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A segurança pública 
é dever do estado e 
direito e responsabili-

dade de todos. A interpreta-
ção sobre como essa garan-
tia social ocorre ou deveria 
ocorrer pode ser uma das 
explicações para o registro 
de novas armas disparar em 
Goiás nos últimos dois anos. 
O total saltou de 4.595 para 
8.880 entre 2019 e 2021, se-
gundo o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública divul-
gado nesta terça-feira, 28.

A tendência de aumento 
da presença de novas armas 
entre a população civil foi 
constatada em todo o país 
em taxas acima dos 90%. Em 
nível nacional, Acre (358,8%), 
Espírito Santo (350,8%) e 
Mato Grosso (338,7%) lide-
raram o ranking de estados 
com maior variação. Somente 
em Alagoas, Rio Grande do 
Norte e Paraíba a alavancada 
foi abaixo de 20%. Os únicos 
com queda de registros fo-
ram Amapá e Distrito Federal.

Para a socióloga e advo-
gada do Projeto Bertha, Ga-
brielle Andrade, a represen-
tação da arma na sociedade 
ajuda a explicar o anseio das 
pessoas pelo armamento. 
Ela afirma que a associação 
com a figura do presidente 
Jair Bolsonaro, que defende 

claramente essa bandeira, 
deve ser considerada em 
conjunto com questões 
como machismo, preconcei-
to e políticas públicas.

“Isso vem sendo alimen-
tado por uma reafirmação 
de força, masculinidade, e as 
pessoas se sentem tentadas 
porque passam a se perceber 
mais poderosas com a possibi-
lidade de se defenderem. Esse 
contexto social vem sendo 
estimulado e com a crescen-
te flexibilização da legislação, 
a probabilidade é de que a 
quantidade de armas aumen-
te junto ao cidadão médio.

O argumento de que a 
arma é uma segurança a 

mais do ponto de vista in-
dividual para os cidadãos 
de bem não faz sentido, na 
perspectiva de Gabrielle. 
Ela questiona quem, então, 
seria cidadão de bem já que 
muitas pessoas desse grupo 
são as mesmas que usam 
e usariam o equipamento 
para matar companheiras e 
também os filhos. A ascen-
são dos números de femi-
nicídio confirmariam essa 
correlação, de acordo com 
a socióloga, assim como o 
de massacres em escolas 
brasileiras já que não have-
ria como coibir o acesso de 
crianças aos artefatos.

“A flexibilização do acesso 

às armas no nosso País como 
já ocorre em países como os 
Estados Unidos só faria senti-
do após alterações de ordem 
estrutural, de como o brasilei-
ro se enxerga e reage a mar-
cadores sociais, a exemplo da 
forma como trata a mulher, as 
pessoas negras, no trânsito. 
Estamos falando de mudan-
ças de comportamento de 
toda uma sociedade, o que 
leva tempo”, pontua.

TIRO COMO ESPORTE
Os goianos já têm o ter-

ceiro maior número nacio-
nal de registros ativos de 
colecionadores, atiradores 
esportivos e caçadores – os 

CAC’s – e concentra boa par-
te de clubes de tiro e lojas de 
arma de fogo brasileiros, se-
gundo dados do Exército obti-
dos pelo Instituto Sou da Paz 
relativos a 2021. A explicação 
para o crescente interesse das 
pessoas pelo uso de armas de 
fogo é multifatorial. A segu-
rança pessoal vem à mente, 
mas passa pela curiosidade e 
até hobby. No caso das mulhe-
res, a autodefesa figura como 
uma das principais razões. 

“A maioria busca a sensa-
ção de segurança para a famí-
lia e depois o esporte. Cresceu 
muito de 2015 a 2018. Foi cer-
ca de 50% nesse período e a 
partir disso subiu 300%. A pre-
sença de mulheres de todas 
as idades, inclusive senhoras, 
nos últimos sete anos está na 
casa dos 30%”, afirma o instru-
tor de tiro Wene Duarte, que 
também é dono da Elite Des-
pachante de armas e Weapon 
Fire armas e munições.

De acordo com o proprie-
tário do clube de tiro TZB, 
Hugo Santos, a adesão do 
público ao esporte faz parte 
de um processo iniciado no 
governo Dilma, continuado 
na gestão Temer e em vigor 
na presidência de Jair Bol-
sonaro. O posicionamento 
armamentista do atual go-
verno não estaria ligado ao 
crescimento da atividade, 
na perspectiva  dele.

A cesta básica de Goiânia, 
considerada uma das 10 mais 
caras do país, conforme o De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), sofreu 
uma redução de 6,74% em ju-
nho. O produto, antes encon-
trado por R$ 634,60, agora é 
comercializado por R$ 591,27 
na Capital. O levantamento 
realizado entre os dias 21 e 24 
de junho, foi divulgado pelo 
Programa de Defesa do Con-
sumidor de Goiânia (Procon), 

nesta terça-feira, 28.
Ao todo, o órgão coletou 

o preço de 30 produtos que 
compõem a alimentação de 
uma família composta por 
quatro pessoas.  Já entre os 
alimentos que registraram 
menor variação, se destacam 
o leite tipo A integral encon-
trado de R$ 6,25 a R$ 6,99 e 
o açúcar Ibiá, comercializado 
entre R$ 15,99 e R$ 18,99. Ou 
seja, variações de 11,84% e 
18,76%, respectivamente.

Diante das oscilações no 

preço dos alimentos, o Pro-
con Goiânia recomenda aos 
consumidores que façam 
pesquisas na hora das com-
pras, a fim de evitar economi-
zar na hora de “botar comida 
na mesa”. Além disso, o órgão 
também orienta que o consu-
midor denuncie preços abusi-
vos, caso sejam percebidos. O 
atendimento do Procon é rea-
lizado por meio dos canais de 
atendimento pelos telefones 
(62) 3524-2942, 3524-2936 e 
aplicativo Prefeitura 24hrs.

Reprodução

Já estão publicadas no 
Diário Oficial as tabelas sala-
riais dos servidores de Goi-
ânia para 2022.  De acordo 
com prefeito Rogério Cruz 
(Republhttps://www.goiania.
go.gov.br/icanos), os valores 
já contam com os reajustes da 
data-base, de 9,32%, referen-
tes aos anos de 2020 e 2021.

