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O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por intermédio da Promotoria de Justiça de Abadiânia, ofereceu, na tarde de terça-feira, 15, a 13ª 
denúncia contra João Teixeira de Faria, pela prática de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, envolvendo 18 mulheres. p2
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ANITTA
CONFESSA QUE 
FOI ABUSADA

O Ministério Público de Goiás aceita 
novas denúncias contra João de Deus

Produtos da ceia 
de natal tem 
variação de preço 
de 397,16%  p2

Com o fim do auxí-
lio, governo estuda 
novo plano de 
contingência  p4 p3

Governador Ronaldo Caiado inaugura 
estúdio e redação na Agência Brasil 
O governador Ronaldo Caiado celebrou a aprovação, pelo Senado Fe-
deral, do projeto que apoia unidades da Federação endividadas. “É de 
importância ímpar. O Estado não pode viver de liminares do STF. 

Covid-19: 
Brasil supera 
7 milhões de 
casos; nº de 
mortos é o 
maior em 3 
meses  p2
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Policiais do BOPE, da PM, 
apreenderam cerca de 1 to-
nelada de maconha que es-
tava escondida dentro de um 
caminhão carregado com 
óleo vegetal. O caso ocorreu 
na BR-060, região de Teresó-
polis, nesta terça-feira.

A carga apreendida na 
operação representa um pre-
juízo de R$ 2 milhões para o 
tráfico. O serviço de inteligên-
cia da PM tinha a informação 
de que um caminhão bitrem 
estaria carregando grandes 
quantidades de drogas vindas 
do estado do Mato Grosso do 
Sul, com destino à Goiânia.

Os policiais então descobri-
ram que o caminhão já estava 
em Goiânia, e pediram apoio 
da Polícia Rodoviária Federal 
e do Comando de Policiamen-
to Especializado. Próximo ao 
posto da PRF, o motorista do 
caminhão não obedeceu à or-
dem de parada. Os suspeitos, 
que estavam no veículo, ten-
taram então fugir pela mata.

Cada saco plástico (imagem) 
tinha pelo menos 10 kg da dro-
ga. Todo o material está sendo 
encaminhado para o Comple-
xo de Delegacia Especializada 
para conferência. Agora, o 
caso será investigado pela PC.

Produtos 
da ceia de 
natal tem 
variação 
de preço de 
397,16%, 
em Goiânia

Polícia Militar apreende 
1 tonelada de maconha 

Ministério Público de Goiás aceita  13ª 
denúncia de estupro contra João de Deus
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O Brasil superou hoje 
a marca dos 7 mi-
lhões de casos con-

firmados de covid-19 – o to-
tal de infectados subiu para 
7.042.695 desde o início da 
pandemia, com 68.437 no-
vos casos de ontem para 
hoje. Os números seriam 
ainda maiores, mas o esta-
do de São Paulo enfrentou 
problemas técnicos e não 
enviou dados atualizados ao 
sistema do Ministério da Saú-
de. O levantamento das infor-
mações foi feito pelo consór-
cio de veículos de imprensa 
do qual o UOL faz parte.

O número de mortes pro-
vocadas pela doença no Bra-
sil em um intervalo de 24 ho-
ras é o maior em três meses: 
houve 968 novos registros, 
com um total de 183.822 
óbitos desde o começo da 
pandemia. O país não via 
cifras tão altas desde 15 de 
setembro, quando foram re-
gistradas 1.090 mortes no in-
tervalo entre um dia e outro.

De acordo com a Uni-
versidade Johns Hopkins, 
o Brasil é o terceiro país no 
mundo em número de casos 
da doença, atrás apenas de 
Estados Unidos e Índia (com 
16.782.029 e 9.932.547 in-
fectados, respectivamente, 
no começo desta tarde).

Estado com maior número 
de casos (1.341.428) e mortes 
(44.282) no Brasil, São Paulo 
voltou a apresentar proble-
mas no acesso ao sistema do 

Ministério da Saúde e não en-
viou dados nesta quarta-feira. 
Os paulistas enfrentaram difi-
culdade semelhante no come-
ço de novembro.

