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Acontece neste sábado (21) a 7ª edição da campanha Doe Sangue ao Som do Rock, em Goiânia. O evento é realizado pelo HGG, em parce-
ria com a Hemocentro de Goiás e contará com apresentações de bandas de rock goianas, com músicas do rock nacional e internacional. p8
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Doe sangue ao som do rock : campanha 
incentiva doação de sangue em Goiânia
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recida poderão 
funcionar 24h na 
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durante o período 
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Primeiras 120 mil doses da 
CoronaVac chegam a São Paulo
Na manhã desta quinta-feira, 19, o governo do estado de São Paulo 
recebeu as 120 mil primeiras doses da CoronaVac, que é uma das 
vacinas testadas contra a Covid-19. O material foi importado da China.

Câmara 
de Goiânia 
aprova projeto 
contra dissemi-
nação de fake 
news  p2
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Na manhã desta quinta-fei-
ra, 19, o governo do estado de 
São Paulo recebeu as 120 mil 
primeiras doses da CoronaVac, 
que é uma das vacinas testa-
das contra a Covid-19. O ma-
terial foi importado da China e 
desenvolvido pelo laboratório 
chinês Sinovac, em parceria 
com o Instituto Butantan.

O governador João Doria 
(PSDB), o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, e o 
secretário estadual de Saúde, 

Jean Gorinchtey, acompanha-
ram a chegada do lote, que foi 
trazido em um voo da China 
que desembarcou no Aeropor-
to Internacional de Guarulhos.

As 120 mil doses fazem 
parte de um lote de 6 mi-
lhões previsto para chegar 
até o final de dezembro. No 
entanto, a CoronaVac ainda 
não pode ser aplicada na po-
pulação, já que ainda está na 
fase final de testes e precisa 
de autorização da Anvisa.

Corpo de 
Bombei-
ros realiza 
operação 
durante 
o período 
chuvoso

Primeiras 120 mil doses da 
CoronaVac chegam a São Paulo

Shoppings de Aparecida de Goiânia 
poderão funcionar 24h na Black Friday
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Os vereadores da Câ-
mara Municipal de 
Goiânia aprovaram, 

no último dia 17, terça-feira, 
o projeto de lei que cria um 
programa de enfrentamento 
à disseminação de informa-
ções falsas (as chamadas 
fake news) na internet e te-
lefonia móvel da capital. Se-
gundo o programa, caso um 
servidor público seja flagrado 

compartilhando fake news, 
pode ser até exonerado.

O projeto de lei de nº 
104/2020, de autoria do vere-
ador Sgt. Novandir, do Repu-
blicanos, foi aprovado em últi-
mo turno. Ele cria o Programa 
Municipal de Enfrentamento 
à Disseminação de Informa-
ções Falsas (Fake News), di-
vulgadas e compartilhadas na 
internet e telefonia móvel.

Conforme o parlamentar, 
a divulgação de notícias fal-
sas causa indubitável dano 
aos alvos, “além de preju-
dicar a sociedade, por levar 
inverdades com aspecto 
traiçoeiro de verdade”. “Ela 
provoca um cenário de de-
sequilíbrio e instabilidade, 
bem como afeta a saúde 
dos receptores, a depender 
da notícia vinculada”,

As diretrizes do programa 
incluem a divulgação periódi-
ca nos meios de comunicação 
oficiais e rede sociais oficiais 
do município de campanhas 
de combate aos crimes rela-
cionados a fake news, a for-
mação de convênios com ou-
tros municípios, com o estado, 
órgãos ou entidades públicas 
para enfrentamento de disse-
minação de notícias falsas.

Ainda conforme o projeto, 
pessoas físicas ou jurídicas que 
espalharem fake news serão 
impedidas de contatar com 
o município por, pelo menos, 
um ano. No caso de um ser-
vidor público, a sanção será 
mais grave: se ele for apontado 
como disseminador de notícias 
falsas, estará sujeito a processo 
administrativo disciplinar, po-
dendo até ser exonerado.

Reprodução

Por meio da ação, se-
rão promovidas atividades 
preventivas, com o obje-
tivo de evitar acidentes e 
desastres durante o perío-
do chuvoso, em Goiás.

