, mas em Goiás ainda 
se discutem articulações para 
que o PT, PCdoB e PV se man-
tenham juntos no palanque 
de Lula no Estado. Lembrando 

que nacionalmente o PT e o 
PSB estão juntos na majoritária 
encabeçada por Lula que tem 
como vice, Geraldo Alckmin.

Apesar da possibilidade, 
a presidente do PT em Goiás, 
Kátia Maria afirmou que o time 
que vai fazer palanque para 
Lula em Goiás está organizado 
e que “o sentimento é de dever 
cumprido”. A petista declarou 
que o partido é o mais organi-

zado no interior doe Estado “e a 
nossa chapa de pré-candidatos 
(as) a deputados(as) federal e 
estadual está forte, com mis 
nomes do que as vagas”.

No início do mês de junho 
José Eliton se reuniu com o pro-
fessor Wolmir Amado e, mes-
mo após retirar a sua candida-
tura, o ex-governador garantiu 
que continua no palanque do 
presidente Lula em Goiás.

Reprodução

Em Anápolis, Caiado inaugura Em Anápolis, Caiado inaugura 
barragem para garantir água barragem para garantir água 

O programa Abrace uma 
Ciclovia, idealizado pelo 
vereador Romário Policar-
po (Republicanos), presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Goiânia, virou lei.
O prefeito Rogério Cruz 
sancionou a proposta que 
tem o objetivo de promo-
ver a manutenção de vias 
para ciclistas e incentivar 
uso de meios não poluen-
tes de locomoção
Agora o Executivo da 
capital tem autorização 
para  estabelecer parceria 
com empresas privadas 
interessadas no financia-
mento da construção ou 
da manutenção de ciclo-
vias e ciclofaixas.
A lei de Policarpo ga-
rante a conservação de 
ciclovias e ciclofaixas, 
amplia a malha existente 
e reduz as despesas do 
município com a instala-
ção e a manutenção das 

pistas de rolamento des-
tinadas às bicicletas.
Ao apresentar a ideia o ve-
reador também se preocu-
pou em incentivar o uso de 
meio de locomoção, não 
poluente e promovedor da 
participação da população 
no espaço urbano.
A lei também permite que 
as empresas que abracem 
as ciclovias e ciclofaixas 
façam publicidade gratui-
ta de nome e logomarca 
nas vias por elas constru-
ídas ou mantidas. Segun-
do Policarpo, a proposta 
de lei vem junto ao rápi-
do crescimento do uso 
de bicicletas pela popu-
lação de Goiânia, de for-
ma a garantir não apenas 
a ampliação da malha e 
redução dos custos da 
Prefeitura para mantê-la 
como para garantir a se-
gurança dos condutores 
e dos pedestres.

PT mantém nome de Wolmir Amado para disputa ao governoPT mantém nome de Wolmir Amado para disputa ao governo
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De nada adiantou, a 
oposição orquestra-
da pelo senador Flá-

vio Bolsonaro (PL) tentar bar-
rar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito  (CPI do MEC) no 
Senado. O líder da oposição 
no Poder, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), protocolou no iní-
cio da tarde dessa terça-feira 
(28), o pedido para investigar 
suspeitas de corrupção na 
pasta enquanto gerida pelo 
ex-ministro Milton Ribeiro.

O requerimento chega 
para análise do presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) com 30 assinatu-
ras, três a mais que o neces-
sário para a instalação da CPI.

A expectativa de Randolfe 
é chegar a 34 nomes garan-
tindo margem de segurança  
para o andamento dos tra-
balhos já que o presidente 
Rodrigo Pacheco passou a ser 
pressionado pelos apoiado-
res do presidente para resistir 

a instalação da CPI.
Nos bastidores da Casa, 

a informação é que base do 
presidente Bolsonaro não 
quer depender apenas da 
ação de Pacheco, e estão atu-
ando para convencer alguns 
senadores a retirar a assinatu-
ra do documento.