Dados da Saúde
Segundo dados divulga-

dos pelo Ministério da Saúde 
nesta quarta-feira (16), o país 
registrou 70.574 diagnós-
ticos positivos para o novo 
coronavírus nas últimas 24 
horas, atingindo um total de 
7.040.608 infectados desde 
o início da pandemia.

De ontem para hoje, o 
Brasil registrou 936 novas 
mortes provocadas pela 
covid-19. Desde o começo 
da pandemia, o total de 
óbitos causados pela doen-
ça em todo o país chegou 
a 183.735. Ainda de acor-
do com o governo federal, 
6.132.683 pessoas se recu-
peraram da covid-19, com 
outras 724.190 em acom-
panhamento.

Foram 684 óbitos em 
média nos últimos 7 dias, 
o que representa uma ace-

leração de 26% na variação 
de 14 dias. O país já acumu-
la 13 dias de alta na média 
móvel de mortes.

Sem considerar São Pau-
lo, 17 estados mais o Dis-
trito Federal apresentaram 
tendência de alta na mé-
dia móvel de mortes. Além 
disso, apenas dois estados 
apresentaram queda na 
média e outros seis manti-
veram estabilidade.

Entre as regiões, apenas 
o Norte (7%) teve estabilida-
de. As demais apresentaram 

aceleração: Centro-Oeste 
(34%), Nordeste (26%), Su-
deste (18%) e Sul (43%).

Para medir a situação 
das mortes por causa da 
covid-19, especialistas in-
dicam usar a média móvel 
dos óbitos, que calcula a 
média de registros ob-
servada nos últimos sete 
dias. A operação é a mais 
adequada para observar a 
tendência das estatísticas, 
por equilibrar as variações 
abruptas dos números ao 
longo da semana.

Reprodução

O Procon Goiânia rea-
lizou pesquisa de preços 
dos produtos mais pro-
curados da ceia de Natal 
e constatou que a maior 
variação encontrada ul-
trapassou 397,16%. O 
levantamento foi feito 
entre os dias 07 a 11 
de dezembro, em nove 
supermercados localiza-
dos em diversos bairros 
da capital. Foram pes-
quisados 25 produtos 
que compõem a ceia de 
Natal. Entre os itens, es-
tão aves natalinas, baca-
lhau, pernil, peru, tender, 
panetone, ameixa, necta-
rina, avelã, uva, pêssego, 
nozes, entre outros.

Conforme a pesquisa, 
a uva passa foi o produ-
to que apresentou maior 
diferença de preço. A em-
balagem com 250 gramas 
pode ser comprada por 
R$ 4,22 em um supermer-
cado, enquanto em outro 
sai por R$ 20,98, uma di-
ferença de 397,16%.

Em segundo lugar, 
está a castanha do Pará 
sem casca, de 120 gra-
mas, com variação de 
352,48%. O preço das 
castanhas é de R$ 7,07 
até R$ 31,99.  O pro-
duto que apresentou a 
terceira maior variação 
de preço foi o pêssego 
nacional, com o quilo 
vendido entre R$ 5,29 e 
R$ 19,99.

O peru de Natal pode 
ser encontrado com pre-
ço que vai de R$ 20,90 a 
R$ 22,99, sendo a varia-
ção de 10%. Enquanto 
isso, o chester varia o pre-
ço por quilo de R$ 19,99 
até R$ 22,99, numa varia-
ção de 15%. Já o quilo do 
tender  custa R$ 42,98, 
em um supermercado e, 
R$ 49,99 em outro.

Em relação a carne su-
ína, o quilo do lombo foi 
encontrado d R$ 19,90 
até R$ 35,49, uma varia-
ção de 78,34%, enquanto 
o quilo do pernil varia de 
R$ 14,90 a R$ 21,99, uma 
variação de 47,58%.

O Ministério Público 
de Goiás (MP-GO), por in-
termédio da Promotoria de 
Justiça de Abadiânia, ofere-
ceu, na tarde de terça-feira, 
15, a 13ª denúncia contra 
João Teixeira de Faria, pela 
prática de estupro de vul-
nerável e violação sexual 
mediante fraude, envol-
vendo 18 mulheres. Entre 
as provas apresentadas 
junto à denúncia contra o 
médium, conhecido como 
João de Deus, estão rela-
tos, testemunhos, foto-
grafias e documentos.