A operação é realizada 
de forma conjunta à Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad) e à Defesa 
Civil, por meio do Centro 
Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desas-
tres Naturais (Cemaden).

Segundo o tenente co-
ronel Thiago Abdala, ações 
serão voltadas à instrução 
das pessoas, com a en-
trega de folhetos digitais, 
cartilhas e orientações 
através do telefone 40199. 
O efetivo da corporação 
deverá ainda passar por 
treinamentos para lidar 
com ocorrências de alaga-
mentos, enxurradas, desli-
zamento, soterramento e 
queda de árvores.

Durante o período da 
operação, o Corpo de 
Bombeiros vai contar com 
apoio de informações me-
teorológicas, para a análise 
de dados e elaboração de 
ações preventivas. O Cen-
tro de Informações Mete-
orológicas e Hidrológicas 
do Estado de Goiás (Ci-
mehgo), consegue prever 
desastres climáticos com 
três dias de antecedên-
cia. Em caso de possíveis 
ocorrências, a corporação 
será alertada, conseguindo 
assim promover o planeja-
mento estratégico e orien-
tar a população.

As viaturas da corpora-
ção também serão equipa-
das com materiais especí-
ficos para salvamento em 
águas rápidas. O trabalho 
de monitoramento das 
áreas de risco e das comu-
nidades vulneráveis tam-
bém será realizado, assim 
como o envio de alertas 
para a população por SMS, 
sobre o risco de chuva, 
trovoada, tempestade e 
outros eventos de precipi-
tações hídricas. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Apa-
recida de Goiânia liberou 
a extensão do horário de 
funcionamento dos sho-
ppings na próxima sexta-
-feira (27), data de descon-
tos da Black Friday. Com a 
autorização, os shoppings 
ficam permitidos a funcio-
nar durante 24 horas, des-
de que sigam normas para 

prevenção da Covid-19.
A portaria que auto-

rizou a medida foi publi-
cada no Diário Oficial do 
Município de 13 de no-
vembro. Segundo o do-
cumento, no dia 27 deste 
mês, os estabelecimen-
tos poderão funcionar 
das 0h às 23h59.

Entre as normas de 
segurança determinadas 

pelo Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus estão o uso 
obrigatório de máscara, 
funcionamento com ca-
pacidade reduzida a 30% 
nas praças de alimenta-
ção, distanciamento de 
dois metros entre cada 
mesa, medição de tem-
peratura de clientes e 
disponibilização de álcool.

Câmara de Goiânia aprova projeto 
contra disseminação de fake news
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O Centro de Referência 
Estadual da Igualdade 
(Crei) passará a ofere-

cer apoio psicológico também 
a pessoas vítimas de racismo 
e de LGBTfobia, a exemplo do 
que é dado a mulheres vítimas 
de violência doméstica e aos 
autores. A ação será lançada 
dentro da programação que o 
Governo de Goiás definiu, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds), em 
referência ao Dia da Consciên-
cia Negra, comemorado em 
20 de novembro.

O Crei é o responsável pe-
las políticas estaduais de en-
frentamento a qualquer for-
ma de violência de gênero, 
racismo, combate à homofo-
bia e ao tráfico de pessoas, 
por meio de atendimentos 
da equipe multidisciplinar.

“Tivemos uma excelente 
experiência do quanto o apoio 
psicológico é valioso para 
quem passa por algum tipo de 
abuso. No curso dos Grupos 
Reflexivos sobre Gênero e Vi-
olência Doméstica, foi consta-
tado pela Seds que o índice de 
reincidência registrado foi de 
apenas 8% entre os autores de 
violência que receberam orien-

tação de profissionais da psi-
cologia. A média nacional é de 
20%, segundo dados da Secre-
taria Especial de Políticas para 
as Mulheres, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos”, explica a 
secretária da Seds, Lúcia Vânia.

Rosi Guimarães, explica 
que os atendimentos serão 
disponibilizados para as 
pessoas vítimas de discri-

minação racial e de precon-
ceito, do grupo LGBTQIA+, 
dentre outros. “Eles, assim 
como as mulheres vítimas 
de violência doméstica, 
vão receber dos mesmos 
psicólogos do Crei acompan-
hamento para melhorar a 
autoestima, além de orien-
tações jurídicas. É também 
uma forma de valorizar a 
cultura deles”, observa. 

