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As interrupções de 
gestações resultan-
tes de estupros reali-

zadas em Goiás até o mês de 
maio deste ano já são metade 
do total registrado em 2021. 
Os dados, assustadores, cha-
mam a atenção para a quan-
tidade de casos de crimes se-
xuais, que incluem menores 
de idade, embora nem todos 
envolvam conjunção carnal. 
O procedimento não exige 
registro de ocorrência poli-
cial, com alguma exceções 
em casos pontuais.

O Hospital Estadual da 
Mulher (Hemu), na Capital, 
é referência estadual para as 
vítimas de violência sexual. 
Na unidade, houve 13 abor-
tos por estupro neste ano. 
Em 2021, foram 27. A maio-
ria das vítimas têm entre 20 
e 35 anos, apesar de tam-
bém terem sido realizados 
em garotas de 11 anos. A in-
terrupção legal da gestação 
ocorre também em casos de 
malformação incompatível 
com a vida, risco materno e 
em fetos com anencefalia.

As meninas e mulheres 
que sofreram violência se-
xual chegam ao hospital 
espontaneamente ou enca-

minhados por delegacias, 
unidades básicas de saúde, 
conselhos tutelares ou pelo 
Ministério Público. A presi-
dente da Comissão da Mu-
lher Advogada da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
em Goiás (OAB-GO), Fabío-
la Ariadne Oliveira, destaca 
que a única comprovação 
exigida ocorre em casos 
específicos e que o aborto 
somente pode ser realizado 
legalmente em unidades 
hospitalares do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

“Não depende de deci-
são judicial, nem boletim de 
ocorrência policial, mas, se 

houver anencefalia ou risco à 
vida da gestante, é necessá-
rio laudo médico atestando 
a situação. A norma técnica 
do Ministério da Saúde, que 
estabelece o prazo de 20 
a 22 semanas de gestação 
para a realização do aborto, é 
apenas uma recomendação 
e não se sobrepõe ao Códi-
go Penal, que não restringe 
o aborto legal ao tempo de 
gravidez”, ressalta.

Apesar disso, adolescen-
tes menores de 18 anos de-
vem comprovar terem sido ví-
timas do crime sexual com o 
registro de ocorrência policial 
no Hemu.  Para as menores de 

14 anos, outra exigência é o 
acompanhamento pelo Con-
selho Tutelar. As informações 
repassadas à reportagem do 
Diário do Estado pela coor-
denadora do Ambulatório 
de Apoio à Vitima de Violên-
cia Sexual da unidade, Marce 
Costa, estão embasadas pela 
portaria GM/MS número 
2.561, de 24 de setembro de 
2020, segundo ela. No entan-
to, há uma exceção.

‘Se a mulher estiver grávi-
da e alegar que foi vítima de 
agressão sexual e não deseja 
registrar  um boletim policial, 
não existe impeditivo para 
realizar o procedimento.  

Pelo artigo 128 do Código 
Penal  brasileiro apenas se 
exige que seja expresso o de-
sejo da mulher de se subme-
ter ao abortamento previsto 
em lei. A palavra da mulher é 
soberana. Constitui violência 
institucional prevista em lei 
duvidar da palavra da pa-
ciente”, esclarece Costa.

Por isso, segundo a advo-
gada Fabíola, a recusa do hos-
pital de Santa Catarina em fa-
zer o aborto na menina de 11 
anos que ficou grávida após 
um estupro foi equivocada. A 
equipe alegou que a criança 
estava com a gestação avan-
çada e não haveria permissão 
jurídica para a interrupção. “A 
legislação não prevê tempo 
de gravidez para a realização 
do aborto legal, tanto que o 
mesmo foi realizado poste-
riormente”, explica .

A sequência de aberra-
ções noticiadas em relação 
a esse caso é criticada pela  
presidente do Conselho 
Regional de Serviço Social, 
Nara Costa. Ela avalia a si-
tuação como preocupante. 
“Os órgãos que realizam o 
procedimento deveriam ter 
essa política instituída e o 
fluxo interno compartilha-
dos sobre o aborto legal. Se 
já é previsto na legislação.

O concurso da Prefeitura 
de Goiânia que foi retomado 
após dois anos de suspen-
são devido à pandemia fez 
com que muitos candidatos 
pagassem a inscrição em 
duplicidade ou fora do pra-
zo. Agora, o prazo para resti-
tuição dos valores de R$ 60, 
R$ 80 ou R$ 120 foi aberto e 
termina em 21 de julho. O 
processo para requerer é ex-
clusivamente pela internet.

Basta acessar o site da 
prefeitura, clicar em Con-
cursos e Seleções, depois 
em Secretaria Municipal de 

Administração – Edital nº 
001/2020 – Retomado em 
08/03/2022”.  Em seguida, 
selecionar a opção devolu-
ção da taxa de inscrição paga 
em duplicidade e/ou fora do 

prazo, encaminhar foto do 
comprovante de conta ban-
cária em nome do titular da 
inscrição no formato PDF e 
com imagem visível. 

Além de preencher os 

dados bancários da conta 
corrente/poupança de que 
é titular, informando o ban-
co, a agência e o número da 
conta, é necessário guardar 
o protocolo gerado e acom-
panhar o andamento da so-
licitação. A Prefeitura alerta 
que não haverá devolução 
do pagamento da taxa de 
inscrição em conta de tercei-
ros ou de solicitações reali-
zadas fora do prazo previsto. 

Em caso de dúvidas, 
os interessados podem li-
gar para os telefones (62) 
3209.6330, (62) 3209.6331 
ou (62) 3524.4054 ou ainda 
encaminhá-las para os e-

-mails cs@ufg.br e concur-
so@goiania.go.gov.br.  

PROVAS
Neste domingo (26) fo-

ram realizadas as últimas 
provas do quinto e último 
grupo de cargos para as áreas 
da educação, saúde, assistên-
cia social e infraestrutura. Ao 
todo, o certame disponibili-
zou 1.376 vagas. A aplicação 
das provas objetivas come-
çou em maio. Os profissio-
nais aprovados e nomeados 
vão receber remuneração 
inicial de R$ 1.075,49 a R$ 
3.452,93, de acordo com o 
cargo pleiteado.