No total serão contem-
plados os mais de 45 mil 
servidores  entre os ativos, 
aposentados e pensionistas. 
Após os reajustes, o menor 
salário pago pela Prefeitura 
de Goiânia em início de car-
reira é de R$ 1.212. Já o maior 
é o do prefeito, R$ 26.596,90. 
As gratificações e subsídios, 
por sua vez, variam entre R$ 
655,92 e R$13.118,40.

A tabela contempla os 
valores que estão dentro do 
plano de cargos e salários 
das categorias dos agentes 
de combate a endemias, co-
munitários de saúde, guar-
das municipais, procurado-
res e servidores operacionais.

Os servidores da Educa-
ção foram contemplados 
com o reajuste de 15%, au-
mento de 50% no auxílio 
locomoção e 15% de gratifi-
cação de regência. Os admi-
nistrativos, por sua vez, terão 
direito a R$ 300 de auxílio lo-
comoção, mensalmente

Ainda foram concedidas 
progressões salariais a 7.663 
servidores no mês de abril 
que totalizaram R$ 12 mi-
lhões e, com isso, não há mais 
restos a pagar àqueles que ti-
nham direito ao benefício.

Por fim voltou-se a con-
tagem para o pagamento 
do quinquênio para mais 
de 38 mil servidores com 
10% de adicional sobre o 
salário base.  “A atualização 
da data-base é um direito 
e forma de valorizar ainda 
mais os servidores do mu-
nicípio que são responsá-
veis diretos pela eficiência 
da administração”, desta-
cou Rogério Cruz
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A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) virou 
alvo de uma ação 

civil pública, expedida pelo 
Ministério Público Federal 
em Goiás (MPF), nesta terça-
-feira, 28. A ação pretende 
fazer com que a corporação 
volte a ter comissões de di-
reitos humanos, que se en-
contram suspensas desde o 
dia 13 de maio deste ano.

A PRF, inclusive, deve im-
plantar ao menos 30 horas de 
aula sobre o tema nos cursos 
de formação e reciclagem dos 
agentes, segundo o pedido 
do órgão. A cobrança foi feita 
cerca de um mês após a mor-
te Genivaldo de Jesus Santos, 
de 38 anos, em Sergipe. O ho-
mem morreu por asfixia den-
tro do porta malas da viatura 

durante uma ação policial.
No documento, os procu-

radores Mariane Guimarães 
e Hélio Telho, resgatam que 
o MPF vem questionando a 
PRF sobre a portaria que ex-
tinguiu as comissões mesmo 
antes do incidente.

RECOMENDAÇÃO
A primeira investida do MPF 

aconteceu no dia 30 de maio, 
após a procuradora Mariane 
Guimarães, recomendar que a 
PRF revogasse a portaria que 
extinguiu as comissões de di-
reitos humanos da corporação 
(nacional e regionais) e ainda 
retomasse as aulas sobre o 
tema nos cursos dos policiais.

A ação descreve que a PRF 
se reuniu com o MPF, dizendo 
que atenderia à recomendação 
de forma parcial, justificando 
que “a disciplina de Direitos 

Humanos no Curso de Forma-
ção Profissional 2022, além de 
ser abordada de forma trans-
versal em todas as disciplinas 
do curso, também será mi-
nistrada na modalidade EAD 
e com carga horária de 10h 
para os discentes”. Diante da 
resposta, o MPF entendeu que 
a proposta não era suficiente 
para abordar o tema e que não 
atenderia o “princípio interna-
cional de não retroatividade 
das normas que tratam da de-
fesa de direitos humanos”.

Também no texto da ação, 
os procuradores defende-
ram que o objetivo é mudar 
uma cultura que pode levar a 
ações “fruto de uma doutrina 
estatal que atribui aos poli-
ciais a missão de combaten-
tes, quando são, ou deveriam 
ser, guardiões e protetores da 
sociedade e do cidadão”.

Divulgação
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O Programa de Defesa do 
Consumidor de Goiás (Pro-
con) iniciou, nesta terça-feira, 
28, a fiscalização do repasse 
da redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), em relação 
os combustíveis, anunciado 
pelo governo estadual nesta 
segunda-feira, 27.

De acordo com superin-
tendente do órgão, Levy 
Rafael Cornélio, os fiscais 
vão visitar as distribuidoras 
de combustíveis, que serão 
notificadas a apresentar as 
notas fiscais de compra e 
venda do produto. Serão so-
licitadas as notas do dia 18 
de junho a 4 de julho para 
efeitos de análise e compa-
ração pela Gerência de Pes-
quisa e Cálculo do Procon.

A intenção, conforme 
Levy, é verificar se os com-
bustíveis já começaram a 
ser faturados de acordo 
com a redução das alíquo-
tas por iniciativa do gover-
no federal. Já os postos de 
combustíveis de Goiânia 
e Região Metropolitana 
serão fiscalizados nesta 
quarta-feira (29), por meio 
de amostragem. As empre-
sas terão até 10 dias para 
apresentar a documentação 
solicitada a partir da próxi-
ma segunda-feira, 4 de julho.

“Caso seja identificado 
que os estabelecimentos re-
presaram a redução, haverá 
autuação por prática abusiva. 
Essa medida gera uma perda 
significativa na arrecadação 
dos estados, que deve refletir 
em prol do alívio no bolso do 
consumidor”, explica.

BOMBAS
O Estado terá uma perda 

estimada em R$ 3 bilhões 
em volume de arrecadação 
neste ano. Entretanto, vale 
destacar que a diminuição 
dos preços nas bombas pode 
não ocorrer de forma ime-
diata, uma vez que as distri-
buidoras e postos ainda po-
dem estar com estoques de 
combustível comercializados 
anteriormente à vigência da 
queda no imposto.

Em Goiás, a alíquota de 
ICMS cai de 30% para 17% 
no caso da gasolina e do 
etanol, resultando em uma 
estimativa de queda de R$ 
0,85 e R$ 0,38 por litro, res-
pectivamente. Já no preço 
do diesel, a alteração será de 
16% para 14%, refletindo em 
diminuição prevista de R$ 
0,14 por litro.

A taxa de ocupação de 
leitos hospitalares de Goiás 
exclusivos para pacientes 
com Covid-19 em adultos 
voltou a subir. As vagas para 
Unidade de Tratamento In-
tensivo (UTI) estão 84,34% 
ocupadas. No caso das en-
fermarias, há apenas dois 
leitos disponíveis receber 
pacientes porque o índice de 
lotação chegou a 94,59%. Os 
dados constavam no painel 

de Indicadores da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO) na 
tarde desta terça, 28, às 13h39.

