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No dia em que se celebra o Dia Mundial de Combate à Pneumonia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) alerta 
para a importância da prevenção da doença, que segue sendo a principal causa de morte em crianças de até 5 anos de idade. p2
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Nesta sexta-feira, 13, 
a  previsão do tempo é de 
chuva em todas as regiões 
de Goiás. De acordo como o 
Centro de Informações Me-
teorológicas e Hidrológicas 
(Cimehgo), em todo estado 
terá áreas de instabilidade.

O Cimehgo informa que 
tempo terá uma variação de 
parcialmente nublado com 
aberturas de sol, possibili-
dade de chuvas, localmente 
fortes, acompanhadas de ra-

jadas de vento e raios.
Para o final de semana, 

sábado e domingo, dias 14 e 
15, a previsão é de de áreas 
de instabilidade atuando em 
várias regiões de Goiás, com 
possibilidade de chuvas local-
mente fortes, que podem vir 
com rajadas de vento e raios.

Relembrando que Goiâ-
nia está em Alerta Laranja, 
com chuvas intensas que 
alagou ruas e derrubou ár-
vores nas ruas da capital.

Goiânia 
não terá 
Lei Seca, 
mas em 
algumas 
cidades 
do interior 
a venda de 
bebidas está 
proibida

Goiás tem previsão de chuva 
para sexta, sábado e domingo Filha mais nova do cantor Belo é presa por 

integrar organização criminosa
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No dia em que se 
celebra o Dia Mun-
dial de Combate à 

Pneumonia, a Sociedade 
Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia (SBPT) alerta 
para a importância da pre-
venção da doença, que se-
gue sendo a principal causa 
de morte em crianças de 
até 5 anos de idade.

Segundo a entidade, em-
bora a taxa de mortalidade 
da pneumonia tenha tido 
uma redução de 25,5% entre 
1990 e 2015, a quantidade 
de internações e o alto custo 
do tratamento ainda são de-
safios para a saúde pública e 
a sociedade como um todo.

“Entre janeiro e agosto 
deste ano, 417.924 pacien-
tes foram hospitalizados por 
causa de pneumonia no Bra-
sil, totalizando gastos totais 
de mais de R$ 378 milhões 
com serviços hospitalares. 
No mesmo período do ano 
passado, foram 430.077 in-
ternações, de acordo com 
informações do Datasus”, 
disse a SBPT.

Dados do DataUnicef, liga-
do ao Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), 
também alertam para os ris-
cos da doença que é a maior 
causa de morte por doença in-
fecciosa de adultos e crianças, 
sendo responsável pela morte 
mais de 802 mil crianças com 
até cinco anos, em 2018, em 
todo o mundo. A entidade 
chama atenção para o fato 
de que, no mundo, a cada 39 
segundos morre uma criança 
vítima de pneumonia.

A doença
A pneumonia é uma do-

ença inflamatória aguda que 
acomete os pulmões e pode 
ser provocada por bactérias, 
vírus, fungos ou pela inala-
ção de produtos tóxicos. O 
Streptococcus pneumoniae 
é o agente causador em 60% 
dos casos. As principais mani-
festações clínicas da doença 
são tosse com produção de 
expectoração; dor torácica, 
que piora com os movimentos 
respiratórios; mal-estar geral; 
falta de ar e febre.

Além disso, quadros de res-
friado comum e gripe podem 
se agravar e contribuir para o 
desenvolvimento da pneumo-

nia causada por bactérias.
A integrante da Comis-

são Científica de Infec-
ções Respiratórias da SBPT 
pneumologista Rosemeire 
Maurici da Silva lembra que 
a qualquer sinal desses sin-
tomas a pessoa deve procu-
rar um médico.

“Devemos ficar atentos 
para os sinais e sintomas 
e procurar auxílio médico 
precocemente, principal-
mente no caso de pacien-
tes que apresentam maior 
risco de complicações e 
de morte, como crianças e 
idosos, além de portadores 
de outras doenças crônicas 
ou situações em que ocorre 

deficiência do sistema imu-
nológico”, disse Rosemeire.

Recomendações
As principais recomen-

dações da SBPT para preve-
nir a pneumonia são lavar 
as mãos com frequência; 
não fumar; não usar bebi-
das alcoólicas; evitar aglo-
merações e se vacinar. No 
Brasil, a vacinação contra 
a doença é oferecida pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) de forma gratuita.