Segundo os promoto-
res de Justiça que assinam 
a denúncia, Ariane Patrícia 
Gonçalves e Luciano Miran-
da, os crimes de autoria de 
João de Deus foram come-
tidos entre 1999 e 2018. 
Existem vítimas nos esta-
dos de Goiás, Pará, Santa 
Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Distrito Federal e Bahia.

A Justiça já havia rece-
bido outras 12 denúncias 
contra João Teixeira de 
Faria por crimes sexuais. 
Em duas, já houve con-

denação – em uma de-
las, a 19 anos e 4 meses 
de reclusão por violação 
sexual mediante fraude, 
na modalidade tentada; 
violação sexual mediante 
fraude; e dois estupros de 
vulneráveis; e na outra, a 
40 anos de reclusão por 5 
estupros de vulneráveis.

João de Deus também 
já foi condenado a 4 anos 
de reclusão por posse ir-
regular de arma de fogo 
de uso permitido e por 
posse irregular de arma 
de fogo de uso restrito.

Covid-19: Brasil supera 7 milhões de 
casos; nº de mortos é o maior em 3 meses
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O governador Ronal-
do Caiado celebrou 
a aprovação, pelo 

Senado Federal, do projeto 
que apoia unidades da Fe-
deração endividadas. “É de 
importância ímpar. O Estado 
não pode viver de liminares 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Temos que ter a opor-
tunidade de renegociar, ter 
equilíbrio nas contas, e trabal-
har sem essa guilhotina a cada 
final de liminar”, afirmou nes-
ta quarta-feira (16/12), em en-
trevista à Rádio Sagres 730. O 
Projeto de Lei Complementar 
101/2020 segue para sanção 
presidencial.

O projeto, que estabelece 
o Programa de Acompanha-
mento e Transparência Fiscal 
e o Plano de Promoção do 
Equilíbrio Fiscal, foi apreciado 
antes, em caráter de urgên-
cia, pela Câmara dos Deputa-
dos. “Faço um agradecimen-
to público a toda a bancada 
federal e aos senadores de 
Goiás, especialmente Vander-
lan Cardoso, relator da ma-
téria. Eles pilotaram com mu-
ita competência a tramitação 
deste projeto, e conseguiram 
votar, no apagar das luzes, 
na última sessão do Sena-
do”, reconheceu Caiado, que 

lembrou a situação fiscal que 
herdou de gestões anterio-
res. “Goiás foi endividado de 
forma criminosa, com taxas 
altíssimas de juros, muitas 
vezes em dólar, sem qualqu-
er seguro em relação à des-
valorização do real.”

De autoria do deputado 
federal Pedro Paulo, o pro-
jeto retoma pontos do sub-
stitutivo elaborado por Van-
derlan Cardoso para o Plano 
Mansueto (PLP 149/2019), 
aprovado na Câmara em 

abril de 2020. O antigo texto 
criava um programa de so-
corro a Estados e municípios 
mais endividados, com intu-
ito de possibilitar operações 
de crédito com o aval da 
União, desde que associadas 
a medidas de esforço fiscal. 
“Conseguimos algo inédito e 
vamos ter a oportunidade de 
renegociar as dívidas”, enfa-
tizou Caiado. Goiás passa a 
ser um dos contemplados, 
pois a prorrogação das dívi-
das se encerra no dia 31 de 

dezembro de 2020, confor-
me decisão do STF.

Entretanto, foi necessária 
uma contrapartida, confor-
me lembrou o governador. 
“O Estado fez a lição de 
casa e, em 2019, se tornou 
o primeiro ano em que foi 
reconhecido pelo Tesouro 
Nacional como superavitário 
no seu orçamento”, pon-
tuou. Citou, por exemplo, 
que o Goiás foi pioneiro na 
aprovação da reforma da 
previdência estadual na ínte-

gra, também regulamentou a 
PEC da Previdência, atualizou 
o Estatuto do Servidor Públi-
co, entre outras medidas de 
austeridade, como cortes no 
custeio da máquina.

“Goiás chegou a um per-
centual de 82% só na manu-
tenção da folha e gasto com 
previdência. De R$ 100, eram 
destinados R$ 82 para pagar a 
folha de aposentados e pen-
sionistas. Você tem 17% de 
custeio da máquina como um 
todo. Quando recebemos o 

governo, essa situação estava 
colada aos 100% e o Estado 
fechava o mês deficitário”, in-
formou o governador.