EXPECTATIVA
Randolfe Rodrigues proto-

colou o documento acompa-
nhado pelos senadores Jorge 
Kajuru (Podemos) e Jean Paul 
Prates (PT-RN). A expectativa 
de Rodrigues é de que o reque-
rimento seja lido no Plenário 
até a próxima quinta-feira (30).

O senador espera ainda 
que a CPI seja instalada na úl-
tima semana antes do reces-
so parlamentar de julho ou na 
primeira semana de agosto.

Desde o último final de 
semana que a pressão para 
investigar o escândalo no MEC 
aumentou no Senado. Princi-
palmente após a prisão Milton 
Ribeiro e dos pastores Arilton 

Moura e Gilmar Santos, pela 
Polícia Federal. Na sequência, 
vazaram áudios de uma con-
versa de Milton Ribeiro com 
uma filha indicando uma pos-
sível interferência de Bolsona-
ro nas investigações da PF.

Para engrossar o caldo, o 
Supremo Tribunal Federal re-
cebeu uma notícia crime do 
deputado federal Reginaldo 
Lopes (PT-MG) para que o 
presidente da República seja, 
de fato, investigado sobre o 
vazamento de informações 
da atuação da PF no caso.

A ofensiva da oposição so-
bre Pacheco é tão grande, que 
existe ainda a informação que 
líderes governistas ameaçam 
buscar o STF caso a CPI do MEC 
seja instalada antes de outros 
pedidos de investigação que 
já estão protocoladas na Casa.

Fato é que o requerimento 
pedindo a instalação da CPI 
foi protocolado. A palavra se 
a investigação terá, ou não, 
andamento na Casa, continua 
com Rodrigo Pacheco.

Divulgação

Pedido de CPI do MEC é instalado no SenadoPedido de CPI do MEC é instalado no Senado

No último domingo o 
presidente Bolsonaro (PL), 
praticamente anunciou que 
a vaga de vice na sua chapa 
que buscará a reeleição será 
ocupada pelo seu assessor 
especial, general Braga Netto.

Portanto está prevista 
que o militar seja exonera-
do do cargo que ocupa no 
Governo Federal desde abril 
de 2022 ainda essa semana. 
Antes o general era o titular 
do Ministério da Defesa, mas 
deixou a função em março 
junto aos outros ministros 
que também serão candida-
tos no pleito desse ano.

Está previsto que Braga 
Netto represente Bolsonaro na 
posse do novo Clube Militar 
nesta segunda-feira (27), no 
Rio de Janeiro. Essa movimen-
tação também afasta o desejo 
de parte do Centrão em Brasí-
lia em indicar a ex-ministra Te-
reza Cristina (PP) para vaga de 
vice de Bolsonaro (PL).

Caso Braga Netto seja con-
firmado na composição, Bol-
sonaro lançara o projeto com 
chapa puro sangue, já que o 
militar também é do PL. Fal-
tam 23 dias para o início das 
convenções partidárias, que é 
o período para os partidos ofi-

cializarem os candidatos que 
vão disputar o pleito e fazer o 
anúncio das composições.

QUEM É BRAGA NETTO
Walter Souza Braga Netto 

é militar da reserva e político 
brasileiro, filiado ao Partido 
Liberal (PL). No Exército Bra-
sileiro, alcançou o posto de 
General, o mais alto da hie-
rarquia da Força em tempos 
de paz. Entre fevereiro de 
2018 e janeiro de 2019, che-
fiou a Intervenção Federal 

no Estado do Rio de Janeiro. 
Foi Comandante Militar do 
Leste até fevereiro de 2019, 
quando foi designado para 
assumir a chefia do Estado-
-Maior do Exército.

Em 18 de fevereiro de 
2020, assumiu o cargo de 
Ministro-Chefe da Casa Civil 
do Brasil. Em 29 de março de 
2021, foi nomeado Ministro 
da Defesa, cargo no qual 
permaneceu até 31 de mar-
ço de 2022. Hoje é assessor 
do presidente Jair Bolsonaro.