Como ter acesso
Os atendimentos do 

Crei, devido à pandemia de 
Covid-19, estão sendo feitos  
pelos telefones (62) 98306-
0191 e (62) 3201-7489.

“Por meio desses conta-
tos, a pessoa que for vítima 
de discriminação racial pas-
sará por uma avaliação inicial, 
para, então, ser agendado o 
atendimento psicológico e/

ou jurídico de forma on-line”, 
explica a gerente de Enfren-
tamento à Violência contra 
as Mulheres, Juliana Caiado, 
que acompanha os atendi-
mentos às mulheres no Crei.

Após os primeiros atendi-
mentos, as vítimas são avalia-
das e encaminhadas para trata-
mento no próprio Crei ou, caso 
necessário,  encaminhadas 
para tratamentos específicos. 

Psicologia é grande aliada
Psicóloga do Crei, Heloísa 

de Casto explica que o órgão 
é o responsável pelas políticas 
estaduais de enfrentamento a 
todas as formas de violência. 
Nele, o trabalho da psicologia 
é fundamentado em acolher 
as pessoas que tiveram seus 
direitos violados. O primeiro 
objetivo é mostrar à vítima a 
importância dela ter procura-
do o Crei para contar o que 
sofreu, como sofreu. 

“É também o momento de 
entender a visão dela, de pos-
sibilitar a compreensão da dor 
dela. Tudo é confidencial, para 
dar possibilidade dela supe-
rar o momento de estresse e 
o trauma, para que ela tome 
o que chamamos de decisão 
saudável, sendo uma delas a 
denúncia contra os agressores.”

De acordo com Heloísa, o 
atendimento proporciona o 
fortalecimento das vítimas de 
racismo para que elas consi-
gam resolver o caso. “Isso di-
minui nelas o sentimento de 
injustiça. E, também, serve 
para demonstrar a outras pes-
soas que quem a agrediu está 
errado. E que a lei a protege”, 
observa a psicóloga.

O Governo de Goiás ofe-
recerá cursos customizados 
de acordo com a demanda 
de mão de obra das empresas 
que se instalarem no Estado. 
A iniciativa visa capacitar, sem 
custos para as companhias, os 
trabalhadores goianos, para 
que eles ocupem as vagas 
de emprego oferecidas pelas 
novas indústrias, e evitar que 

elas contratem funcionários 
de outros estados. A solicita-
ção dos cursos é feita via Pro-
grama Mais Empregos, e vai 
envolver a rede de 17 Colégios 
Tecnológicos espalhados por 
todas as regiões. 

 Segundo o titular da Re-
tomada, César Moura, o que 
motivou a criação de cursos 
para as demandas das in-

dústrias foi a necessidade de 
ocupar os postos de emprego 
com trabalhadores goianos. 
“Se a empresa que preten-
de se instalar em Goiás exige 
uma capacitação específica 
em uma área, o Governo de 
Goiás vai criar as conexões 
necessárias para garantir que 
os goianos passem por qua-
lificação e ocupem estas va-

gas”, explica Moura. 
Na prática, a empresa inte-

ressada em se instalar em Goi-
ás vai ter, a partir do momen-
to da assinatura do protocolo 
de intenção, a oportunidade 
de solicitar a quantidade de 
profissionais e a capacitação 
específica que precisa. Após 
o cadastro, que pode ser feito 
a partir de link no site da Re-

tomada, as equipes do Mais 
Empregos e dos Colégios Tec-
nológicos vão trabalhar para 
profissionalizar os trabalhado-
res do município e da região 
onde a empresa se instalará. 

 César Moura lembra ainda 
que o programa de capacita-
ção de trabalhadores goianos 
para ocupação de vagas de 
emprego em novas empresas 

atende o principal lema do go-
vernador Ronaldo Caiado. “O 
governador cita em pratica-
mente todos os discursos que 
trabalha para devolver Goiás 
aos goianos. Nossos esforços 
na Secretaria da Retomada 
vão ao encontro desta orien-
tação, e são reforçados agora 
com esta iniciativa do Mais 
Empregos”, comenta.  