Reprodução

Felipe Gabriel Jardim 
Gonçalves, 26 anos, foi pre-
so na noite desta quarta-
-feira, 29, no Setor Riviera, 
em Goiânia. Ele foi levado 
para a Delegacia Estadual de 
Investigação de Homicídios 
(DIH) por volta das 20h10 
(Veja ao final da matéria). O 
jovem, que aparece em um 
vídeo atirando e matando o 
ex-sogro, João Rosário Leão, 
61 anos, agora deve respon-
der por homicídio e ameaça.

De acordo com a Polícia 
Civil (PC), Felipe Gabriel ti-
nha sido colocado no banco 
de dados da Polícia Crimi-
nal Internacional (Interpol). 
Além disso, um mandado 
de prisão temporária foi ex-
pedido contra ele.

Após a prisão, Felipe Ga-
briel foi levado para o Insti-
tuto de Criminalística, no Ins-
tituto Médico Legal (IML) de 
Goiânia, onde deve ser feito 
um relatório médico. O advo-
gado de defesa dele, Coronel 
Urzeda, vai entrar com um 
pedido de Habeas Corpus.

VIOLENTO
Ex-policial militar tempo-

rário, atirador esportivo e, 
até a data do homicídio, fun-
cionário público em Goiânia, 
Felipe Gabriel matou o ex-so-
gro na segunda-feira, 27, na 
farmácia onde o policial civil 
aposentado era sócio, no 
Setor Bueno, em Goiânia. O 
crime foi registrado por uma 
câmera de segurança.

O crime teria sido moti-
vado por uma denúncia de 
ameaça que João fez contra 
ele. O policial aposentado 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu após dar entrada no 
Hospital de Urgências de Goi-
ás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Antes do crime, Felipe 
Gabriel já havia dado in-
dícios de ser um homem 
violento, com registros de 
agressão contra uma ex-
-namorada, e com traços 
de destempero.
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A 4ª Promotoria do Minis-
tério Público de Goiás 
(MPGO) investiga ações 

da Prefeitura de Senador Ca-
nedo tomadas ao promover a 
festa de 33 anos da cidade. Na 
ocasião, o prefeito Fernando 
Pellozo (PSD) chegou a anun-
ciar a cobrança de ingressos 
nos valores de R$ 30 e R$ 50 
para que a população tivesse 
acesso aos shows, contratados 
com dinheiro público e sem 
licitação, para apresentar na 
Canedo Fest Show.

O Diário do Estado denun-
ciou as irregularidades dias 
antes da festa, que aconteceu 
entre 31 de maio e 5 de junho, 
o que levou o MPGO a iniciar 
a investigação extrajudicial 
para apurar os fatos. O DE 
apresentou farta documen-
tação ao órgão, que compro-
vava que todos os shows do 
evento seriam pagos com 
dinheiro dos cofres públicos.

Na tarde desta terça-feira, 
28, por e-mail, a 4ª Promotoria 
do MPGO informou que a pro-
motora Tamara Cybelle instau-
rou procedimento, que está em 
andamento e, recentemente, 

foi solicitado à Prefeitura de Se-
nador Canedo cópia de docu-
mentos pertinentes aos fatos.

“No momento, não é pos-
sível o repasse de mais infor-
mações, sob pena de prejudi-
car a apuração dos fatos”, diz 
o trecho final do texto envia-
do à reportagem do DE via 
WhatsApp da 4ª PJ.

Na ocasião da festa, a prefei-
tura, ao receber a solicitação de 
envio dos documentos, anun-

ciou a abertura dos portões 
gratuitamente para o evento, 
mas não explicou o motivo 
de, inicialmente, querer fazer 
a cobrança dos ingressos. Não 
explicou também a falta de li-
citação para a contratação de 
artistas para a festa.

A Prefeitura de Senador 
Canedo gastou quase R$ 5 
milhões para a realização do 
evento que contou com sho-
ws de Maiara & Maraísa, Isra-

el e Rodolffo, Fernandinho, 
Zé Felipe, Zé Pedro e Felipe e 
banda Raça Negra, além da 
narração do locutor de ro-
deios Cuiabano Lima. Todos 
os shows foram contratados 
com autorização via processo 
administrativo de Ato Declara-
tório de Inexigibilidade de Li-
citação, com cachês que varia-
ram de R$ 20 mil a R$ 350 mil.

O único processo licita-
tório realizado para a festa 

foi para a contratação de 
empresas responsáveis pela 
estrutura, mão de obra, equi-
pamentos e hospedagem dos 
artistas contratados. O resul-
tado já foi divulgado e o gas-
to com esta parte ficou em 
mais de R$ 3,5 milhões.

De acordo com a assessoria 
da promotora Tamara Cybelle, 
o MPGO não tem prazo deter-
minado para encerrar a inves-
tigação contra a Prefeitura de 
Senador Canedo. Ela ainda está 
analisando a documentação 
encaminhada. “A investigação 
começou com o questiona-
mento sobre a cobrança dos 
ingressos e quer saber tam-
bém sobre a falta de licitação 
para a contratação dos artistas”, 
explicou a assessora.

Segue abaixo quanto a 
Prefeitura de Senador Cane-
do gastou com cada artista 
contratado: 31/5 Show Gos-
pel Fernandinho R$ 90 mil. 
Maiara e Maraisa R$ 350 mil. 
Zé Felipe R$ 250 mil. Banda 
Saia Rodada (não consta do-
cumento*). Israel e Rodolffo  
R$ 250 mil. Banda Raça Negra  
240 mil. Contratação da equi-
pe Cuiabano Lima R$ 40 mil

Gastos com empresas 

que venceram licitação para 
montagem, estrutura, equi-
pamentos, mão de obra e 
hospedagem dos artistas – R$ 
3.557.960,00

CASOS DE COVID
Uma semana após o iní-

cio da festa de aniversário 
da cidade, Senador Canedo 
passou a registrar mais de 
mil novos casos de Covid-19, 
fazendo com que a Prefeitu-
ra publicasse novas medidas 
para conter a disseminação 
do vírus, como a obrigato-
riedade do uso de máscaras 
em hospitais e locais com 
aglomeração. Na Canedo Fest 
Show, o uso das máscaras não 
era obrigatório e serviu para a 
disseminação do vírus.