Depois da prisão do ex-
-ministro Milton Ribeiro e 
pastores evangélicos, agora 
foi a vez da ministra do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Carmén Lúcia, enviar para 
análise da Procuradoria Geral 
da República (PGR), pedido 
para que o presidente Jair 
Bolsonaro seja investigado 
no caso do escândalo no Mi-
nistério da Educação (MEC).

A notícia-crime foi pro-
tocolada pelo deputado 
federal Reginaldo Lopes (PT-
-MG) pedindo instauração 
de procedimento investiga-
tório contra Bolsonaro. Na 

petição o parlamentar pede 
que sejam apuradas condu-
tas e responsabilidades de 
Bolsonaro nos fatos envol-
vendo a liberação de verbas 
do Ministério da Educação e 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) em favor de prefei-
tos com a suposta interme-
diação dos pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura.

O ex-ministro e pastores 
evangélicos, que são inves-
tigados pela Polícia federal, 
foram presos no dia 22 de 
junho, mas já estão em li-
berdade. Na última semana 
foram divulgados áudios de 
uma conversa entre Milton 

e uma filha por telefone. 
Na conversa o ex-ministro 
revelou que Bolsonaro teve 
um “pressentimento”, so-
bre uma possível busca e 
apreensão ligadas ao ex-
-ministro. A partir de então 
a oposição cobra que seja 
investigada uma possível in-
terferência de Bolsonaro nas 
investigações da PF.

Em entrevista ao progra-
ma 4 por 4 no último domin-
go, 26, o presidente também 
saiu em defesa do ex-ministro 
alegando que “não há o mí-
nimo de indício contra o ex-
-ministro” e que a prisão do 
ex-assessor criam “narrativas 
para desgastar o governo”.

Vice de Bolsonaro, Braga Netto será Vice de Bolsonaro, Braga Netto será 
exonerado do Planalto nesta semanaexonerado do Planalto nesta semana

Carmén Lúcia envia pedido à PGR Carmén Lúcia envia pedido à PGR 
para que Bolsonaro seja investigadopara que Bolsonaro seja investigado
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O registro de mortes vio-
lentas intencionais, no ano 
passado, caiu 6,5% em todo 
o Brasil, apontou hoje (28) o 
Anuário Brasileiro de Seguran-
ça Pública, documento divul-
gado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. As mortes 
violentas intencionais consi-
deram tanto os homicídios 
dolosos quanto os latrocínios, 
as mortes decorrentes de in-
tervenções policiais e as lesões 
corporais seguidas de morte.

Em números absolutos, 
as notificações passaram 
de 50.448 mortes em 2020 
para 47.503 no ano passado, 
patamar mais baixo desde 
2011, quando elas atingiram 
47.215. Desde então, o maior 
patamar registrado foi em 
2017, com 64.078 mortes. Em 
76% dos casos ocorridos no 
ano passado, as mortes inten-
cionais foram provocadas por 

armas de fogo.
Todas as regiões do país 

apresentaram queda no in-
dicador, com exceção da 
Região Norte, onde elas pas-
saram de 5.758 notificações 
em 2020 para 6.291 no ano 
passado, com aumento no 
Pará, Amapá, Amazonas, Ron-
dônia e Roraima. Também foi 
registrado aumento absoluto 
em dois outros estados brasi-
leiros: Bahia e Piauí.

Segundo o Anuário, ape-
sar da melhoria no indica-
dor, o Brasil ainda convive 
com violência extrema, sen-
do responsável por um em 
cada cinco homicídios que 
ocorrem no mundo (20,4% 
do total). A maior parte das 
vítimas dessas mortes violen-
tas e intencionais no país são 
negras (77,9%), do sexo mas-
culino (91,3%) e jovens entre 
12 e 29 anos (50% do total).

MAIS VIOLENTAS
O Anuário também fez 

um levantamento das 30 
cidades mais violentas do 
país entre os anos de 2019 
e 2021.

De acordo com o balan-
ço, 13 delas fazem parte 
da Amazônia Legal, onde a 
taxa de violência letal foi 
38% superior à média na-
cional: no Brasil, essa taxa 
é de 22,3 mortes violentas 
intencionais a cada 100 mil 
habitantes, enquanto na 
Amazônia Legal ela figura 
em 30,9 mortes a cada 100 
mil habitantes.