Algumas das populações 
prioritárias para a vacinação 
são os adultos com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
portadores de doenças crô-

nicas, indivíduos em situ-
ação de imunossupressão, 
gestantes, residentes em 
lares de idosos, profissio-
nais da saúde, cuidadores de 
crianças, indígenas, popula-
ção carcerária, tabagistas e 
portadores de asma.

Além da pneumonia, 
o SUS garante o acesso 
gratuito a 19 vacinas, que 
protegem contra mais de 
40 doenças, entre elas do-
enças infecciosas como a 
poliomielite, meningite, 
difteria, tétano, coquelu-
che, sarampo, caxumba, 
rubéola, hepatites virais, 
gripe, tuberculose, febre 
amarela, entre outras.

Reprodução

Goiânia não terá Lei 
Seca nas eleições muni-
cipais deste ano. A in-
formação foi confirmada 
pela assessoria do Tribu-
nal Regional Eleitoral de 
Goiás (TRE-GO). Ainda 
segundo o órgão, nas 
demais cidades do esta-
do a decisão fica a cargo 
do juiz eleitoral que tem 
autonomia sobre o res-
pectivo município.

Algumas cidades do 
interior de Goiás já tive-
ram a Lei Seca decretada 
pela Justiça Eleitoral. Ne-
las, a venda de bebidas 
alcoólicas está proibida 
entre as 18h de sábado 
(14) e as 18h de domingo.

A decisão relacionada 
a Acreúna, Santo Antônio 
da Barra e Turvelândia é 
da juíza eleitoral Vivian 
Martins Melo Dutra, que 
assinou uma portaria 
no último dia 3. O texto 
prevê que os donos de 
supermercados, merca-
dos, padarias e estabe-
lecimentos similares dos 
três municípios citados 
podem funcionar nor-
malmente, mas ficam 
impedidos de vender 
bebidas alcoólicas.

Reforço policial
A portaria assinada 

pela juíza também esta-
belece que as polícias 
Civil e Militar devem fis-
calizar o cumprimento 
da medida nesses mu-
nicípios e encaminhar 
avisos de possíveis casos 
de descumprimento à 
Justiça Eleitoral.

A juíza afirma que a de-
cisão se dá pois o uso de 
bebidas alcoólicas altera 
os ânimos e dá margem 
a desentendimentos. Ela 
também menciona que 
o voto deve ser exercido 
com sobriedade e que as 
eleições precisam trans-
correr com tranquilidade.

Nesta quarta-feira, 11, 
a filha mais nova do can-
tor Belo, Isadora Alckmin 
Vieira, de 21 anos, foi 
presa no Rio de Janeiro. 
Isadora, que é estudante 
de odontologia, é acusada 
de integrar uma quadrilha 
que fatura entre R$ 600 
mil a R$ 1 milhão por mês 
com golpes eletrônicos.

Isadora foi presa jun-

tamente com outras 11 
mulheres pela Delegacia 
de Combate às Drogas 
(DCOD). A quadrilha é sus-
peita de agir em conjunto 
com a maior facção crimi-
nosa do Rio de Janeiro. 
Segundo investigações da 
polícia, as mulheres indu-
ziam as vítimas dos golpes 
a repassarem seus dados 
bancários e entregarem 

cartões a motoboys que, 
na verdade, eram outros 
integrantes da quadrilha.

Ao jornal O Globo, 
Belo disse que não sabia 
do envolvimento da filha 
nos golpes. “Eu não sabia 
de absolutamente nada, 
falei com ela semana pas-
sada por telefone e ainda 
perguntei de tudo, da fa-
culdade e tal. Dei sempre 

Pneumonia segue como principal 
causa de morte de crianças no país
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Como um grande defen-
sor e protetor dos ani-
mais que é, o governa-

dor Ronaldo Caiado sancionou 
a Lei nº 20.898, que institui no 
Estado o Abril Laranja, dedi-
cado à campanha de adoção 
e de prevenção à crueldade 
contra os animais, a ser reali-
zada no quarto mês de cada 
ano. O projeto é do deputado 
estadual Bruno Peixoto.