O número sinaliza a im-
portância da vacinação e da 
manutenção de medidas de 
prevenção à doença, como 
uso de máscara, evitar aglo-
meração e higienização das 
mãos. A vacinação no esta-
do de crianças entre 5 e 11 
anos de idade começou em 
janeiro, mas somente agora 
em junho alcançou 50,64% 
dessa população.

A rede estadual tem 
3.029 leitos sendo 126 de UTI 
para Covid adulto e 40 pra 
enfermaria adulto. O estado 
notificou 3.556 novos casos 
da doença nas últimas 24 ho-
ras, de acordo com a SES-GO. 
Goiás registrou 3.556 novos 
casos da covid-19 e nenhum 
óbito nas últimas 24 horas, 
segundo dados da SES-GO. O 
número de casos desde o iní-
cio da pandemia registrados 
no estado chega a 1.478.735 
casos e 26.824 óbitos.

Procon começa a fiscalizar redução do Procon começa a fiscalizar redução do 
ICMS sobre combustíveis, em GoiásICMS sobre combustíveis, em Goiás
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Goiás está mais segu-
ro e tem destaque 
nacional na queda 

de crimes violentos, segun-
do dados divulgados nesta 
terça-feira, 28, pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, por meio da publicação 
do Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. O levanta-
mento reúne informações de 
todos os estados brasileiros e 
divulga a evolução da segu-
rança pública no país.

Ainda segundo o estudo, 
Goiás está entre os três es-
tados com as maiores que-
das no número de vítimas 
de assassinatos em 2021, na 
comparação com o ano ante-
rior. Com redução expressiva 
e contínua, Goiás se manteve 
em lugar de destaque com 
recuo de 19%. O Estado fi-
cou atrás somente do Acre, 
com população estimada em 
734 mil habitantes, e queda 
de 39,6%; e de Sergipe, com 
recuo de 27%. Já a média na-
cional de redução é de 6,6%.

Observando a série his-
tórica de ocorrências de ho-

micídios dolosos, Goiás re-
gistrou o menor número de 
crimes desde 2011. Para o 
governador Ronaldo Caia-
do, os dados representam 
vidas que foram preserva-
das. O índice também revela 
o compromisso do governo 
do Estado com a sociedade 
goiana, que é a garantia de 
segurança e tranquilidade.

“Este é um compromisso 
do Governo de Goiás: a so-
ciedade goiana tem de viver 
com tranquilidade. Não pode 
ser admoestada por aqueles 

que acham que vão ter espa-
ço na criminalidade e vão ter 
proteção ou vista grossa do 
Estado”, disse Caiado.

CRIMES VIOLENTOS
O termo Crimes Violentos 

Letais Intencionais (CVLI) é 
uma metodologia de aferição 
adotada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
e integra as ocorrências de 
homicídio, latrocínio e lesão 
corporal seguida de morte. 
Levando em consideração os 
dados publicados pelo Anu-

ário Brasileiro de Segurança 
Pública, Goiás segue a ten-
dência de queda apresentada 
nos crimes violentos.

Com redução de 17,3% 
em 2021 na comparação com 
o ano anterior, Goiás está 
entre as sete unidades fede-
rativas que mais reduziram 
as ocorrências dos crimes 
que compõem os chamados 
CVLI, atrás de Acre (-38,6%), 
Sergipe (26,5%), Rio Grande 
do Norte (-21,1%), Tocantins 
(-19,2%), Ceará (-18,3%) e Dis-
trito Federal (-18,1%).

Um professor de uma es-
cola particular de Goiânia foi 
demitido após aplicar uma 
lista de exercícios com charge 
que critica violência policial 
para alunos do Ensino Médio. 
Desligamento ocorreu depois 
que o blogueiro bolsonarista 
Gustavo Gayer expôs o do-
cumento em rede social ale-
gando que o profissional fazia 
“doutrinação” no ensino. Alu-
nos da instituição, porém, usa-

ram o intervalo das aulas para 
protestar contra a demissão e 
em apoio ao educador.

Na avaliação, o professor Os-
valdo Machado pediu que o alu-
no respondesse “qual elemento 
do Estado que está sendo re-
tratado na tira abaixo?”, apon-
ta a questão 11 do exame. A 
imagem, produzida pelo artista 
André Dahmer, mostra um per-
sonagem fazendo comentários 
durante a leitura de um jornal: 

“Mais um assalto em São Paulo. 
Ainda bem que temos a polícia 
para combater a violência em 
prol…da barbárie”, diz a tirinha.

“A resposta era que o Estado 
é o único que pode usar a força. 
É só isso”, explicou Machado. 
Questão compunha lista de 
exercícios destinada a alunos de 
recuperação do Colégio Visão, 
instituição voltada à aprovação 
de estudantes em vestibulares, 
situada no Setor Bueno.

Imagens do exercício, no 
entanto, acabou nas mãos de 
Gustavo Gayer, que além de 
blogueiro bolsonarista é  pré-
-candidato a deputado fede-
ral. Ele publicou a questão em 
uma vídeo no Instagram, com 
críticas por “doutrinação no 
ensino”. “O professor de socio-
logia ensinando nossos filhos 
que a polícia causa a barbárie. 
Odeia a polícia, mas ama os 
bandidos”, diz no vídeo.

Reprodução

Número de homicídios Número de homicídios 
em Goiás é o menor em 10 anosem Goiás é o menor em 10 anos

O senador Luiz do Car-
mo (PSC), não mudou o 
discurso desde quando 
anunciou seu projeto elei-
toral para 2022. Ele busca 
a reeleição e é pré-candi-
dato ao Senado Federal.
Em entrevista à Rádio 
Manchester de Anápolis, 
Luiz do Carmo disse que 
sua preferência é ser o 
candidato na chapa do 
governador Ronaldo Caia-
do (União), mas, se não for 
possível, não está descar-
tado o projeto com outros 
pré-candidatos, segundo 
ele “A política ainda é a 
arte do diálogo”.
Luiz do Carmo era suplen-
te de Caiado no Senado e 
assumiu o posto em janei-
ro de 2019 quando o go-
vernador assumiu a gestão 
do Estado. O senador argu-
mentou que, por enquan-
to, Caiado ainda não deci-
diu a chapa majoritária.
“Continuam as conversas 
também nos grupos dos 
outros pré-candidatos. 
Tudo se define nas con-
venções”, disse Luiz do Car-
mo que também declarou 
ser contrário as candida-