A cidade mais violenta 
do país no período foi São 
João do Jaguaribe (CE), 
seguida por Jacareacanga 
(PA), Aurelino Leal (BA), 
Santa Luzia D’Oeste (RO), 
São Felipe D’Oeste (RO) e 
Floresta do Araguaia (PA).

Em meio à simplificação 
de transferências ban-
cárias no Brasil, o núme-

ro de crimes de estelionato 
digital disparou quase 500% 
entre 2018 e 2021 no país. Em 
números absolutos, passou de 
7.591 para 60.590 no período. 
Em 2020, houve 34,713 casos, 
ante 14.677 no ano anterior. 
Os dados são inéditos e estão 
no 16º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP).

Já a quantidade de crimes 
de estelionato também cres-
ceu. Passou de 426,8 mil ca-
sos em 2018 para 1,26 milhão 
no ano passado, atingindo 
uma taxa de 583 casos por 
100 mil habitantes — e um 
aumento de 180% em quatro 
anos. Em 2020, 927.898 ca-
sos foram registrados, contra 
523.820 em 2019.

Os pesquisadores apon-
tam que o lançamento do Pix, 
ferramenta que permite repa-
sses instantâneos de dinhei-
ro, pode ter influência nesse 
contexto. Isso porque crimes 
de estelionato por meio ele-
trônico, nos quais a vítima 
é induzida a realizar trans-
ferências ou tem compras ou 
empréstimos financeiros rea-
lizados em seu nome sem sua 
autorização, têm sido associ-
ados às modalidades de rou-
bos e furtos de celulares.

As restrições impostas 

durante a pandemia não im-
pediram o crescimento dos 
registros de estelionato e pa-
recem ter impulsionado sua 
prevalência, avalia o FBSP.

“Os dados reforçam um 
fenômeno que vem sendo 
discutido: estamos vivenci-
ando mudanças significati-
vas nas dinâmicas dos crimes 
contra o patrimônio, em di-
reção a sua digitalização. A 
queda de roubos a transeun-

tes (-7,5%) e o crescimento de 
roubos e furtos de celulares 
(1,8%) estão, muito possi-
velmente, associados a esta 
dinâmica; o que indica que 
os dados de roubos e furtos 
de celulares retratam melhor 
os crimes cometidos em vias 
públicas e a sensação de se-
gurança nos ambientes ur-
banos, como será discutido 
adiante”, afirma o estudo.

Diretor-presidente do 

FBSP, Renato Sérgio de Lima 
atribui à transformação do pa-
pel dos smartphones na vida 
das pessoas o aumento desse 
tipo de crime. Para ele, se antes 
os telefones celulares tinham 
no próprio aparelho físico, o 
hardware, seu valor intrínseco, 
hoje essa centralidade passou 
para os aplicativos com in-
fluência na vida financeira, 
como de bancos e serviços de 
entrega. “Esses crimes (de es-

telionato) têm muita ligação 
com o sentimento de medo 
da população. O Brasil, além 
de viver um quadro de violên-
cia letal, vive uma epidemia 
de golpes“, afirma ele.

Entre 2018 e 2021, 3,7 
milhões de celulares foram 
roubados ou furtados no Bra-
sil — 847.313 desses casos 
ocorreram no último ano, o 
que equivale a 1,6 celular 
substraído por minuto. O 

número, no entanto, repre-
senta uma queda de 22,8% na 
taxa de roubo e furto de celu-
lares no país. Os pesquisado-
res consideram que o período 
da pandemia causou efeito 
nesses dados, principalmente 
em 2020, quando as medidas 
sanitárias de restrição de cir-
culação de pessoas por causa 
da covid-19 resultaram em 
menos pessoas na rua.

Embora os dados in-
diquem queda nos crimes 
patrimoniais no período ent-
re 2019 e 2020, com o início 
da pandemia, essa tendência 
não se manteve no ano se-
guinte, marcado pela retoma-
da das atividades. A partir do 
avanço da vacinação, houve 
retomada de parte considerá-
vel das ocorrências de crimes 
contra o patrimônio.