Reprodução

Governo capacitará funcionários de empresas que se instalarem em Goiás

Centro de Referência Estadual da Igualdade 
atenderá vítimas de racismo e LGBTfobia
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O setor aéreo deve 
operar em dezem-
bro com 80% da ca-

pacidade registrada no mes-
mo mês no ano passado, em 
um cenário pré-pandemia 
do coronavírus. A previsão 
foi apresentada pelo secre-
tário Nacional de Aviação 
Civil, Ronei Glanzmann, em 
debate sobre as perspectivas 
do setor no 2º Seminário de 
Competitividade do Setor de 
Infraestrutura, promovido 
pelo Ministério da Infraes-
trutura em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, trans-
mitido pela internet.

 Durante o período de 
isolamento social por causa 
da pandemia, as empresas 
aéreas tiveram redução de 
93% em suas atividades, 
chegando a 99% nos me-
ses de pico de circulação 
do vírus e das medidas de 
isolamento social. A média 
de 2,5 mil voos diários caiu 
para cerca de 200 por dia.

 O secretário disse que a 
retomada de 80% da capaci-
dade do setor aéreo em de-
zembro é uma estimativa im-
portante. A projeção, segundo 
Glanzmann, diz respeito aos 
voos domésticos. “São nú-

meros impressionantes com-
parado com outros países da 
América do Sul”, disse.

 Quanto aos voos inter-
nacionais, em dezembro as 
linhas aéreas deverão ope-
rar com cerca de 45% do 
nível registrado em dezem-

bro do ano passado. “No 
mercado internacional, a 
retomada é mais lenta por-
que dependemos de outros 
mercados e precisamos da 
abertura”,explicou.

 O secretário disse que o 
Brasil adotou medidas para 

compensar as perdas, como 
o não fechamento do espaço 
aéreo interno e o prazo de 
12 meses para reembolso 
de passagens por parte das 
linhas áreas pelos cancela-
mentos de voos pelas em-
presas ou pelos passageiros 

no período mais intenso do 
isolamento social.

 Ele disse que as empresas 
aéreas retomaram os voos, 
mas que a receita ainda é 
aquém do que as companhias 
esperam. “O desafio é a recu-
peração da receita, que ainda 

está baixa, e estamos acom-
panhando a alta temporada, e 
como vai proceder”, disse.

A partir de dezembro, 
com a alta temporada, a 
expectativa do governo é 
que haja um reaquecimen-
to com viagens dentro do 
Brasil, especialmente para 
destinos como praias nas 
regiões Nordeste e Sul.

 O segundo passo da reto-
mada, de acordo com Glanz-
mann, deve ser o turismo 
sub-regional, com rotas entre 
cidades brasileiras e países da 
América do Sul, como Argenti-
na, Chile e Colômbia. “A espe-
rança é que haja um aumento 
tanto da ida de brasileiros a 
esses países quanto a vinda 
de cidadãos dessas nações vi-
zinhas para cá”.

 O diretor da Associação 
Internacional de Transportes 
Aéreos (Iata, na sigla em in-
glês) para o Brasil, Dany Oli-
veira, disse que a entidade 
também fez projeções sobre 
o Brasil. De acordo com a or-
ganização, o país deve atin-
gir os níveis pré-pandemia 
em torno de março ou abril 
do ano que vem para os voos 
domésticos, e em 2022 no 
mercado internacional.

Divulgação

Setor aéreo deve recuperar mais 
de 80% da atividade em dezembro



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
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 
.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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de tada, água e nergia 
elétrica. 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 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 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 
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

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

O cantor Luan Santana, 
29, resolveu responder aos 
rumores sobre o possível 
romance que estaria viven-
do ao lado de Giulia Be, 21. 
Após a publicação da jorna-
lista Fábia Oliveira, do jornal 
O Dia, nesta quarta (18), 
afirmar que os dois estavam 
juntos oficialmente, o serta-
nejo se manifestou através 
das redes sociais.