turas avulsas. “Como o um 
candidato a governador 
vai pedir votos para quatro 
candidatos, por exemplo.. 
Ou o contrário, quatro can-
didatos ao senado pedin-
do votos para um governa-
dor. Não dá certo”.
O governador Ronaldo 
Caiado ainda não definiu 
que vai ocupar a vaga 
para disputa ao Senado 
em sua chapa, mas alguns 
pré-candidatos ao Gover-
no de Goiás, já apresen-
taram suas possibilidades.
Gustavo Mendanha tem 
conversa encaminhada 
com o deputado federal 
João Campos (Republica-
nos). Vitor Hugo (PL), até o 
momento, caminhará com 
Wilder de Morais (PL).
Ao ser questionado sobre 
a possibilidade de uma 
aliança com Marconi Pe-
rillo (PSDB), Luiz do Carmo 
disse que também é ques-
tão de conversas, se não 
for possível seguir com 
Caiado, é preciso buscar 
outras estratégias. “E eu 
converso com todo mun-
do com o desejo de seguir 
ajudando Goiás”.
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FERNANDA
MORAIS

LUIZ DO CARMO DEFENDE LUIZ DO CARMO DEFENDE 
ALIANÇA COM CAIADO, MAS ALIANÇA COM CAIADO, MAS 
NÃO DESCARTA OUTRAS OPÇÕESNÃO DESCARTA OUTRAS OPÇÕES

BRASIL, 1° DE JULHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

SAMANTHA SOUZA



BRASIL, 1° DE JULHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

O Senado aprovou hoje 
(30), em dois turnos, 
a proposta de emen-

da à Constituição (PEC) 1, que 
traz um pacote de medidas 
para diminuir os impactos ge-
rados pela alta dos combus-
tíveis e aumentar o valor de 
benefícios sociais. Após vários 
arranjos e negociações, uma 
PEC com propostas do gover-
no para compensar os estados 
e o Distrito Federal pela redu-
ção do ICMS sobre o diesel se 
transformou em uma proposta 
para ampliar o valor do Auxílio 
Brasil, programa assistencial 
que substituiu o Bolsa Família, 
dentre outras medidas.

Da PEC 16, que acabou 
apensada à PEC 1, o único 
ponto que restou foi a com-
pensação aos estados que 
reduzirem a alíquota de 
ICMS sobre o etanol. A PEC 
aprovada hoje também traz 
o pagamento do voucher ca-
minhoneiro, no valor de R$ 1 
mil mensais por cinco meses. 
Outra proposta é a inclusão 
de mais 1,6 milhão de famí-

lias no Auxílio Brasil, progra-
ma que substituiu o Bolsa 
Família. Além de aumentar 
significativamente o número 
de beneficiários do programa 
social, há previsão de um in-
cremento de R$ 200 no valor 
do programa até dezembro 
deste ano. Agora, a PEC segue 
para análise da Câmara.

A aprovação da PEC con-
tou com votos de alguns se-
nadores que se manifestaram 
contra trechos da proposta, 
discordaram de parte do tex-
to, mas votaram favoravel-
mente. A justificativa foi de 
que os mais carentes preci-
sam de ajuda neste momento 
de crise no qual vive o país.

TAXISTAS
Horas antes da votação, o 

relator incluiu um trecho que 
garante também benefícios 
para os taxistas, outra catego-
ria, assim como os caminho-
neiros, afetada diretamente 
pela alta dos combustíveis. 
O auxílio vai custar mais R$ 
2 bilhões aos cofres públicos. 

Os motoristas de aplicativos e 
mototaxistas não estão inclu-
ídos na medida.

Bezerra também incluiu 
um trecho que proíbe o go-
verno de fazer publicidade 
sobre pagamento desses be-
nefícios. A medida agradou a 
oposição, já que dificulta uma 
tentativa de capitalizar poli-
ticamente com esses benefí-
cios a três meses das eleições.

AUXÍLIO BRASIL
A PEC prevê a inclusão de 

mais 1,6 milhão de famílias que 
aguardam cadastro no Auxílio 
Brasil, zerando, assim, a fila de 
espera do programa. Além de 
aumentar o número de bene-
ficiários do programa social, há 
previsão de um incremento de 
R$ 200 no valor do programa 
até dezembro deste ano.

Com o aumento, o custo 
adicional será de cerca de R$ 
26 bilhões. A justificativa para 
o adicional no auxílio, segun-
do Bezerra, é a exacerbação 
do quadro inflacionário bra-
sileiro e a inflação de dois 
dígitos, que tem consumido a 
renda dos mais pobres.

IDOSOS
Em relação ao transporte 

público de passageiros, o tex-
to que será apresentado trará 
compensação às empresas 
pela gratuidade para idosos 
no transporte urbano, metro-
politano e semi-urbano, inclu-
sive o existente dentro de uma 
mesma Região Integrada de 
Desenvolvimento (Ride).

O Distrito Federal, com seu 
entorno, tem a maior do país. 
Para a medida, o custo será 
de R$ 2,5 bilhões. A intenção 
é aliviar o sistema também 
prejudicado pela elevação do 
preço do diesel.

ETANOL
O texto prevê ainda a mo-

dificação na forma de ressarci-
mento aos estados na redução 
da tributação do etanol hidra-
tado. Segundo Bezerra, para 
dar mais equilíbrio aos preços 
finais da gasolina e do álco-
ol, influenciados pelo teto de 
17% de arrecadação de ICMS, 
o governo precisará repassar o 
valor de R$ 3,8 bilhões aos es-
tados. Esse dinheiro será apli-
cado em créditos tributários.

Divulgação

Senado aprova PEC com pacote Senado aprova PEC com pacote 
de auxílios a carentes e a caminhoneirosde auxílios a carentes e a caminhoneiros

O presidente Bolsonaro 
está novamente na mira da 
Polícia Federal. Dessa vez a 
corporação investiga gastos 
do governo federal com pro-
paganda. A informação veio 
tona após divulgação da no-
tícia por vários veículos de 
imprensa nacionais na tarde 
desta quinta-feira, 30.

O inquérito está na res-
ponsabilidade do delegado 
José Augusto Campos e é o 
resultado de uma representa-
ção feita no Ministério Público 
Federal (MPF), pelo deputado 
federal Elias Vaz (PSB-GO) e o 
senador também por Goiás, 
Jorge Kajuru (Podemos).

De acordo com informa-
ções do processo encami-
nhado pelos políticos, foram 
encontrados gastos milioná-
rios para produção de víde-
os por várias empresas con-
tratadas pelo governo.