A celebração reuniu milha-
res de pessoas para assistir as 
apresentações dos cantores 
contratados para a festa. As 
unidades de saúde do muni-
cípio ficaram lotadas e com 
filas. Entre os dias 12 e 18 
de junho, uma semana após 
o final da festa, a Secretaria 
Municipal de Saúde registrou 
1.182 novos casos da doença. 
Entre os contaminados, mui-
tos servidores municipais.

Divulgação
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Uma perseguição poli-
cial acabou em morte, nes-
ta terça-feira, 28, após uma 
adolescente, de 16 anos, cair 
de um carro conduzido por 
um suspeito de assassinato, 
em Paraúna, na região Sul de 
Goiás. Segundo a Polícia Civil 
(PC), o homem foi abordado 
pela corporação por ser o 
principal suspeito de matar 
um homem na rodovia que 
liga Paraúna à Acreúna, visto 
que os dois foram avistados 
juntos momentos antes do 
corpo ser encontrado.

Entretanto, ao ser abor-
dado, o homem teria atirado 
contra os policias e tentado 
fugir. Ele acabou sendo preso 
momentos depois, após ser 
alvejado no ombro durante 
a perseguição. Ao ser detido, 
o suspeito foi encaminhado a 
um hospital de Goiânia. O de-
legado Divino Ferro explicou 
ao G1 que as circunstâncias 

da morte da jovem serão in-
vestigadas, para saber se a ví-
tima se jogou do carro ou se 
foi empurrada pelo suspeito.

“Não sabemos quem ma-
tou o homem, mas a suspeita 
é que era ele [o detido], por-
que ele correu da polícia. O 
homem foi preso, mas, como 
foi baleado, foi levado para 
um hospital em Goiânia. Eu 
ainda vou interrogá-lo, mas, 

por enquanto, ele não disse 
nada. Os peritos já fizeram 
uma perícia na porta do car-
ro e viram que a porta não se 
abre sozinha. Vamos apurar 
se ela pulou do carro ou ele 
que a empurrou”, disse.

Ainda de acordo com o 
delegado, os corpos da ado-
lescente e do homem encon-
trado na rodovia foram leva-
dos para o IML de Rio Verde.

A campanha nacional de 
vacinação contra a gripe e 
o sarampo, que estava vol-
tada apenas para o público-
-alvo composto por: crian-
ças de 6 meses a menores 
de 5 anos; trabalhadores da 
saúde; gestantes; puérperas; 
indígenas; e idosos – agora 
atende a população em ge-
ral. O anúncio foi realizada 
pelo Ministério da Saúde 
(MS), nesta sexta-feira, 24. 
O objetivo da pasta é evitar 
complicações decorrentes 
da doença, além de uma 
possível “pressão sobre o 
sistema de saúde”.

Em Goiás, a vacinação 
do público-alvo teve baixa 
adesão este ano até mesmo 
entre a população idosa, que 
sempre atingiu a meta esta-
belecida pelo MS. Segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), nenhum dos grupos 
prioritários atingiu a meta de 

95%. A baixa adesão, inclu-
sive, vem sendo registrada 
desde 2015. Para se vacinar, 
basta ir nas salas de imuniza-
ção das 246 cidades goianas.

A campanha nacional de 
imunização contra a influenza 
começou em 4 de abril. O MS 

já distribuiu para os estados e 
para o Distrito Federal as 80 
milhões de doses adquiridas 
para imunizar a população 
brasileira. Porém, até o mo-
mento, a mobilização contra 
a doença atingiu 53,5% de co-
bertura vacinal em todo país.

Adolescente morre durante Adolescente morre durante 
perseguição policial, em Paraúnaperseguição policial, em Paraúna
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O governador Ronal-
do Caiado viabilizou 
nesta quarta-feira, 

29, a doação do terreno onde 
será construído o hospital do 
câncer, em Goiânia. A unidade 
de saúde será referência em 
atendimento clínico e cirúrgico, 
além de quimioterapia, radio-
terapia e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) especializada.

A doação ocorreu após vi-
sita do governador ao Palácio 
do Planalto, em Brasília, nesta 
quarta-feira, 29. A área é de 
17 hectares que pertencia à 
Embrapa. A conquista do es-
paço é resultado de um longo 
trabalho de busca por um lo-
cal que pudesse receber uma 
estrutura capaz de atender pa-
cientes de oncologia infantil.

Agora, Caiado conta com 
apoio de deputados e sena-
dores, por meio da destina-
ção de emendas, para agilizar 
a construção do Complexo 
Hospitalar Oncológico. A uni-
dade faz parte de uma ampla 
reformulação da assistência 
em Saúde em Goiás, iniciada 
com a regionalização da rede 
estadual, com abertura de po-

liclínicas e hospitais regionais.
“Vai ser algo que vai mudar 

o perfil da Saúde no Estado de 
Goiás. As crianças que estive-
rem lá para serem tratadas vão 
ter a companhia dos pais. Para 
isso, haverá alojamentos qua-
lificados”, reforçou Caiado.

O terreno está localizado 
próximo à BR-153 e à Ceasa. 

A Câmara Municipal de Goi-
ânia aprovou, neste ano, a 
Lei municipal nº 10.784, que 
isenta o Governo de Goiás da 
cobrança de impostos para a 
transferência do terreno.