“As taxas, contudo, ainda 
não se igualam aos patama-
res anteriores à pandemia de 
Covid-19. Os crescimentos 
mais significativos ocorreram 
no crime de estelionato, com 
taxas muito acima daquelas 
vistas em 2018 e 2019, e de 
estelionato no contexto virtual. 
Entre 2020 e 2021, houve, pra-
ticamente, estabilidade no rou-
bo e furto de veículos e roubo 
e furto de celulares. Tivemos, 
ademais, queda de roubo a 
transeunte e queda no total 
de roubos”, diz o estudo.
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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 
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 ex-
preswhatsapp: 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 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 
au0mil 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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
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
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
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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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No último amistoso 
que serviu de prepa-
ração para a disputa 

da Copa América feminina, o 
Brasil perdeu de virada nesta 
terça-feira para a seleção da 
Suécia, por 3 a 1, e encerrou a 
sua preparação pela Europa 
com duas derrotas. Os gols 
do jogo saíram todos no se-
gundo tempo. Debinha mar-
cou para o Brasil enquanto 
Kaneryd, Hurtig e Blackste-
nius marcaram para as sue-
cas que ocupam o segundo 
lugar no ranking mundial.

Na partida, o Brasil foi 
muito superior no primeiro 
tempo, encurralou as donas 
da casa e deu a impressão de 
que sairia com a vitória após 
sair na frente do placar. No 
entanto, a condição física foi 
fundamental para a mudan-
ça de cenário na etapa final

No trabalho de prepara-
ção para a disputa da Copa 
América, o Brasil havia perdi-
do para a Dinamarca pelo pla-
car de 2 a 1, no primeiro dos 
dois amistosos que o grupo 
fez na Europa. O Brasil estreia 
na Copa América de futebol 
feminino no dia 9 de julho e o 
adversário é a Argentina.

O primeiro tempo da par-
tida contra as suecas apre-
sentou uma seleção brasilei-
ra com uma defesa sólida e 
também com bom volume 
de jogo no setor ofensivo. As 
donas da casa apresentaram 

lentidão na transição para o 
ataque e o Brasil se aprovei-
tou disso para impor o seu 
ritmo e crescer na partida.

As jogadas em veloci-
dade com Debinha e Ary 
Borges surpreenderam a 
marcação adversária. O me-
lhor momento, no entanto, 
veio em um cruzamento de 
Tamires que acabou encon-
trando a trave da Suécia. Ou-
tra boa chance aconteceu 
no final do primeiro tempo. 
Adriana chutou, a goleira 
Lindahl falhou feio, mas Ke-

rolin não chegou a tempo 
de completar para as redes.

Embalado pela boa 
atuação da etapa inicial, o 
Brasil voltou com Bia Zane-
rato no lugar de Ary Borges 
e Duda Santos na vaga de 
Luana. O time manteve o 
ritmo forte e abriu o placar 
logo aos 5 minutos. Fê Pa-
lermo lançou Debinha em 
velocidade pela direita. A 
camisa nove avançou até 
a pequena área e tocou no 
canto para fazer 1 a 0.

O gol, no entanto, aca-

bou despertando o time da 
Suécia, que se beneficiou do 
desgaste das brasileiras para 
endurecer o jogo. A parte fí-
sica passou a fazer a diferen-
ça e o Brasil começou a espa-
ços no seu campo de defesa.

As suecas apertaram o 
ritmo, começaram a criar 
chances e conseguiram o 
empate aos 19 minutos. Em 
seu primeiro lance no jogo, 
Kaneryd fez bela jogada in-
dividual, entrou na área e 
bateu cruzado para fazer 1 a 
1. O empate abalou a equipe 

de Pia Sundhage e o descui-
do custou caro. Dois minu-
tos depois, Andersson avan-
çou pela esquerda e cruzou 
na área. Hurtig entrou sem 
marcação e, de cabeça, de-
cretou a virada: 2 a 1.