A ASPCA, deu início à 
campanha Abril Laranja 
como forma de conscienti-
zar e prevenir maus-tratos 
aos animais. A ação é váli-
da para que as pessoas se 
mobilizem, denunciem e 
cobrem políticas públicas 
mais aprimoradas contra 
esse tipo de violência.

Poderão ser desenvolvidos 
trabalhos com o objetivo de 
alertar e promover debates 
sobre o tema, ações integra-
das envolvendo a população, 
órgãos públicos, instituições 
públicas e privadas, além de 
estimular, sob o ponto de vista 
social e educacional, a concre-
tização de ações, programas e 
projetos na área, bem como a 

realização de feiras de adoção 
de animais domésticos, 
workshops e palestras volta-
das à temática de proteção 
aos animais.

Em Goiás, a Lei de nº 
20629/2019, sancionada tam-
bém pelo governador Ronal-
do Caiado, define e pune atos 
de crueldade e maus-tratos 

contra animais. Os infratores 
podem receber penas que 
vão desde apreensão do ani-
mal agredido até a proibição 
para criar ou ser dono de out-
ro animal. Além disso, podem 
ser aplicadas multas de R$ 
800 a R$ 5 mil por animal e 
por ocorrência.

Neste ano, o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, san-
cionou a lei que aumenta as pe-
nas para quem maltratar cães 
e gatos no Brasil. Agora, este 
crime passa a ser punido com 
prisão de dois a cinco anos, 
além de estar previstos multa 
e proibição da guarda. Antes, 
a pena era de detenção de três 
meses a um ano e multa.

Denúncias
Em meio à pandemia da 

Covid-19, que manteve mais 
pessoas em casa, aumenta-
ram os registros de denún-
cias de maus-tratos a cães 
e gatos, segundo relatos de 
organizações não-governa-
mentais de defesa e proteção 
animal. De acordo com a 

Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE ), 46,1% 
dos domicílios do Brasil tem 
pelo menos um cachorro, o 
equivalente a 33,8 milhões 
de unidades domiciliares. Já 
os gatos estavam presentes 
em 19,3% dos domicílios.

Entre os maus-tratos pre-
vistos na lei goiana estão o 
abandono em vias públicas 
e residências fechadas ou 
inabitadas, agressões como 
espancamento ou com uso 
de objetos cortantes e sub-
stâncias químicas, privação 
de alimento ou alimentação 
adequada à espécie e confin-
amento, acorrentamento ou 
alojamento inadequado.

 Os casos ou suspeitas 
de maus-tratos podem ser 
denunciados na Delegacia do 
Meio Ambiente, no telefone 
(62) 3201-2637, ou na Polícia 
Militar Ambiental, no núme-
ro 190. Acontecimentos que 
incluam profissionais da área 
também devem ser relata-
dos ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária (CRMV).

Nesta quinta-feira,12, a 
família do pequeno Felipe Ne-
res da Mota, de cinco meses, 
recebeu um certificado das 
mãos do presidente do Institu-
to de Assistência dos Servido-
res Públicos de Goiás (Ipasgo), 
Hélio José Lopes, compro-
vando que ele foi a primeira 
criança a ser registrada em 

Goiás pelo Bebê Ipasgo. Ação 
foi realizada pelo Governo de 
Goiás, por meio de uma par-
ceria inédita entre o Instituto, 
a Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP-GO) e o Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás. Fe-
lipe passou por uma biometria 
neonatal assim que nasceu, no 
dia 4 de julho, no Hospital da 

Mulher, em Goiânia.
O projeto-piloto, criado em 

julho de 2020 pelo governa-
dor Ronaldo Caiado, está  em 
fase de teste e já conta com a 
adesão de 29 famílias. Através 
dele, possível evitar proble-
mas em maternidades, como, 
por exemplo, trocas, roubos, 
vendas, tráfico e adoções ile-

gais. A criança é, também, 
incluída como dependente 
sem carência e os pais rece-
bem o cartão de usuário logo 
após o nascimento. 

A mãe do primeiro bebê 
registrado biometricamente 
na maternidade em Goiás, 
Luana Neres, afirmou que se 
interessou pela ação assim 

que a equipe do Ipasgo expli-
cou do que se tratava. “Achei 
uma ideia fantástica. De fato, 
uma proposta inovadora. Traz 
segurança para a família; e eu, 
com certeza, indico a outras 
usuárias do Ipasgo que estão 
gestantes”, declarou .