Também foi necessário 
rever a política de con-
cessão de incentivos fiscais. 
“O alto percentual provoca 
desequilíbrio na capacida-
de do governo de retribuir 
à população com seus ser-
viços obrigatórios.” O único 
entrave para o processo foi a 
não privatização da Saneago, 
mas que a nova lei permite a 
chamada venda parcial. “Após 
a Enel, houve uma rejeição 
muito grande da população a 
novas privatizações. O Estado 
segue no controle 51% da em-
presa, podendo fazer a venda 
de 49%”, explicou.

Caiado frisou que a po-
pulação enxerga que agora o 
dinheiro público, antes gasto 
sem nenhum controle, hoje 
é devidamente aplicado para 
ampliar as ações de saúde, 
educação, segurança públi-
ca, rodovias, infraestrutura, 
programas sociais. “A popu-
lação começa a ver que as 
medidas enérgicas, de corte, 
foram necessárias diante da 
total destruição da máqu-
ina do Estado no decorrer 
desses últimos anos.”

O investimento estadual 
na região Metropolitana de 
Goiânia para a construção 
de moradias e entrega de 
escrituras já é de cerca de 
R$ 14,8 milhões, desde o 
início da gestão do gover-
nador Ronaldo Caiado. Ao 

todo, incluindo a entrega 
da última terça-feira, 15, 
em Nova Veneza, 955 fa-
mílias foram beneficiadas 
com casa própria na capital 
e municípios vizinhos.

Somado aos recursos 
federais aplicados no setor 

habitacional, no mesmo 
período, a verba de R$ 14,8 
milhões passa a ser amplia-
da para R$ 109 milhões. 
Já foram contemplados os 
municípios de Goiânia, San-
to Antônio de Goiás, Bonfi-
nópolis, Nova Veneza e Se-

nador Canedo.
Em Goiânia, até o fi-

nal deste ano e início do 
próximo, estão previstas 
as entregas de mais 1 mil 
moradias, distribuídas nos 
residenciais Jardim das 
Oliveiras, Porto Dourado e 

João Paulo II. Com as entre-
gas, 1.539 famílias terão sido 
atendidas em dois anos.

Dados do governo esta-
dual também apontam que 
2.793 famílias de baixa ren-
da foram beneficiadas com 
escrituras. Estão em anda-

mento ainda a legalização 
de 1.905 imóveis e a cons-
trução de 2.730 moradias, 
que representam investi-
mento superior a R$ 220 
milhões, dos quais R$ 31,4 
milhões são de contraparti-
da do Governo de Goiás.

Reprodução

Governo de Goiás já investiu R$ 14,8 milhões em construção de moradias

Governador Ronaldo Caiado inaugura 
estúdio e redação na Agência Brasil Central



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 17 de Dezembro de 2020economia

Segundo apurou o ‘Esta-
dão/Broadcast’, entre 
os instrumentos, está 

a antecipação do 13º para 
aposentados e pensionistas 
do INSS e do pagamento do 
abono salarial (uma espécie 
de 14º salário a trabalhado-
res que ganham até dois mí-
nimos), “se for necessário”.

O plano está sendo tratado 
como uma espécie de “vaci-
na” para garantir a sustenta-
ção da retomada econômica, 
caso haja um recrudescimen-
to ainda maior da doença an-
tes de o País alcançar ampla 
imunização da população.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, deu pistas do 
que o governo pode fazer para 
ajudar na “aterrissagem” após 
o fim do auxílio emergencial, 
que já injetou R$ 293,8 bi-
lhões na economia.

“Temos a capacidade de 
antecipar benefícios, diferir 
arrecadação de impostos - já 
fizemos isso neste ano”, dis-
se Guedes em audiência pú-
blica no Congresso na sexta-
-feira passada.

Ele ressaltou que essas 
ações respeitam o teto de gas-
tos, regra que limita o avanço 
das despesas à inflação.