A partir daí, o controle 
do jogo ficou com a Suécia. 
O Brasil bem que tentou es-
boçar uma reação, mas não 
conseguia fazer a transição 
com eficiência. As suecas 
administraram o jogo e ain-
da chegaram ao terceiro gol 
com Blackstenius no final.

A polêmica envolvendo 
dois grandes nomes do au-
tomobilismo mundial, Lewis 
Hamilton e Nelson Piquet, 
ganhou um novo capítulo. 
Depois do brasileiro chamá-lo 
de “neguinho”, o piloto inglês 
rebateu o comentário por 
meio de suas redes sociais. 
Em português, o heptacam-
peão da Fórmula 1 começou 
publicando a frase “vamos fo-
car em mudar a mentalidade”, 
complementando em inglês 
na sequência.

PIQUET E HAMILTON
A fala de Piquet a respeito 

de Hamilton surgiu em vídeo 
de novembro de 2021, duran-
te conversa a respeito de uma 

disputa com Max Verstappen. 
O tricampeão se referiu várias 
vezes a Hamilton como “ne-
guinho”, mas os comentários 
foram ganhar notoriedade, 
chegando até o piloto inglês.

“É mais do que linguagem. 
Essas mentalidades arcaicas 
precisam mudar e não têm lu-
gar no nosso esporte. Fui cer-
cado por essas atitudes e alvo 
em minha vida toda. Houve 
muito tempo para aprender. 
Chegou a hora da ação”.

O britânico não foi o único 
a se manifestar contra as falas 
de Piquet. A Mercedes, equi-
pe de Hamilton, a rival Ferrari 
e o próprio perfil da Fórmula 
1 repudiaram os comentários 
do brasileiro. Vale lembrar 
que, recentemente, Lewis 
Hamilton recebeu o título de 
cidadão honorário do Brasil.

Reprodução

A relação entre Neymar 
e Paris Saint-Germain pode 
estar chegando ao fim. De 
acordo com informações 
do jornal espanhol El País, 
o clube teria comunicado 
ao craque brasileiro que 
não contará mais com ele 
a partir da próxima tempo-
rada. Além disso, o atacante 
Mbappé, que recentemen-
te renovou com o PSG em 
um contrato milionário, deu 
o seu aval para a transferên-
cia de seu companheiro, 
ainda segundo o El País.

NEYMAR DE 
SAÍDA DO PSG?
Não é de hoje que a re-

lação entre Neymar e PSG 
vem passando por atribula-
ções. Em 2017, o time fran-
cês contratou o brasileiro 
com o grande objetivo de 
conquistar um inédito títu-
lo de Liga dos Campeões. 
A equipe até chegou à fi-
nal na temporada 2019/20, 
mas perdeu por 1×0 peran-
te o Bayern de Munique.

Na mais recente edição 
da Champions League, o 
PSG caiu logo nas oitavas de 
final diante do Real Madrid. 
Com histórico de lesões na 
França, Neymar passou a ser 
alvo da torcida e perdeu o 
seu status de incontestável.

No início desta semana, 
o brasileiro se incomodou 
com uma fala do presidente 
do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, 
que deixou em aberto o 
futuro do camisa dez e não 
garantiu a sua permanên-
cia. Agora, a informação 
é de que os diretores do 
clube bateram o martelo e 
negociarão o atacante. Para 
isso, no entanto, as partes 
precisarão encontrar uma 
solução amigável para a 
rescisão. Isso porque o con-
trato seria renovado auto-
maticamente até 2027.

Brasil perde de virada para Suécia em Brasil perde de virada para Suécia em 
último amistoso antes de Copa Américaúltimo amistoso antes de Copa América

Hamilton rebate comentário de Piquet: “mentalidade arcaica”Hamilton rebate comentário de Piquet: “mentalidade arcaica”

Neymar não Neymar não 
está mais está mais 
nos planos nos planos 
do PSG de do PSG de 
MbappéMbappé

LUIZ F. MENDES
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Cinquenta pessoas 
foram encontradas 
mortas dentro de um 

caminhão abandonado em 
uma rodovia da cidade de 
San Antonio, no estado do 
Texas, onde as temperaturas 
chegaram a 39,4 graus Celsius 
na segunda-feira (27). Esse foi 
um dos casos mais letais da 
crise de imigração ao longo da 
fronteira entre Estados Unidos 
e México na história recente.