REDE ONCOLÓGICA
A rede estadual para tra-

tamento oncológico foi ini-

ciada com a implantação, 
neste mês, em uma ala do 
Hospital Estadual do Centro-
-Norte (HCN), em Uruaçu. 
Conforme dados da Secre-
taria de Saúde, o HCN conta 
com 36 leitos de internação 
e 22 poltronas para a reali-
zação de até 750 sessões de 
quimioterapia mensalmente.

O diretório do União Bra-
sil em Goiânia foi palco de 
encontro entre o governador 
Ronaldo Caiado (União) e o 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz (Republicanos), na noite 
da última segunda-feira, 28.

O evento contou com as 
presenças também de Daniel 
Vilela, presidente do MDB 

em Goiás, e pré-candidato 
a vice na chapa encabeçada 
por Caiado, e ainda dos de-
putados estaduais do Repu-
blicanos Jeferson Rodrigues 
e Rafael Gouveia, além do 
secretariado de Rogério Cruz.

Com a ação, o prefeito de 
Goiânia reforça o seu apoio e de 
aliados ao projeto de reeleição 
do governador Ronaldo Caiado 
e demonstra que a maior ala 

do partido seguirá o mesmo 
caminho. Há tempos que Ro-
gério Cruz creditou apoio ao 
governador. Agora no período 
pré-campanha ele concilia a 
sua atuação como prefeito e 
se prepara para o período de 
campanha que se aproxima. As 
convenções acontecem a partir 
do dia 20 de julho.

“Temos somado força por 
Goiás ao lado de quem tanto te 

cuidado das pessoas. Não tive 
dúvidas ao declarar me apoio 
ao governador Ronaldo Caia-
do ainda no início desse ano”, 
pontuou durante o encontro.

Caiado retribuiu a ala do 
Republicanos que também 
aderiu à sua proposta de 
gestão e projeto de reelei-
ção, alfinetando, claro, os 
partidários que não aderi-
ram a proposta do grupo.

Reprodução

Caiado garante doação de Caiado garante doação de 
terreno para Hospital do Câncerterreno para Hospital do Câncer

Aparecida de Goiânia 
perdeu 695 posições no 
Ranking Nacional de Qua-
lidade da Informação Con-
tábil e Fiscal de 2021, ob-
tendo nota E, a mais baixa 
do ranking. Em 2021 o 
município ficou na 5442ª 
posição entre os 5.568 
municípios do Brasil. O es-
tudo apontou que Apare-
cida apresentou 23,4% de 
acertos de um total de 100 
pontos possíveis.
O resultado foi divulgado 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), e a avalia-
ção é um indicador que 
busca a melhoria da qua-
lidade e da consistência 
dos dados fiscais e contá-
beis enviados pelos entes 
da Federação ao Sistema 
de Informações Contábeis 
e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi).
A notícia, com certeza não 
agradou o ex-gestor do 
município, Gustavo Men-
danha (Patriota), já que os 
dados são referentes ao 
período que ele ainda era 
o gestor de Aparecida. An-
tes disso, mas ainda sob 
o comando de Gustavo 

Mendanha, Aparecida de 
Goiânia já tinha caído no 
Ranking de Transparência 
2022, estudo divulgado 
pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM).
Nesse ranking, Aparecida 
obteve nota 81,45, ocu-
pando a 147ª posição en-
tre os municípios goianos, 
o pior resultado disparado 
entre as cidades com mais 
de 100 mil habitantes. Os 
dados referem-se ao ano 
de 2021.
Mendanha sempre foi crí-
tico dos superávits fiscais 
alcançados pela gestão 
do governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil). E 
por falar em Goiás, o Esta-
do fez o caminho inverso 
de Aparecida de Goiânia.
Na gestão de Caiado, Goi-
ás cresceu no Ranking de 
Qualidade da Informação 
Contábil e Fiscal de 2021 
e obteve nota A. O muni-
cípio fez 96,35 pontos de 
100 possíveis e avançou 
duas posições em relação 
ao Ranking de 2020 e ain-
da 14 posições em relação 
à avaliação de 2019, quan-
do ocupava a 19ª posição.

Caiado e prefeito reforçam parceria de União Brasil e RepublicanosCaiado e prefeito reforçam parceria de União Brasil e Republicanos
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O governo e o Con-
gresso articulam in-
cluir na PEC (propos-

ta de emenda à Constituição) 
dos Combustíveis um dis-
positivo para zerar a fila de 
espera do programa Auxílio 
Brasil, afirmaram integrantes 
do governo à reportagem.

Para isso, o texto reserva-
ria um total de R$ 25,5 bilhões 
fora do teto (a regra que limi-
ta à inflação o aumento dos 
gastos) para despesas extras 
com o programa, a pouco 
mais de três meses do pri-
meiro turno das eleições para 
presidente da República.

O valor cobriria tanto a 
parcela adicional de R$ 200 a 
ser paga aos atuais beneficiá-
rios entre 1º de agosto e 31 de 
dezembro deste ano quanto a 
inclusão das famílias conside-
radas elegíveis ao Auxílio Bra-
sil na data de promulgação da 
emenda constitucional.

O lançamento de um pa-
cote econômico-social é visto 
por aliados do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) como a princi-
pal estratégia para reverter a 
desvantagem nas intenções 
de voto para presidente em 
relação ao primeiro colocado, 
o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT).
Inicialmente, a PEC dos 

Combustíveis reservava R$ 
21,6 bilhões para a ampliação 
temporária do Auxílio Brasil. A 
existência das filas, no entan-
to, é considerada um fator de 
desgaste para o governo em 
pleno ano eleitoral. Por isso, o 
valor extra a ser destinado ao 
programa será elevado.

Estimativas iniciais aponta-
vam um custo total de R$ 26 

bilhões para turbinar o pro-
grama social, mas os técnicos 
estão refinando os números. 
O objetivo é assegurar que 
as medidas caibam no limite 
informal traçado pelo minis-
tro Paulo Guedes (Economia) 
para o novo pacote. Embora 
o adicional de R$ 200 mensais 
seja temporário, a concessão 
do benefício a novas famílias é 
uma despesa continuada que 
precisará ser prevista no Or-

çamento dos próximos anos, 
segundo técnicos da área eco-
nômica do governo.