Segunda onda de Covid-19
Uma fonte da equipe 

econômica disse que o Mi-
nistério da Economia está 
“observando” para tomar 
as medidas, que depende 
do “andamento da econo-
mia!”. Não há intenção, no 
entanto, de fazer medidas 
de diferimento de tributos 
(postergação do pagamen-
to) porque a Receita Federal 

está começando a recuperar 
agora a base de arrecadação.

Não há ainda um co-
mando já emitido para o 
acionamento dessas medi-
das. A avaliação é de que é 
preciso “ter munição”, mas 
guardá-la para o momento 
em que seu uso se mostrar 
necessário.

Diante do cenário da Co-
vid-19 no Brasil, o temor é 

uma segunda onda da do-
ença se instalar no país sem 
que tenhamos atingido ní-
veis ideais de imunização. 
O governo anunciou R$20 
bilhões para a compra de 
vacinas, mas ainda não há 
data definida para começar 
a imunização da população.

A eventual execução 
do plano de contingência 
também pode impor desa-

fios adicionais à gestão da 
dívida pública. Com mais 
de R$ 600 bilhões em ven-
cimentos concentrados no 
primeiro quadrimestre de 
2021, eventual antecipação 
de benefícios ou diferimen-
to de tributos pressionaria 
ainda mais o caixa do Te-
souro Nacional, já bastante 
demandado devido às des-
pesas da pandemia.

Auxílio Emergencial
Segundo o cronograma 

da Caixa para pagamento do 
auxílio emergencial, há paga-
mentos estendidos para ja-
neiro de 2021, com sobras do 
que não foi pago neste ano. 
Um calendário de janeiro com 
o número de beneficiados foi 
divulgado, mas não os valo-
res. A reportagem do Estadão 
procurou a Caixa, que não 
informou os valores. O pró-
prio ministro Guedes já falou 
publicamente em pagamento 
em fevereiro.

Em meio à pressão para 
a prorrogação do auxílio, o 
líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
Fernando Bezerra, disse ao 
Estadão/Broadcast que é 
preciso cortar despesas an-
tes de uma definição sobre 
a prorrogação do auxílio 
emergencial em 2021.

“Antes de definirmos 
oportunidade e necessida-
de de prorrogar o auxílio 
é preciso aprovar medidas 
de corte de gastos”, afir-
mou. Segundo ele, é preci-
so aguardar os indicadores 
sanitários da pandemia de 
covid-19 e os dados da eco-
nomia do último trimestre. 

Divulgação

Auxílio Emergencial: Com fim do benefício, 
governo estuda novo plano de contingência



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
-------------------------------
0 preto 1.4 elx com-
pleto pneus novos con-
serF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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 
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

-------------------------------
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.
-------------------------------

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 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
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução

Um dos games de maior 
sucesso em 2020 – ape-
sar de ter sido lançado 
originalmente em 2018 –, 
“Among Us” está expan-
dindo suas possibilidades. 
Antes, o game era exclusi-
vo para PC e mobile (tanto 
iOS quanto Android), ago-
ra, ele chegou ao primeiro 
console, o Nintendo Switch. 
O jogo permitirá o crossplay 
entre as três plataformas. Na 
eShop da Nintendo, o game 
chega custando R$ 18,50.

Já em 2020, a Innerslo-
th, responsável pelo jogo, 
anunciou que estava traba-
lhando em uma sequência. 
O sucesso repentino duran-
te a pandemia, porém, fez 
com que o estúdio voltasse a 
traz e prometesse focar em 
aprimoramentos para o jogo 
já existente. Isso inclui, claro, 
novos cenários, mecânicas, 
melhoria nos servidores e 
novos visuais. Ainda não há, 
entretanto, uma previsão 
para as novas atualizações.

“Among Us” se tornou 
um dos grandes sucessos 
de 2020 ao lado de jogos 
que foram febre como “Fall 
Guys: Ultimate Knockout” 

e “Animal Crossing: New 
Horizons”. Dos três, porém, 
“Among Us” é o único que 
funciona em três platafor-
mas diferentes e que era, 
até então, 100% gratuito 
para jogar. Enquanto isso, 
“Animal Crossing” é exclusi-
vo de Switch e, obviamen-
te, pago, enquanto “Fall 
Guys” está disponível para 
PlayStation 4 e PCs, mas 
não gratuitamente. Ao que 
tudo indica, porém, “Among 
Us” continuará gratuito em 
outras plataformas, e será 
pago apenas no Switch.