“As irregularidades vão des-
de a cobrança de serviços que 
não foram prestados, passam 

por altos salários e número 
elevado de profissionais, equi-
pamentos pagos e que não 
foram utilizados e o pagamen-
to de valores muitos acima do 
mercado”, justificou Elias Vaz. 
O deputado federal Vaz in-
formou que as investigações 
apuram, por exemplo, gastos 
“de mais de R$ 4 milhões do 

governo Bolsonaro com pro-
pagandas superfaturadas”.

Ainda de acordo com o 
deputado o “dinheiro gasto 
de forma errada faz falta na 
hora de melhorar a escola 
dos seus filhos, o atendi-
mento nos postos de saúde 
e de socorrer os brasileiros 
mais vulneráveis”, atestou.

O limite de gastos das cam-
panhas eleitorais de 2022 será 
o mesmo que o das eleições 
apenas com a atuação da in-
flação do período. A decisão 
é do tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O congresso Nacional 
tinha que ter definido sobre 
o assunto com um ano de an-
tecedência, o que não acon-
teceu. Portanto a decisão dos 
valores ficou com o TSE.

De acordo com dados 
do TSE em 2018 o teto de 
gastos para os candidatos 
à presidência da República 
no 1º turno, foi de até R$ 70 
milhões e no 2º turno, até R$ 
35 milhões. Para deputado 
federal R$ 2,5 milhões, depu-
tado estadual ou distrital R$ 
1 milhão. A previsão é que o 
teto de gastos para campa-
nhas em 2022 seja divulgado 
até o dia 20 de julho, data de 
início das convenções.

No caso de governadores 
e senadores, os limites são 
diferentes porque leva-se 

em conta a quantidade de 
eleitores dos Estados.

A inflação acumulada no 
período foi de 26.21% com 
esse percentual os valores 
passariam para: Presidência 
da República no 1º turno, 
até R$ 88,35 milhões e no 2º 
turno, até R$ 44,17 milhões.

Para deputado federal 

R$ 3,155 milhões, deputado 
estadual ou distrital R$ 1,26 
milhão. Os recursos disponí-
veis para campanhas desde 
2018 quatro fontes princi-
pais para financiamento de 
campanha – Fundo Eleitoral, 
Fundo partidário, recursos 
dos próprios candidatos e 
doações de pessoas físicas.

PF investiga governo Bolsonaro PF investiga governo Bolsonaro 
por pagar propaganda superfaturadapor pagar propaganda superfaturada

Tribunal Superior Eleitoral fixa Tribunal Superior Eleitoral fixa 
limite de gastos para eleições 2022limite de gastos para eleições 2022

FERNANDA MORAIS FERNANDA MORAIS

CHRIS SANTOS



Um dia após a demissão 
de Pedro Guimarães por de-
núncias de assédio sexual, o 
comando da Caixa Econômi-
ca Federal prepara um plano 
de ação para aprofundar as 
apurações sobre os relatos 
das funcionárias do banco.

Em uma das frentes, o 
conselho de administração 
da Caixa realiza uma reunião 
extraordinária na tarde des-

ta quinta-feira (30) para deli-
berar sobre as providências 
a serem tomadas para apu-
rar a conduta de Guimarães, 
a despeito de ele já ter se 
afastado do cargo.

A nova indicada para a 
presidência do banco, Da-
niella Marques, também 
trabalha em um plano e pre-
tende instaurar um comitê 
de crise na companhia para 

apurar os acontecimentos nar-
rados pelas vítimas e identificar 
outros possíveis envolvidos.

Os dois movimentos são 
independentes, mas vão na 
mesma direção de traçar um 
amplo diagnóstico da situa-
ção dentro do banco, identi-
ficando eventuais falhas que 
permitiram a continuidade 
dos assédios. Outro objetivo 
é buscar o fortalecimento dos 

mecanismos de prevenção e 
combate ao assédio.

A avaliação preliminar é 
que, diante dos relatos, ape-
nas a renúncia de Guimarães 
não basta. O temor é que te-
nha se instaurado no banco 
uma cultura organizacional 
que não pode ser tolerada.

As acusações de assédio 
sexual contra Guimarães fo-
ram reveladas na terça-feira 

(28) pelo portal Metrópoles, 
que relatou também a exis-
tência de uma investigação 
no Ministério Público Federal.

As mulheres narraram 
episódios como toques ín-
timos sem consentimento, 
convites incompatíveis com 
o ambiente profissional e ou-
tras condutas inapropriadas.

No relato das funcionárias 
da Caixa também surgiram 

acusações de que outros 
membros da diretoria e do 
gabinete de Guimarães aco-
bertaram a situação.

O portal Metrópoles infor-
mou também que, uma das 
denunciantes disse que seu 
caso, após informado à corre-
gedoria, chegou às mãos de 
auxiliares do então presiden-
te, violando o sigilo que cabe 
a esse tipo de acusação.

As violações dos dire-
itos trabalhistas al-
cançaram um nível 

recorde no mundo entre ab-
ril de 2021 e março de 2022, 
segundo a Confederação Sin-
dical Internacional (CSI), que 
menciona Colômbia e Brasil 
entre os 10 piores países. 
Dos 148 países cobertos pela 
nona edição do Índice Global 
dos Direitos, em 50 deles os 
trabalhadores foram subme-
tidos à violência física, ante 
45 no ano anterior.

Sindicalistas foram assassi-
nados em 13 países, entre 
eles Colômbia, Equador, Gua-
temala, Itália, Índia e África 
do Sul, alerta a CSI. Prisões 
e detenções arbitrárias de 
trabalhadores também foram 
registradas em 69 países.

Os 10 piores países para 
os trabalhadores em 2022 
são Bangladesh, Belarus, 
Brasil, Colômbia, Egito, Es-
suatíni, Filipinas, Guatemala, 
Mianmar e Turquia, segundo 
o relatório. No continente 
americano, muitos países, 
incluindo Argentina, Colôm-
bia, Equador, Guatemala e 

Honduras, foram palco de 
ataques violentos contra sin-
dicalistas e trabalhadores.

A pior região do mundo 
para os trabalhadores é o Ori-
ente Médio e o Norte da Áfri-
ca, que sofrem com situações 
de “violação sistemática de 
direitos a direitos não garan-
tidos”. O continente ameri-
cano é o segundo melhor de 
cinco, atrás da Europa.