O relator da PEC, senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
já havia sinalizado que estu-
dava mecanismos para zerar 
a fila do benefício. Interlocu-
tores do ministro Paulo Gue-
des afirmam que ele também 
apoia a medida. Verba fora do 
teto incluiria 1,65 milhão de 
famílias no programa

Simulações internas do go-
verno apontam que o novo va-
lor seria suficiente para ampliar 
o alcance do programa a até 
19,8 milhões de famílias. Hoje, 
cerca de 18,15 milhões rece-
bem o benefício. Ou seja, em 
tese haveria espaço para incluir 
1,65 milhão de beneficiários.

Dados do Ministério da Ci-
dadania obtidos pelo jornal 
Folha de S.Paulo via LAI (Lei de 
Acesso à Informação) mostram 
que a fila era de 764,5 mil famí-
lias em maio de 2022. Esse era 
o número de pessoas habilita-
das ao programa, mas que não 
receberam o benefício por falta 
de recursos no Orçamento.

No entanto, especialistas 
têm alertado para a existência 
de uma “fila da fila”, uma vez 
que muitas famílias ainda ten-
tam, sem sucesso, atualizar seus 
cadastros para receber o be-
nefício. O novo parecer da PEC 
dos Combustíveis seria apre-
sentado nesta terça-feira (28) 
por Bezerra, mas acabou sendo 
adiado pela terceira vez. Agora, 
a previsão é que o conteúdo do 
relatório seja conhecido nesta 
quarta-feira (29) às 9h30.

Segundo um interlocutor 
envolvido nas negociações, o 
adiamento se deve à necessi-

dade de refinar todas as esti-
mativas e garantir que as des-
pesas fora do teto de gastos 
fiquem próximas dos R$ 34,8 
bilhões já previstos desde a 
última sexta-feira (24).

Além da ampliação do Au-
xílio Brasil, a proposta deve 
reservar R$ 5,4 bilhões para o 
pagamento de um auxílio de R$ 
1.000 a caminhoneiros autôno-
mos registrados na ANTT (Agên-
cia Nacional de Transportes Ter-
restres) e R$ 1,05 bilhão para 
dobrar o valor pago às famílias 
beneficiárias do Auxílio Gás.

Bezerra também previu um 
repasse de R$ 2,5 bilhões para 
subsidiar a gratuidade de ido-
sos no transporte público ur-
bano de municípios. Por outro 
lado, a previsão de R$ 3,8 bi-
lhões para compensar estados 
pelo corte em alíquotas de tri-
butos sobre o etanol pode ser 
reduzida, diante no aumento 
no custo com o Auxílio Brasil.

Guedes tem falado em um 
teto informal de aproximada-
mente R$ 50 bilhões, incluindo 
não só o aumento de despe-
sas, mas também os R$ 16,8 bi-
lhões em renúncias de receitas 
com a nova desoneração de tri-
butos federais sobre gasolina e 
etanol até o fim do ano.

Divulgação

Governo articula usar PEC dos Governo articula usar PEC dos 
Combustíveis para zerar fila do Auxílio BrasilCombustíveis para zerar fila do Auxílio Brasil

O deputado estadual 
Humberto Teófilo de Me-
nezes Neto (Patriota) tem 
24 horas para tirar de suas 
redes sociais com conteúdo 
considerado inverídico; su-
gere que ele se abstenha de 
divulgar, por qualquer meio 
o conteúdo ora impugnado, 
e adverte o parlamentar que, 
em caso de descumprimen-
to da ordem judicial , será 
aplicada multa individual no 
Valor de R$ 1 mil por dia ou 
por ocorrência, incidente a 
partir da intimação pessoal.

Nos vídeos em questão, 
Teófilo diz que o governador 
Ronaldo Caiado (União Bra-
sil) teria ingressado com ação 
no STF junto com outros 
governadores para barrar 
decisão do ministro André 
Mendonça em ADI que fixou 
alíquota de 17% do ICMS dos 

combustíveis. A petição refe-
rida no vídeo do deputado 
foi, na verdade, apresentada 
ao STF pelo Colégio Nacional 
de Procuradorias-Gerais do 
Estado e do Distrito Federal.

O Tribunal Regional Eleito-
ral considerou o conteúdo da 
postagem do deputado como 
fake news, com o “condão de 
propiciar o desequilíbrio entre 
os candidatos no pleito elei-
toral” e decidiu liminarmente 
pela retirada do conteúdo.

O relator do processo, 
Juiz Adenir Teixeira Peres Ju-
nior entendeu que há “ma-
nifesta finalidade eleitoral” 
nas postagens do deputado, 
que é pré-candidato a de-
putado federal e faz parte 
da oposição ao governador 
Ronaldo Caiado. A ação para 
a retirada da fake news foi 
protocolada pelo Diretório 
estadual do União Brasil, 
partido do governador, pré-
-candidato à reeleição.

Conforme a corrida pre-
sidencial se aproxima, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
vêm se envolvendo em no-
vas polêmicas, além de pro-
cessos. Nesta quarta-feira, 
29, por exemplo, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-
-SP) condenou o chefe do 
executivo federal, a indeni-
zar a jornalista Patrícia Cam-
pos Mello, do jornal Folha de 
S. Paulo, em R$ 35 mil por in-
sinuação sexual. Bolsonaro 
já havia sido condenado em 
primeira instância.

Na decisão desta quarta, 
a Justiça manteve a conde-
nação e aumentou o valor 
da indenização, antes fixa-
da em R$ 20 mil. Votaram 
a favor da jornalista a rela-
tora Clara Maria Araújo Xa-
vier e os desembargadores 
Pedro de Alcântara, Silvério 
da Silva e Theodureto Ca-
margo, conforme o jornal 

paulista. O desembargador 
Salles Rossi, entretanto, 
acatou a tese da defesa de 
Bolsonaro e votou contra a 
condenação. Porém, o pla-
car final ficou em 4 votos a 
1, a favor da jornalista.