Hélio José Lopes, presi-
dente do Ipasgo, foi a casa 

da família para efetuar a 
entrega. “Desejamos mui-
ta sorte e saúde na vida do 
Felipe. Conversando com a 
mãe, vimos na prática como 
esse projeto é eficiente. Ela 
disse que, assim que ele saiu 
da maternidade, já usou sua 
carteirinha para uma consul-
ta com o pediatra”, afirmou .

Reprodução

1º recém-nascido com biometria recebe certificado Bebê Ipasgo

Abril Laranja vai alertar sobre 
maus-tratos aos animais e adoção
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O consumo de ener-
gia no país voltou 
aos níveis pré-

-pandemia, principalmente 
impulsionado pelos setores 
da indústria voltados à ex-
portação. O dado faz parte 
dos resultados da Eletro-
bras, referentes ao tercei-
ro trimestre do ano, que 
apontam lucro líquido de 
R$ 96 milhões, inferior aos 
R$ 716 milhões do mesmo 
período do ano passado.

 A apresentação dos 
números foi feita em tele-
conferência realizada nesta 
quinta-feira (12), aos acio-
nistas da estatal, pelo presi-
dente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Júnior. Segundo ele, 
a economia brasileira vinha 
em um processo de retoma-
da do crescimento, mas so-
freu uma parada brusca por 
conta da pandemia, a partir 
de março. Quanto maior a 
atividade econômica, maior 
o consumo de energia.

 “Há duas razões para o 
processo de retomada. A 
primeira delas é, de fato, a 
economia. O ponto mais bai-
xo [no consumo de energia] 
foi em maio, com redução de 

26%, e nós já estamos com 
4% operando acima. Isto 
significa um retorno impor-
tante das atividades. O Brasil 
vinha em uma perspectiva 
de crescimento, vinha ga-
nhando velocidade, e teve 
uma brecada forte. Agora 
está tendo uma saída forte, 
com responsabilidade”, disse 
o presidente da estatal.

 Em maio, o consumo mé-
dio nacional chegou a 55.272 
megawatts (MW), subindo 
ao patamar de 65.984 MW 
em outubro. Segundo ele, o 
setor que apresenta maior 
atividade é o exportador, im-
pulsionado pelo câmbio fa-
vorável. Ao mesmo tempo, o 
comércio e os serviços ainda 
estão abaixo do potencial.

 “Temos um benefício, 
com a variação do câmbio, 
das indústrias exportadoras, 
que ficaram mais competiti-
vas, incluindo o agronegócio 
e as commodities. Mas ainda 
estamos bastante afetados 
no tema de comércio e ser-
viços, que estão com muitas 
dificuldades, como os seto-
res hoteleiro, de alimenta-

ção, de aviação”, assinalou 
Ferreira Júnior.

 Ele lembrou também que 
o tempo quente em boa par-
te do país, este ano afetado 
pelo fenômeno La Niña, é 
favorável ao uso intensivo 
de sistemas de ar-condicio-
nado: “Estamos vivendo um 
momento muito quente e 
a temperatura impacta no 

consumo em instalações re-
sidenciais e comerciais. Até 
por conta do home-office, 
estamos com um consumo 
maior no residencial”.

 
Amapá

Após a conferência com os 
investidores, o presidente da 
Eletrobras conversou com a 
imprensa. Ele foi questionado 
se o incêndio no transforma-
dor no Amapá, de uma em-
presa privada, pode impactar 
na privatização da estatal.

 “Esse evento no Amapá 
foi infeliz e dramático para 
a população, mas que não 
é comum de acontecer. Foi 
um evento extraordinário. 
Não temos condições de sa-
ber, porque ainda está sendo 
apurado, até para respon-
sabilizar ou atribuir culpa. É 
muito precipitado qualquer 
tipo de julgamento a dez 
dias do evento. A Eletrobras 
continua um ativo impor-
tante a ser privatizado, pela 
contribuição que pode dar 
aos cofres do Estado ou pela 
geração de investimentos e 
empregos. A privatização da 
companhia continua sendo 
prioridade do governo.”