REFORMA
A Colômbia segue sendo o 

país mais mortal para trabal-
hadores e sindicalistas, com 
13 assassinatos em 2021-
2022, diz a pesquisa. Foram 
registradas seis tentativas de 
assassinato e 99 ameaças de 
morte. Oito sindicalistas fo-
ram presos arbitrariamente.

“A maior parte dos crimes 
continua sem resolução, já 

que o governo não chegou 
a investigar os casos. Por não 
conceder-lhes a proteção 
adequada, as vidas dos sin-
dicalistas e de suas famílias 
continuam permanentemen-
te ameaçadas”, afirma a CSI.

Quanto ao Brasil, a situação 
“continuou se deteriorando, já 
que empregadores e autori-
dades violaram regularmente 
seus direitos coletivos básicos”.

Desde a adoção da Lei 
13.467/2017, que introduziu a 
Reforma Trabalhista, “todo o sis-
tema de negociação coletiva en-
trou em colapso no Brasil, com 
uma redução drástica de 45% 
no número de acordos coletivos 
celebrados”, segundo a CSI.

“A força de trabalho, espe-
cialmente no setor da saúde 
e na indústria de carnes, 
teve que enfrentar as duras 

consequências da má gestão 
da pandemia de coronavírus 
pelo presidente (Jair) Bolsona-
ro, com a deterioração de suas 
condições de trabalho e o en-
fraquecimento das medidas de 
saúde e segurança”, afirmou.

No caso da Guatemala, 
que piorou sua classificação e 
entrou no clube dos dez pio-
res países para os trabalhado-
res, a CSI menciona “a violên-
cia antissindical endêmica, 
juntamente com a impuni-
dade daqueles que cometem 
esses atos violentos”.

A confederação sindical 
afirma ter 308 organizações 
filiadas em 153 países e 
territórios nos cinco conti-
nentes, com um total de 175 
milhões de trabalhadores, 
dos quais 40% são mulheres. 
Por seu lado, a Organização 
Internacional de Emprega-
dores (OIE), contatada pela 
AFP antes da publicação 
do relatório, salienta que “a 
melhor forma de garantir 
um ambiente de trabalho 
seguro é que os governos ra-
tifiquem e façam cumprir as 
convenções” da organização.

Brasil é um dos 10 países que mais Brasil é um dos 10 países que mais 
violam direitos trabalhistas, diz pesquisaviolam direitos trabalhistas, diz pesquisa

Nova presidente da Caixa quer comitê de crise para apurar denúncias de assédioNova presidente da Caixa quer comitê de crise para apurar denúncias de assédio
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 
2.8 DIESEL COLINA 
COMF: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 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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 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, de 
empregada, área de servi-
ço e 1 vaga de garagem. 
aluguel sem burocracia. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. 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, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

BRASIL, 1° DE JULHO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



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

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

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

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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Há exatos 20 anos, a 
seleção brasileira 
ganhava no Japão o 

pentacampeonato mundial, 
ao bater a Alemanha por 2 a 
0, com dois gols de Ronaldo. 
O quinto título mundial no 
futebol fez o Brasil explodir 
em alegria. Para comemorar 
a data histórica, 14 jornalistas 
que o estiveram na Coreia do 
Sul e no Japão participaram de 
uma entrevista por vídeo com 
o técnico Luiz Felipe Scolari na 
sede do Athletico-PR, clube 
que comanda atualmente.

Felipão, agora sem o bi-
gode que o caracterizou 
desde os tempos de zaguei-
ro do Caxias, chorou ao lem-
brar daquela conquista, de 
alguns momentos que fica-
ram em sua melhora nessas 
últimas duas décadas, como 
a gratidão aos profissionais 
que recuperaram Ronaldo 
e Rivaldo, machucados, an-
tes mesmo de a competição 
começar, das dúvidas sobre 
o time, da escalação de Ju-
ninho, das broncas, dos mo-
mentos mais delicados da 
caminhada e, principalmen-
te, dos atletas que compra-
ram sua ideia nas sete par-
tidas vencidas no torneio, 
duas delas contra a Turquia.

Nunca uma seleção ga-
nhou a Copa do Mundo ven-
cendo sete jogos. Em 1970, 
no México, o time liderado 
por Pelé venceu seis parti-
das. Felipão disse que faria 
tudo de novo, que nunca 

pensou, lá atrás no início de 
sua carreira, que um dia pu-
desse comandar a seleção 
brasileira e, mais do que isso, 
que entraria para a história 
do futebol como um dos 
cinco técnico campeões do 
mundo. Na conversa 20 anos 
depois, em dois tempos, Fe-
lipão sabia o nome de todos 
os repórteres selecionados.

O único que participou 
da entrevista e não estava 
na Copa de 2002 foi Paulo 
Vinícius Coelho, o PVC, co-
mentarista da SporTV, que 
escreveu um livro lançado 
nesta semana sobre a con-
quista brasileira. 5 Estrelas, a 

conquista do penta faz uma 
referência à quantidade de 
estrelas na camisa do Brasil, 
mas também aos cinco jo-
gadores de maior destaque 
daquele time: Ronaldo, Ri-
valdo, Ronaldinho Gaúcho, 
Cafu e Roberto Carlos. “Mon-
tei o time com três zagueiros 
para dar liberdade a Cafu e 
Roberto Carlos”, disse;

O treinador contou que a 
equipe ganhou cara e corpo 
na Copa América disputa-
da na Colômbia, um país 
que estava em convulsão 
por causa das Farc (Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia), e que alguns 

jogadores brasileiros se re-
cusaram a embarcar com a 
delegação por medo. Ro-
mário não foi. Nem Mauro 
Silva. “O Marcos não queria ir 
também. No aeroporto, disse 
que não iria. O Carlos Praci-
delli, que era o preparados 
de goleiros do Palmeiras e da 
seleção, disse para o Marcos 
que ele era um bundão se 
não fosse. Que a gente con-
fiava nele. O Marcos repen-
sou e decidiu ir. Ali a seleção 
nasceu”, acredita Felipão.

Depois de 20 anos, Feli-
pão lembra como se fosse 
ontem cada episódio dos 60 
dias que todos passaram jun-

tos, da fase de preparação 
da seleção antes de chegar 
à Ásia, passando pelos jogos 
um em cada cidade, em dois 
países diferentes, até chegar 
em Yokohama contra os ale-
mães, que anos mais tarde, 
em 2014, na Copa no Brasil, 
dariam o troco eliminando a 
seleção do mesmo Felipão e 
ganhando depois na final da 
Argentina no Maracanã. Aos 
73 anos, o treinador esbanja 
saúde, mas disse que seus 
dias à beira do gramado es-
tão chegando ao fim. Ele vai 
mudar o foco da carreira e vi-
rar uma espécie de maneger 
no clube paranaense.