A decisão em questão se 
refere a um processo ocorri-
do em 2020, depois que Pa-
trícia publicou uma reporta-
gem, em 2018, revelando 
que empresários compra-
ram disparos de mensagens 

em massa a favor do então 
candidato durante as elei-
ções presidenciais.

Ao comentar a investi-
gação da jornalista, o presi-
dente disse que ela ”’queria 
dar o furo”, jargão jornalísti-
co que diz respeito a infor-
mação exclusiva, para fazer 
uma insinuação sexual. No 
final de semana, a jornalista 
publicou uma mensagem 
em uma rede social sobre o 
julgamento desta quarta.

Justiça Eleitoral determina Justiça Eleitoral determina 
retirada de fake news de redes sociais retirada de fake news de redes sociais 

do deputado Humberto Teófilodo deputado Humberto Teófilo

Bolsonaro é condenado a indenizar Bolsonaro é condenado a indenizar 
jornalista por insinuação sexualjornalista por insinuação sexual
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O economista Pedro Gui-
marães pediu demissão da 
presidência da Caixa Econô-
mica nesta quarta-feira, após 
denúncias de assédio sexual. 
O Ministério Público Federal 
(MPF) investiga os casos, que 
teriam ocorrido contra funcio-
nárias do banco. De acordo 
com fontes ouvidas pelo R7 
no MPF, as diligências ocorrem 
sob sigilo na Procuradoria da 
República no Distrito Federal, 
já que Guimarães não tem 
foro privilegiado. As denúncias 
apontam que os assédios ocor-
reram durante viagens para 
tratar de projetos da Caixa.

As diligências estão na 
fase de coleta dos depoimen-
tos e Guimarães ainda deve 
ser chamado para participar 
de uma oitiva. O MPF apura 
se ele se valeu do cargo que 
ocupa, desde o início do man-
dato de Jair Bolsonaro, para 
coagir funcionárias.

Entre os relatos, existem 
acusações de aproximação fí-

sica e toques indesejados. Pe-
dro já é alvo de um processo 
por constranger funcionários, 
quando os obrigou a realizar 
flexões no horário de trabalho.

DANIELLA MARQUES
A secretária especial de 

Produtividade e Competitivi-
dade do Ministério da Econo-
mia, Daniella Marques, deve 
ser anunciada como a nova 
presidente da Caixa Econô-
mica Federal. Braço direito do 
ministro Paulo Guedes, ela as-
sume o posto no lugar de Gui-
marães em meio a acusações 
de assédio sexual no banco.

Formada em administra-
ção pela PUC (Pontifícia Uni-
versidade Católica) do Rio de 
Janeiro e com MBA em finan-
ças pelo IBMEC, ela atuou por 
20 anos no mercado financei-
ro, na área de gestão inde-
pendente de fundos de inves-
timentos. Marques ainda foi 
sócia-fundadora e diretora de 
fundos de investimento antes 
de ingressar no governo.

Em 2019, era chefe da As-

sessoria Especial de Assuntos 
Estratégicos de Guedes e, em 
fevereiro deste ano, assumiu a 
Secretaria Especial de Produ-
tividade e Competitividade, 
em substituição a Carlos da 

Costa. Guedes teve influência 
na indicação de Daniella Mar-
ques ao cargo. A reportagem 
buscou contato com ela.

Após as denúncias que en-
volvem o presidente da Caixa, 

o presidente Jair Bolsonaro 
conversou com Guimarães na 
noite desta terça-feira e des-
de então o Palácio do Planal-
to procurava nomes que pu-
dessem comandar o banco. 
Um dos membros da campa-
nha à reeleição de Bolsonaro 
confirmou à reportagem que 
Marques deve assumir o co-
mando da estatal.

INVESTIGAÇÃO
Pedro Guimarães estava 

na presidência da Caixa por 
três anos e seis meses no 
cargo. O MPF investiga Gui-
marães em denúncias sobre 
assédio sexual. As acusações 
foram reveladas pelo portal 
Metrópoles. De acordo com 
a apuração, os casos teriam 
ocorrido com empregadas do 
próprio banco. Em entrevista 
ao site, as mulheres relataram 
que se sentiram abusadas 
pelo economista em diversas 
ocasiões, sempre em eventos 
ou viagens de trabalho.

Há denúncias de aproxi-
mação física e toques inde-

sejados. As investidas teriam 
ocorrido durante viagens rea-
lizadas por Pedro Guimarães e 
funcionários do banco, espe-
cialmente em ações do Caixa 
Mais Brasil, programa criado 
pelo executivo para dar visibi-
lidade à Caixa em todo o país.

Em evento do banco para 
o Plano Safra de 2023, a pri-
meira aparição pública após 
a divulgação de que ele é in-
vestigado por suposto assédio 
sexual a funcionárias da Caixa, 
Guimarães agradeceu à mu-
lher, Manuella Guimarães, que 
estava na plateia, e aos funcio-
nários do banco e disse que 
sua vida é pautada pela “ética”.

A partir de uma avalanche 
de notícias e informações 
equivocadas, minha esposa, 
meus dois filhos, meu casa-
mento de 18 anos e eu fomos 
atingidos por diversas acusa-
ções feitas antes que se possa 
contrapor um mínimo de ar-
gumentos de defesa. É uma si-
tuação cruel, injusta, desigual 
e que será corrigida na hora 
certa com a força da verdade.

Já imaginou ser diagnosti-
cado com Covid e outras 
doenças ao mesmo tem-

po? A hipótese é assustadora 
e possível, apesar de impro-
vável. O efeito do coronaví-
rus no corpo humano ainda 
está sendo pesquisado por 
cientistas, mas eles já estu-
dam casos semelhantes. Nos 
Estados Unidos, inclusive, 
o renomado infectologista 
pediátrico Thomas Murray 
afirma que tem verificado 
aumento de pacientes me-
nores de idade nessa con-
dição. Em torno do assunto, 
a população em geral cria 
mitos para tentar encontrar 
um padrão da doença.