Divulgação

O consumo de energia em todo país 
voltou aos níveis pré-pandemia



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588

HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autoF: 
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 no-
vos conservado só what-
sapp: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 
:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
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, 
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
-------------------------------
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 
banheiro social, laje, 
blincom 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

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

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
-------------------------------
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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-------------------------------
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, 
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
-------------------------------
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 
banheiro social, laje, 
blincom 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

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

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
-------------------------------
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

Circula nas redes sociais 
um vídeo de Felipe Prior 
trocando socos com um 
homem em um bar de Ilha-
bela, no litoral paulista. No 
Instagram, o ex-BBB confir-
mou a briga:

Eu não gosto de fugir 
das coisas que aconte-
cem. Realmente, no vídeo 
sou eu mesmo. A briga 
não foi comigo. Entrei 
para apaziguar a briga 
que estava rolando com 
outra pessoa que estava 
na roda e acabou sobran-
do para mim. Eu tomei 
uns socos, tranquilo, vida 
que segue. Não quero fi-
car falando disso”

No início do vídeo, 
Prior é segurado por dois 
funcionários do estabele-
cimento, aparentemente 
embriagado. Depois, ele 

se solta e entra no local, 
enquanto as pessoas ao 
seu redor exclamam “que-
bra ele, Prior”.

Ele sai do bar já rece-
bendo socos do homem. 
Cambaleando, o ex-BBB 
tenta arremessar uma gar-
rafa de vidro contra o ou-
tro, mas erra a mira e qua-
se acerta a câmera.

Prior, então, cai no 
chão e tenta revidar, mas 
enrosca as pernas em um 
poste de iluminação. Esse 
momento virou piada nas 
redes sociais! “Prior” e 
“apanha y apanha” entra-
ram para os assuntos mais 
comentados do momento 
no Twitter brasileiro.

Ao final do vídeo, outras 
pessoas aparecem — algu-
mas para participar da bri-
ga, outras para separar.

A NFL anunciou que o 
Super Bowl 2021 terá 
como atração princi-

pal o músico The Weeknd. A 
escolha do cantor canaden-
se segue o padrão de anos 
anteriores no qual a NFL faz 
questão de convidar artis-
tas populares entre o públi-
co para realizar o show do 
intervalo patrocinado pela 
Pepsi. Nos últimos anos, The 
Weeknd teve cinco músicas 
alcançando o topo das para-
das, incluindo “Can’t Feel My 
Face” e “Starboy”, em parce-
ria com o Daft Punk.

O Super Bowl 2021 está 
marcado para acontecer 

no dia 07 de fevereiro, em 
Tampa (Flórida), mas como a 
pandemia de Covid-19 ainda 
é uma realidade, a apresen-
tação de The Weeknd pode 
passar por alterações. Na 
maioria dos anos, o show do 
intervalo abre espaço para 
muitas pessoas ficarem no 
campo, perto do palco. Além 
disso, a montagem da es-
trutura conta com centenas 
de profissionais envolvido. 
No entanto, por enquanto 
a NFL só anunciou a redu-
ção do público que ocupará 
o Raymond James Stadium, 
permitindo apenas 20% da 
capacidade total do estádio.

Em comunicado, The We-
eknd se diz horando e em 
êxtase: “Todos nós crescemos 
assistindo aos maiores artistas 
do mundo jogando o Super 
Bowl, e só podemos sonhar 
em estar nessa posição. Sinto-
-me humilde, honrado e em 
êxtase por ser o centro desse 
palco infame este ano.”

Este será o segundo Su-
per Bowl com produção da 
Roc Nation, produtora de 
Jay-Z. A parceria entre NFL 
e Jay-Z começou em 2019, 
depois que diversos artistas 
da indústria musical disse-
ram que não trabalhariam 
com a liga de futebol ame-

ricano em solidariedade a 
Colin Kaepernick, jogador do 
San Francisco 49ers que não 
foi mais contratado pela liga 
depois de protestar contra a 
brutalidade policial e a injus-
tiça racial ficando de joelhos 
durante a execução do hino 
nacional em alguns jogos.

O primeiro trabalho da 
parceria NFL + Jay-Z foi reali-
zado neste ano, com a apre-
sentação de Shakira e Jen-
nifer Lopez, e que marcou a 
primeira vez de uma dupla 
de artistas latinos como des-
taque. O álbum mais recen-
te de The Weeknd, “After 
Hours”, foi lançado este ano.
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The Weeknd é anunciado como 
atração principal do Super Bowl 

Felipe Prior se 
envolve em briga e 
apanha em Ilhabela