Um funcionário do Corpo 
de Bombeiros de San Antonio 
disse ter encontrado “pilhas 
de corpos” e nenhum sinal de 
água no caminhão, que foi des-
coberto próximo aos trilhos de 
uma ferrovia em uma área re-
mota na periferia sul da cidade.

Dezesseis outras pessoas 
encontradas dentro do ca-
minhão foram transportadas 
para hospitais com insolação 
e exaustão, incluindo qua-
tro menores, mas nenhuma 
criança estava entre os mor-
tos, segundo os bombeiros.

“Os pacientes que vimos 
estavam quentes ao toque, 
estavam sofrendo de inso-
lação, exaustão”, afirmou o 
chefe dos bombeiros de San 

Antonio, Charles Hood, em 
entrevista coletiva. “Era um 
caminhão-reboque refrigera-
do, mas não havia unidade de 
ar condicionado visível.”

O chefe de polícia de San 
Antonio, que fica a cerca de 
250 quilômetros da fronteira 
mexicana, William McManus, 
disse que uma pessoa que 
trabalha em um prédio próxi-
mo ouviu um grito de socorro 
e saiu para verificar. O traba-

lhador encontrou as portas 
do caminhão parcialmente 
abertas, olhou para dentro e 
encontrou vários cadáveres.

Um porta-voz do Serviço 
de Imigração e Alfândega dos 
EUA (ICE) disse que sua divisão 
de Investigações de Seguran-
ça Interna estava apurando 
“um suposto evento de con-
trabando de seres humanos” 
em coordenação com a polí-
cia local. “É indescritível”, disse 

o prefeito de San Antonio, Ron 
Nirenberg, observando que 
sua comunidade depende de 
imigrantes uma vez que há es-
cassez de mão de obra. “É uma 
tragédia sem explicação.”

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, em um comunicado 
nesta terça-feira, chamou 
o incidente de “horrível e 
comovente”. Chamando a 
atenção para a indústria 
bilionária do contrabando 

criminoso, Biden disse que 
“explorar indivíduos vulne-
ráveis com fins lucrativos 
é vergonhoso”, e disse que 
seu governo está trabalhan-
do para reprimir essas redes 
de tráfico de pessoas. Biden 
tem enfrentado uma crise 
de imigração com um núme-
ro recorde de travessias de 
imigrantes na fronteira EUA-
-México desde que assumiu 
o cargo, em janeiro de 2021.

Ao menos 22 mexicanos, 
sete guatemaltecos e dois 
hondurenhos foram identifi-
cados entre os mortos, disse 
o ministro das Relações Ex-
teriores do México, Marcelo 
Ebrard, no Twitter, nesta ter-
ça-feira. Não havia informa-
ções sobre a nacionalidade 
dos outros mortos, disseram 
autoridades mexicanas.

ASFIXIA
A hipótese inicial é de que 

as vítimas são imigrantes, e 
teriam morrido de asfixia de-
vido a uma onda de calor que 
atinge o estado do Texas, que 
marcou 39,4º na última segun-
da-feira, 27. No espaço onde 
as pessoas estavam amontoa-
das não havia água e nem um 
tipo de resfriamento.

Autoridades informaram 
que no grupo resgatado 
com vida há dois guatemal-
tecos, mas não há informa-
ções sobre a nacionalidade 
das vítimas e de outros so-
breviventes.

O ministro de Relações Ex-
teriores do México, Marcelo 
Ebrard, afirmou que o cônsul 
mexicano está indo até o lo-
cal para que a nacionalidade 
das vítimas seja descoberta.