Aqui no Brasil, os hospitais 
não registram tantos pron-
tuários com dupla ou tripla 
infecção em adultos ou cri-
anças. O infectologista Mar-
celo Daher afirma que não 
percebeu esse tipo de mu-
dança no perfil das pessoas 
que buscam atendimento. 
Ele acredita que a impressão 
de algumas pessoas de gri-
pes “mais agressivas” após o 
surgimento do coronavírus é 

um grande equívoco porque 
a questão, na verdade, seria a 
dificuldade em distinguir al-
gumas doenças respiratórias.

“As infecções simultâneas 
podem ocorrer, mas não é 
muito comum. O que acon-

tece é que as pessoas confun-
dem resfriado comum com 
gripe ou Covid, que são bem 
mais intensas. Outra coisa é 
que existe uma tendência 
de a gente esquecer quão 
intensa foi a infecção ante-

rior”, explica. Um caso raro 
foi noticiado pela imprensa 
em janeiro deste ano. Uma 
médica ginecologista de Bo-
tucatu, no interior paulista, 
foi diagnosticada com Covid, 
influenza e resfriado.

Daher esclarece que o en-
frentamento do novo corona-
vírus pelo corpo não altera o 
funcionamento biológico a 
ponto de permitir a entrada 
de outros microorganismos. 
A existência do enfraqueci-
mento do sistema imuno-
lógico é considerada muito 
complexa e questionável, 
na perspectiva dele, embo-
ra pondere que a memória 
imunológica existe e não é 
abalada permanentemente 
pela Covid. Ela serve como 
barreira biológica durante a 
exposição a determinados 
agentes ao induzir a criação 
de anticorpos de combate a  
agentes nocivos.

“O que pode ter aconteci-
do é que a Covid causa um 
previsível enfraquecimento 
imunológico e as doenças 
vêm mais graves. Existe 
também o lado emocional 
que faz com que somatize-
mos mais os sintomas. De 
qualquer forma, esse novo 
contexto fez com que os 
serviços de  vigilância e de 
epidemiologia fossem apri-
morados para que a identi-
ficação de vírus ou bactérias 
seja mais rápida”, diz. 

EXPECTATIVA
Na reportagem em que 

concedeu entrevista, o infecto-
logista Murray destacou que 
o hospital onde atua notou 
mudanças no comportamen-
to de alguns vírus. Segundo 
ele, crianças deram entrada na 
unidade infectadas por dois 
ou três vírus e houve notifi-
cações de alguns em épocas 
fora daquelas consideradas 
mais comuns. Marcelo diz que 
o motivo para esse cenário 
no Brasil está nas medidas de 
combate ao coronavírus ado-
tadas pela maior parte da po-
pulação no auge da pandemia. 

“O período de isolamento 
serviu para diminuir a circu-
lação de alguns vírus de tran-
smissão pessoa a pessoa, com 
isso vimos menos infecções 
como gripe, meningite e até 
resfriados comuns”, lembra. 
O retorno às atividades pre-
senciais após a vacinação 
contra Covid ajudou a ala-
vancar índices de doenças 
menos habituais, como 
H3N2. Para manter a saúde 
em dia, a receita do especiali-
sta para alavancar a imunida-
de é conhecida: boa alimen-
tação e atividade física.

Divulgação
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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 
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

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

Veículos

BRASIL, 30 DE JUNHO DE 2022    ANO 16, n° 3003



-------------------------------
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
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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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O número de mortos 
após o terremoto de 
magnitude 6,1 que 

atingiu o Afeganistão nesta 
quarta-feira (22) ultrapassa mil, 
afirmou uma autoridade local 
da província de Paktika, uma 
das mais atingidas. A cifra de 
feridos no país da Ásia Central é 
superior a 600, de acordo com 
a agência de desastres do país.

Os números tendem a 
aumentar à medida que 
informações chegam de al-
deias remotas nas monta-
nhas. Fotografias na mídia 
local mostram casas redu-
zidas a escombros e corpos 
envoltos em cobertores no 
chão. Helicópteros foram 
mobilizados para o resgate 
de feridos e o transporte de 
suprimentos médicos, disse 
o Ministério do Interior.

O tremor é o mais mortal 
no país desde 2002, quando 
dois terremotos na região de 
Hindu Kush em março daque-
le ano mataram um total de 
1.100 pessoas. O fenômeno 
desta quarta ocorreu a cerca 
de 44 km da cidade de Khost, 
no sudeste, perto da fronteira 
com o Paquistão, segundo o 
Serviço Geológico dos EUA.

A maioria das vítimas con-
firmadas está na província de 
Paktika, onde 255 pessoas 
morreram e mais de 200 fica-
ram feridas, segundo Ayubi. 
Em Khost, 25 morreram e 90 
foram levados ao hospital.

Haibatullah Akhundzada, 
líder supremo do Talibã, ofe-
receu condolências em uma 
nota. A montagem de uma 
ampla operação de resgate 
deve ser um grande teste para 
o grupo extremista, que reto-
mou o poder no país em agos-
to de 2021 e teve grande par-
te da assistência internacional 
cortada devido a sanções.

Soma-se ao desafio às au-
toridades afegãs as recentes 
inundações em muitas regiões, 
que de acordo com a agência 
de desastres do país deixaram 
11 mortos, 50 feridos e blo-
queios em trechos de rodovias.

O tremor foi sentido por 
cerca de 119 milhões de pes-
soas no Afeganistão, no Pa-
quistão e na Índia, segundo o 
Centro Sismológico Euro-Me-
diterrânico no Twitter -não 
houve relatos de danos ou 
vítimas no Paquistão. O órgão 
definiu a magnitude do terre-
moto como de 6,1, e o Serviço 

Geológico dos EUA, 5,9.
O número de mortos em 

terremotos no Afeganistão é 
agravado pela localização re-
mota e por décadas de guerra 
que deixaram a infraestrutura 
local em condições precárias. 
O desastre ocorre em meio a 

uma grave crise econômica, 
depois de as forças interna-
cionais lideradas pelos EUA 
deixarem o país.