A seleção brasileira de 
vôlei feminino carimbou a 
vaga nas quartas de final 
da Liga dos Nações na tar-
de desta quinta-feira (30) ao 
derrotar a Coreia do Sul, com 
extrema facilidade, por 3 sets 
a 0, com parciais de 25/17, 
25/19 e 25/13, em Sofia, na 
Bulgária Com oito vitórias 
na competição, o Brasil já 
não pode mais ser alcançado 
pelos rivais que estão fora da 
zona de classificação.

Apesar da vaga garantida, 
há ainda mais dois jogos na 
Bulgária. Nesta sexta-feira, 
às 14h, o desafio é contra as 
donas da casa. No sábado, 
às 10h30, a equipe brasileira 
encara a Tailândia, no encerra-
mento da fase. A próxima e úl-
tima fase da Liga das Nações 

será entre os dias 13 e 17 de 
julho, em Ancara, na Turquia.

Zé Roberto aproveitou a 
fraqueza do adversário, que 
ganhou apenas um set no 

torneio, para fazer alguns 
testes na equipe. Lorrayna e 
Julia Kudiess ganharam mais 
minutos em quadra, assim 
como Natinha e Mayany.

Apesar do favoritismo, 
a seleção brasileira entrou 
desligada e viu a Coreia do 
Sul abrir vantagem no mar-
cador. Mas o bom momento 

da equipe asiática não durou 
por muito tempo. O Brasil 
equilibrou o duelo e confir-
mou o favoritismo, fazendo 
25/17 no primeiro set.

No segundo set, brilhou 
a estrela de Julia Kudiess. 
A central do Minas foi um 
dos destaques da partida 
e fez pontos importantes 
para o Brasil ser dominan-
te do início ao fim. E foi no 
bloqueio de Mayany que a 
seleção de Zé Roberto fe-
chou por 25/19.

O panorama continuou 
também no terceiro set. A 
Coreia colecionava erros, e 
o Brasil abriu uma vantagem 
de 13/3. Com isso, Zé Rober-
to foi rodando o elenco e 
concluiu o duelo sem a me-
nor dificuldade, por 25/13.

Reprodução

Alison dos Santos con-
tinua absoluto nos 400m 
com barreiras nas etapas 
da Diamond League. Nesta 
sexta-feira, o brasileiro de 
22 anos cravou a melhor 
marca do ano ao garantir o 
ouro em Estocolmo, na Sué-
cia, com 46s80, para ganhar 
a quarta etapa seguida.

O atleta paulista ficou 
somente 0s08 de seu me-
lhor resultado na carreira, 
os 46s72 que fez na Olim-
píada de Tóquio para levar 
a medalha de bronze. A 
vitória na Suécia veio com 
folga e beijos para as ar-
quibancadas.

Impressionou a vanta-
gem de Pio, como o bra-
sileiro é chamado, para o 
segundo colocado. Ele cru-
zou a linha de chegada com 
folga de 1s48 sobre o ame-
ricano CJ Allen, que levou a 
prata. O bronze ficou com 
Kyron McMaster, das Ilhas 
Virgens Britânicas.

O incrível resultado re-
colocou Alison dos Santos 
na liderança do ranking 
mundial de 2022, superan-
do Rai Benjamin, que tinha 
feito 47s04 na seletiva dos 
Estados Unidos para o Mun-
dial, dia 26 de junho, supe-
rando marca anterior de Pio 
em 19 segundos.

Imbatível na Diamond 
League em 2022, Alison 
somou sua quarta vitória 
seguida nos 400m com 
barreiras. Ele já havia su-
bido no topo do pódio 
em Doha, Eugene e Oslo 
e chegará com elevada 
moral no Mundial de Ore-
gon, no próximo mês – 
entre 15 e 24 de julho.

Felipão festeja 20 anos do penta e Felipão festeja 20 anos do penta e 
afirma que faria tudo do mesmo jeitoafirma que faria tudo do mesmo jeito

Brasil vence Coreia do Sul e avança à fase final da Liga das NaçõesBrasil vence Coreia do Sul e avança à fase final da Liga das Nações

Alison dos Alison dos 
Santos crava Santos crava 
melhor mar-melhor mar-
ca do ano nos ca do ano nos 
400m com 400m com 
barreiras em barreiras em 
EstocolmoEstocolmo
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Você já ouviu falar em 
Tucker Carlson? Trata-
-se de ninguém menos 

que, provavelmente ao lado do 
ex-presidente Donald Trump, o 
homem mais amado e odiado 
dos Estados Unidos: tudo por 
ser apresentador do programa 
jornalístico de maior audiência 
da história da TV a cabo ame-
ricana, que conquista a marca 
de mais de quatro milhões de 
expectadores assíduos.

Hoje em dia, Tucker é na 
TV americana –e mundial, por 
conta de seu alcance– o que 
Rush Limbaugh, há pouco 
falecido, representava no ra-
dialismo estadunidense: a voz 
conservadora que chega até o 
“homem comum” norte-ameri-
cano: aquele que não pertence 
à elite política, financeira ou 
universitária, e que resguarda 
valores básicos dos pais fun-
dadores da nação (levantando 
bandeiras como o patriotismo 
e a liberdade de expressão).

Em outras palavras, Tucker 
é o jornalista da Fox News, o 
maior canal conservador do 
mundo, com maior alcance 
para fazer oposição às redes 

midiáticas convencionais, 
como a CNN e a NBC. Por isso, 
seus monólogos, com análi-
ses pontuais sobre os princi-
pais assuntos da política, res-
soam não somente entre seus 
correligionários, mas chegam 
a toda população americana.

Os democratas, à esquerda, 
também compartilham as fa-
las de Tucker Carlson em suas 
redes sociais, mas sempre en-
furecidos, considerando-o ora 

como um representante opres-
sor da “supremacia branca” e do 
patriarcado inescrupuloso, ora 
apenas como um idiota que, 
“convenhamos, fala muito bem“.

Talvez a isto se atribua o 
sucesso de Tucker: ele irrita as 
opiniões mainstream, sendo 
nada comum em suas análises, 
quase sempre tão afiadas que 
levam a audiência a pensar: 
“ele é louco de ter coragem de 
dizer isso na TV“. Justamente 

por essas características, os 
conservadores (eleitores do 
Partido Republicano) o devo-
tam tanta atenção e prestígio.