Reprodução

Ao menos 50 pessoas morrem após serem Ao menos 50 pessoas morrem após serem 
abandonadas em caminhão no Texasabandonadas em caminhão no Texas

NATHALIA OLIVEIRA



Reprodução

Reprodução

A cantora Elba Ramalho 
se irritou com parte do pú-
blico que gritava ”Fora Bol-
sonaro”, na festa de São João, 
no Parque de Exposições, em 
Salvador, na Bahia, e falou: 
“Isso é um show de São João, 
não é um comício”. O fato 
ocorreu neste domingo, 26.

Em seguida, a cantora cha-
mou uma apresentação, que 
passaria em exibição no telão 
em forma de vídeo. Enquan-
to a transmissão carregava, 
o público começou a cantar: 
”Olê, olê, olá, Lula Lula!”

Em resposta, Elba Rama-

lho afirmou que ”A plateia 
está se manifestando. Como 
a gente vive um país demo-
crático, tem que deixar. Cada 
um tem o presidente que 
merece”. A cantora esperou 
o público parar de cantar e, 
então, continuou o show.

COMUNISTAS
A cantora nunca conse-

guiu esconder sua opinião e 
muito menos seus lados po-
líticos. No ínicio de 2021, um 
vídeo que circulou de Elba 
nas redes sociais mostraram 
ela dizendo que a pandemia 
”é um ação dos comunistas 
destinada a destruir cristãos”.

O Disney+ acaba de 
lançar os materiais 
oficiais de “Rise”, 

filme original da platafor-
ma baseado na triunfante 
história real da incrível fa-
mília que criou o primeiro 
trio de irmãos a se tornar 
campeão da NBA: Giannis e 
Thanasis Antetokounmpo, 
do Milwaukee Bucks, e Kos-
tas Antetokounmpo, do Los 
Angeles Lakers, e seu irmão 
mais novo Alex. A produção 
será lançada em 24 de junho 
exclusivamente no Disney+.

O público nunca viu uma 
história como a dos Ante-
tokounmpos. Após emigra-
rem da Nigéria para a Grécia, 
Charles e Vera Antetokou-
nmpo (Dayo Okeniyi e Yeti-
de Badaki, respectivamente) 
lutaram para sobreviver e 
sustentar seus cinco filhos, 
enquanto viviam sob ameaça 
diária de deportação. Com o 
filho mais velho ainda na Ni-
géria vivendo com parentes, 
o casal estava desesperado 
para obter a cidadania grega, 
mas se viu minado por um 
sistema que o bloqueava a 
cada tentativa. Quando não 

estavam vendendo artigos 
para turistas nas ruas com o 
restante da família, os irmãos 
– Giannis (Uche Agada) e 
Thanasis (Ral Agada) – joga-
vam basquete com um time 
juvenil. Ingressando tarde 
no esporte, eles descobri-
ram suas grandes habilida-
des na quadra de basquete 
e se esforçaram muito para 
tornaram-se atletas de altís-
simo nível, ao lado do irmão 

Kostas (Jaden Osimuwa).
Com a ajuda de um agen-

te, Giannis entrou no NBA 
Draft em 2013 em uma im-
provável perspectiva que 
mudaria não apenas sua vida, 
mas a vida de toda a sua fa-
mília. E na última temporada, 
Giannis e Thanasis ajudaram 
a trazer ao Milwaukee Bucks 
seu primeiro anel do Campe-
onato em 50 anos, enquanto 
Kostas jogou pelo campeão 

da temporada anterior, os Los 
Angeles Lakers.

“Rise” estrela Dayo Okeniyi, 
Yetide Badaki, Manish Dayal, 
Taylor Nichols, apresentando 
Ral Agada e Uche Agada. O fil-
me tem direção de Akin Omo-
toso (Vaya), roteiro de Arash 
Amel (A Private War) e pro-
dução de Bernie Goldmann 
(300). Giannis Antetokounm-
po e Douglas S. Jones atuam 
como produtores executivos.

Rise: filme baseado na história Rise: filme baseado na história 
real dos Antetokounmporeal dos Antetokounmpo

Elba Ramalho se irrita com Elba Ramalho se irrita com 
gritos contra Bolsonaro em gritos contra Bolsonaro em 
show ”isso não é um comício”show ”isso não é um comício”
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