Em resposta à retomada 
do poder pelo Talibã, muitas 
nações impuseram punições 
ao setor bancário do Afega-

nistão e cortaram bilhões de 
dólares em ajuda ao desenvol-
vimento. A ajuda humanitária, 
no entanto, continuou, com 
agências internacionais, como 
a Organizações das Nações 
Unidas, operando no país.

O escritório da ONU para 

Coordenação de Assuntos 
Humanitários disse que o Afe-
ganistão pediu às agências 
humanitárias ajuda nos esfor-
ços de resgate, e equipes estão 
sendo enviadas para a área 
atingida pelo terremoto. Um 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores afegão ma-
nifestou o desejo de receber 
ajuda internacional -o Paquis-
tão disse que está trabalhando 
para estender a assistência.

Entidades como a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e a Cruz Vermelha tam-
bém anunciaram apoio aos 
afegãos. Autoridades do país 
disseram ter alocado um pa-
cote de assistência às vítimas 
avaliado em US$ 11 milhões 
(R$ 56,3 milhões) -US$ 1.000 
para as famílias dos mortos e 
US$ 500 para os feridos.

Grandes partes do sul da 
Ásia são sismicamente ativas 
porque uma placa tectônica 
conhecida como placa in-
diana empurra para o norte 
a placa eurasiana. Em 2015, 
um terremoto atingiu o re-
moto nordeste afegão, ma-
tando centenas de pessoas 
no país e em áreas próximas 
do norte do Paquistão.

Reprodução

Terremoto no Afeganistão mata Terremoto no Afeganistão mata 
ao menos mil pessoas e deixa 600 feridosao menos mil pessoas e deixa 600 feridos
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Assim como muitas mu-
lheres, Cleo já foi vítima de 
um relacionamento abusivo 
e afirma que passou “a vida 
inteira” sofrendo com ques-
tões internas. A atriz e canto-
ra, de 39 anos, lançou o livro 
‘Todo mundo que já amei me 
fez chorar’, com Tatiana Ma-
ciel, e refletiu sobre o tema.

“Muita gente vive rela-
cionamentos tóxicos. É um 
tema que permeia a vida de 
muitas pessoas e que existe 
em diferentes tipos de rela-
ções. Pode ser na amorosa, 
em família, amizade ou no 
trabalho. Apesar de ser algo 
tão comum de ser ver, não 
é fácil sair de um relaciona-
mento tóxico. Muitas vezes 

é difícil até identificarmos 
que estamos em um”, contou 
Cleo, em entrevista à Quem.

Após relatar os diferentes 
tipos de abusos (físico, psi-
cológico e moral), a artista 
afirma que o livro de contos 
trata de diferentes tipos de 
casos, como os joguinhos 
de amor, os interesses não-
-correspondidos e colegas 
de trabalho traiçoeiros. E, por 
isso, defende a saúde mental 
para lidar com as situações.

“Existe muito tabu ao se 
falar sobre relacionamentos 
tóxicos. Porque falar sobre 
esse assunto é falar também 
sobre saúde mental. As pes-
soas que se encontram em 
relacionamentos tóxicos são 
pessoas que estão fragilizadas 
de alguma forma, vulneráveis. 

Pantanal não economi-
zou no uso de cená-
rios devastadores das 

queimadas reais na região e 
colocou no ar algumas ima-
gens verdadeiras de matas 
destruídas e animais mortos 
no capítulo de terça-feira, 28. 
A novela das 9 da Globo ex-
pôs a ação humana em uma 
sequência dramática prota-
gonizada por Osmar Prado, 
intérprete do Velho do Rio — 
entidade que tenta proteger o 
bioma a todo custo. O choque 
para muitos telespectadores 
é um terror genuíno para o 
meio ambiente e para os bió-
logos que atuam na região.

Incêndios provocados 
por humanos em 2019 e 
2020 já consumiram cerca de 
4 milhões de hectares, que 
representam 26% do bioma 
todo. Cerca de 10 milhões 
de animais também acaba-
ram mortos. Em Pantanal, o 
Velho do Rio, que também é 
Joventino, pai de José Leôn-
cio (Marcos Palmeira), assiste 
à tragédia das queimadas as-
sustado e tenta combater as 
chamas e os incendiários sozi-
nho, mas em vão. O que o fo-
lhetim mostra logo em segui-
da é o rescaldo, com os bichos 

sem vida, fumaça e o protetor 
do Pantanal agonizando em 
formato de sucuri, animal que 
ele se transforma na trama.

Apesar das cenas impac-
tantes, a novela das 9 foi pre-
judicada no Ibope pela exibi-
ção do jogo do Corinthians 
contra o Boca Juniors pela 
Libertadores no SBT. Pantanal 

registrou apenas 26,1 pontos 
na Grande São Paulo, a me-
nor audiência de terça-feira 
do folhetim até o momento. 
Entretanto, nas redes sociais, 
o cenário foi outro. Foram 
feitos 33.044 mil tuítes sobre 
Pantanal, número que re-
presenta um crescimento de 
23% em relação ao mesmo 

dia da semana anterior, se-
gundo dados do Twitter.

Algumas das imagens 
reais usadas na produção 
da Globo foram feitas por 
Michel Coeli, diretor, rotei-
rista e fotógrafo, que pre-
tende lançar um filme fa-
lando sobre as queimadas 
da região pantaneira.

Globo choca ao exibir imagens Globo choca ao exibir imagens 
reais de tragédia em “Pantanal”reais de tragédia em “Pantanal”

Cleo fala sobre relacionamen-Cleo fala sobre relacionamen-
tos abusivos e defende saúde tos abusivos e defende saúde 
mental: “Não é fácil de sair”mental: “Não é fácil de sair”
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