Em resposta à publi-
cação do jornalista Hugo 
Gloss, no Instagram, Santa-
na comentou que a relação 
com Giulia não ultrapassa 
o âmbito profissional e que 
ambos são apenas bons 
amigos. “Huguito, Giulia é 
minha amiga, uma meni-
na talentosa, uma cantora 
excepcional e nós estamos 
juntos, sim, mas por conta 
de um trabalho que nos 
une”, escreveu.

No início de outubro, 
Luan Santana e Giulia Be 
lançaram a música e o vi-
deoclipe “Inesquecível”. 
Em um clima romântico, 
os boatos de que os dois 
estariam juntos se iniciou a 
partir deste momento, que 
também foi marcado pelo 

anúncio do término do 
noivado de Santana com a 
influenciadora digital Jade 
Magalhães.

Magalhães, por sua vez, 
também chamou atenção 
na web nesta quarta (18), 
ao curtir duas publicações 
sobre o suposto romance do 
ex-noivo com a cantora Giu-
lia Be. Magalhães deixou sua 
curtida nos posts das contas 
de Fábia Oliveira e Rainha 
Matos, e movimentou ainda 
mais o assunto.

Após 12 anos de relação, 
e um de noivado, Magalhães 
confirmou no dia 19 de ou-
tubro, através de suas redes 
sociais, que a relação com 
o cantor havia chegado ao 
fim. “Eu sempre acreditei no 
amor e nas coisas mais pu-
ras e lindas que ele nos pro-
porciona. Durante esses 12 
anos, dancei e me joguei de 
cabeça até a música acabar. 
Com o coração apertado, 
venho aqui compartilhar o 
fim da minha história com o 
Luan. Preciso aceitar e seguir 
em frente. Me sinto tranqui-
la e em paz por ter dado o 
melhor de mim até o fim”, 
escreveu Jade no Instagram.

Acontece neste sába-
do (21) a 7ª edição 
da campanha Doe 

Sangue ao Som do Rock, 
em Goiânia. O evento é 
realizado pelo Hospital Es-
tadual Alberto Rassi (HGG), 
em parceria com a Hemo-
centro de Goiás e contará 
com apresentações de ban-
das de rock goianas, com 
músicas do rock nacional e 
internacional.

A campanha celebra a se-
mana do Doador Voluntário 
de Sangue e conta com apoio 
de cerca de 30 motoclubes 
do Estado e estabelecimen-

tos voltados a esse público. 
Em 2019, foram arrecadadas 
cerca de 80 bolsas de sangue 
e realizados 77 cadastros de 
medula óssea.O intuito é au-
mentar o estoque de sangue 
do Hemocentro para o mês 
de dezembro, já que durante 
o período de férias a deman-
da por sangue cresce, mas o 
número de doações diminui. 
De acordo com Secretaria 
Estadual de Saúde de Goi-
ás (SES-GO), já em outubro 
deste ano a demanda por 
sangue na Hemorrede Pú-
blica de Goiás subiu de 3,2 
mil para mais de 4 mil bolsas 

mensais, devido a retomada 
de atividades no comércio e 
setor turístico.

Em decorrência da pan-
demia de covid-19, neste 
ano o evento contará com 
uma triagem de cuidados 
sanitários, para garantir a 
segurança dos doadores. É 
obrigatório o uso de másca-
ras de proteção, aferição da 
temperatura e a lavagem das 
mãos nas pias.

Requisitos básicos para 
doar sangue: Estar em boas 
condições de saúde; Ter en-
tre 16 e 69 anos, desde que 
a primeira doação tenha sido 

feita até 60 anos; Pesar no 
mínimo 50kg; Ter dormido 
pelo menos 6 horas nas últi-
mas 24 horas; Estar alimen-
tado, mas evitar alimentação 
gordurosa nas 4 horas que 
antecedem a doação; Apre-
sentar documento original 
com foto recente, que per-
mita a identificação;

Serviço:
Evento Doe Sangue ao 

som do Rock; Entrada gra-
tuita; Data: 21 de novembro, 
sábado; Horário: das 9 às 14 
horas; Local: Hospital Esta-
dual Alberto Rassi – HGG

Reprodução/Instagram

Com rock goiano, campanha 
incentiva doação de sangue

Luan Santana responde sobre 
romance com Giulia Be após 
curtidas da ex sobre affair