Agora, acontece que o se-
nhor das polêmicas jornalís-
ticas está no Brasil, apresen-
tando seu programa Tucker 
Carlson Tonight ao vivo, dire-
to de cidades brasileiras, com 
as paisagens litorâneas do Rio 
de Janeiro ou ainda a arquite-
tura modernista de Brasília 

servindo de plano de fundo.
Ele deve ficar por uma 

semana, e já fez questão de 
explicar a que veio: está gra-
vando um documentário que 
investiga a influência das 
empresas mandarins e do 
próprio governo comunista 
chinês no Brasil. Ou, como 
melhor resumiu o enunciado 
na tela da Fox, em caixa alta: 
“Brasil vira colônia da China“.

No programa exibido para 

todos os Estados Unidos na 
noite da última quarta-feira, 29, 
Tucker destacou a importância 
do Brasil no cenário geopolítico 
do mundo: e ele está coberto 
de razão ao dizer que o “último 
país pró-América” do continen-
te é um ponto estratégico para 
delimitar as futuras configura-
ções ideológicas do planeta.

Discurso que foi confirma-
do e repetido pelo presidente 
Jair Bolsonaro, num pequeno 
trecho exibido da entrevista 
que concedeu a Carlson e que 
deve ser transmitida na íntegra 
na noite desta quinta-feira, 30: 
com a derrota presidencial de 
Donald Trump, e a sequência 
de vitórias da esquerda em elei-
ções da América Latina, o Brasil 
surge como o último suspiro 
conservador do ocidente, e ao 
mesmo tempo o derradeiro de 
grande influência a nível global.

Se, pelo lado de Lula, o prin-
cipal rival de Bolsonaro que re-
presenta a esquerda brasileira, 
as eleições já ganhavam ape-
lação ao exterior: sendo capa 
da revista Time ou visitando 
chefes de estado como Emma-
nual Macron (da França), agora 
a briga eleitoral também está 
oficialmente travada -e equili-
brada- no plano internacional.
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A cantora Anitta será ma-
drinha novamente. Dessa 
vez, o afilhado é o bebe da 
jornalista da CNN, Gabriela 
Prioli. O assunto era segredo 
até a funkeira compartilhar a 
novidade com os seguidores 
nesta terça-feira, 28. Ela disse 
que não comentava nada so-
bre a amiga para tentar não 
espalhar o segredo, o que 
deu a entender que as duas 
haviam brigado.

“Pois é, gente, vou ser din-
dinha [madrinha] novamen-
te! Vai vir bebê aí, da Gabi 
e do Thiago [Mansur]! Eles 
me falaram tem um tempo, 
me chamaram para ser din-
dinha… Fiquei superfeliz 
– mas me falaram que não 

podia contar pra ninguém, 
porque era segredo”, afirmou 
em seu perfil no Instagram.

Em outubro do ano passa-
do, Anitta chegou a participar 
como a convidada especial 
de estreia do programa “À 
Prioli”, na CNN Brasil. A artis-
ta já é madrinha do filho da  
amiga e produtora, Carina 
Liberato, com o gerente artís-
tico da Warner Music, Marcos 
Von Kilzer. A criança tem dois 
anos de idade.

Gabriela Prioli Della Vedo-
va tem 36 anos. É advogada 
criminalista, professora uni-
versitária, comentarista políti-
ca e apresentadora de TV. Fi-
cou conhecida nacionalmente 
por ter integrado o quadro “O 
Grande Debate”, do telejornal 
CNN Novo Dia, da Rede CNN.

Faça o certo, não o 
mais fácil. Esta frase 
surge em “Animais 

Fantásticos: Os Segredos de 
Dumbledore” como parte 
das várias maquinações ela-
boradas pelo bruxo do título 
(Jude Law) para combater o 
ex-amante Grindelwald (Mads 
Mikkelsen) sem enfrentá-lo de 
forma direta no curso da his-
tória, mas revela também um 
pouco da pobreza de espírito 
que permeia todos os três fil-
mes da franquia derivada de 
“Harry Potter” que a Warner 
Bros. e J.K. Rowling buscam 
viabilizar desde 2016. Até por 
ser um conselho de falsa co-
notação e de um teor mani-
pulativo dos mais bobos: se 
o mais fácil é errado, isso não 
necessariamente significa que 
o mais difícil é o correto. 

O que é importante de se 
notar neste uso é a determi-
nação com a qual se aplica 
essa frase, porém, como se 
houvesse uma profunda sa-
bedoria misteriosa cuja im-
portância se revela na reta 
final da trama. Essa conexão 
acontece, veja bem, mas há 
uma recorrência de postura 

na verbalização dessas fra-
ses de efeito que vai além 
do comportamento habitual 
dos blockbusters hollywoo-
dianos e diz muito respeito 
à comunicação encontrada 
(e refinada) por Rowling em 
todos esses anos escreven-
do a franquia. Pelo menos 
nas telonas, “Harry Potter” 
desde sempre se fez como 
um grande cinema de po-
ses, com os primeiros filmes 
reforçando continuamente 
a ligação do perfeccionismo 
de posições e pronúncias 

dos feitiços com a “magia” 
daquele universo; na passa-
gem do tempo, entretanto, 
esse elemento dissolveu-se 
de tal forma na produção 
que deixou de ser funda-
mental apenas à lógica da 
mitologia e passou a nortear 
todas as instâncias criativas 
da série e de seus produtos. 

Além da substituição às 
pressas de Johnny Depp 
por Mikkelsen para o gran-
de vilão (uma mudança 
que obviamente passa ba-
tida no eixo da história), o 

terceiro capítulo da cada 
vez mais diminuta “Animais 
Fantásticos” (em sentido 
literal, a ver a redução da 
tipografia no título) difere 
dos seus antecessores por 
ter Steve Kloves, arquiteto 
maior da franquia princi-
pal, para escrever o roteiro 
ao lado de Rowling. Essa 
mudança importa não por 
denotar uma possível “per-
da” de poder da escritora, 
mas por reforçar o redire-
cionamento envolvido na 
história da franquia.

Não há mais solução para Não há mais solução para 
“Os Segredos de Dumbledore” “Os Segredos de Dumbledore” 

Anitta entrega gravidez Anitta entrega gravidez 
de Gabriela Prioli ao anun-de Gabriela Prioli ao anun-
ciar que será madrinhaciar que será madrinha
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