A Innersloth tem feito 
atualizações constantes 
com pequenos aprimora-
mentos em “Among Us” 
para manter o game rele-
vante enquanto novidades 
surgem na indústria dos 
games a cada mês. Curio-
samente, a empresa tem 
focado também nas intera-
ções nas redes sociais para 
manter o jogo sempre em 
destaque. Recentemente, 
o Twitter de “Among Us” 
chegou a divulgar até mes-
mo as cores de persona-
gens mais e menos popula-
res entre os jogadores.

Anitta contou pela pri-
meira vez que foi ví-
tima estupro quando 

era adolescente. A revelação 
foi feita no primeiro episódio 
da série documental “Anitta: 
Made In Honório”, que es-
treou na madrugada desta 
quarta-feira (16), na Netflix.

Eu nunca expus isso em 
público. Eu sempre me co-
loquei numas relações meio 
abusivas.  Quando eu tinha 
14 para 15 anos, conheci 
uma pessoa. Eu tinha medo 
dele, ele era autoritário co-
migo, falava de forma au-
toritária. Eu era diferente 
quando eu era adolescente, 
não era como eu sou hoje 
em dia”, conta ela. “Ele esta-
va muito nervoso, muito es-
tressado. Eu estava com bas-
tante medo das reações dele 
e eu acabei perguntando se 

ele queria ir pra um lugar 
só nós dois. Rapidamente, 
na mesma hora, ele parou 
o estresse dele e perguntou 
se eu tinha certeza. Eu falei 
que sim. Mas hoje eu tenho 
plena certeza que eu falei 
que sim, porque eu tinha 
muito medo do estresse 
dele”, desabafa.

Aos prantos, Anitta conti-
nua seu relato. “Quando eu 
cheguei lá, eu realizei que 
não era certo fazer aquilo 
por medo e eu falei que não 
queria mais. Mas ele não ou-
viu. Ele não falou nada. Ele só 
seguiu fazendo o que ele que-
ria fazer. Quando ele acabou, 
ele saiu, foi abrir uma cerveja 
e eu fiquei olhando pra cama 
cheia de sangue”, conta.

A cantora conta ainda 
que durante muitos anos 
conviveu com o drama de 

achar que a culpa era sua. 
“Faz muito pouco tempo que 
eu parei de achar que isso é 
culpa minha, que eu causei 
isso pra mim. Eu sempre tive 
medo do que as pessoas iam 
falar: como ela pode ter so-
frido isso e hoje ser tão sexu-
al, ser tão aberta, fazer tanta 
coisa’. Eu não sei. O que eu 
sei é que eu peguei isso que 
eu vivi e transformei em uma 
coisa pra me fazer sair por 
cima, sair melhor”, continua.

Foi buscando forças para 
superar o abuso, que Larissa 
(nome verdadeiro da artista) 
criou a personagem Anit-
ta. “Pra todos vocês que se 
perguntam de onde nasceu 
a Anitta. Nasceu daí. Da mi-
nha vontade e necessidade 
de ser uma mulher corajosa, 
que nunca ninguém pudesse 
machucar, que nunca nin-

guém pudesse fazer chorar, 
magoar. Que sempre tivesse 
uma saída para tudo. Foi daí. 
Eu criei essa personagem aí”.

A mãe da cantora, Miriam 
Macedo, e o irmão, Renan 
Machado, também falaram 
sobre quando souberam da 
agressão vivida por Anitta. 
“Eu via ela triste de vez em 
quando, via chateada mas, 
pra mim, era as coisas que 
ela não conseguia”, expli-
cou Miriam. “Faz muito 
pouco tempo. Ela chamou 
eu, meu pai e minha mãe 
pra conversar. Ela pediu 
que a gente nem olhasse 
pra ela. Estava começando 
a se boicotar, não comer, 
não estar feliz, criar defe-
sas dentro dela pra supor-
tar esse segredo. Resolveu 
botar isso pra fora, nos con-
tar”, relembra Renan.

Reprodução/Instagram

Cantora Anitta revela que foi 
vítima de estupro aos 14 anos

Hit dos celulares, 
“Among Us” é lançado 
pro Nintendo Switch


