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O empresário Edmilson Dalla Vecchia Ribas, 61 anos, foi o primeiro paciente com diabetes do tipo 2 submetido à cirurgia metabólica robó-
tica em todo o mundo. A intervenção foi realizada no mês de julho, no Hospital Marcelino Champagnat, ligado à PUCPR, em Curitiba.

DIÁRIO DO ESTADO
Brasil registra primeira cirurgia do mundo 
contra diabetes tipo dois feita com robôs

Cenas de colapso 
climático na Rús-
sia alarmam cien-
tistas do clima  p7 p2

Aulas na rede municipal começam 
de forma on-line em Goiânia
 O semestre letivo na Rede Municipal de Ensino de Goiânia começou com 
aulas on-line e a preparação para o retorno das atividades presenciais, 
previsto para ocorrer no dia 16 de agosto em um modelo híbrido. 
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 Os investimentos do Governo de Goiás para fortalecer o setor edu-
cacional alcançam recorde histórico e já somam R$ 1,35 bilhão de 
2019 a junho de 2021, com ênfase na reforma de unidades de ensino, 
uniforme e material escolar gratuitos para alunos da rede estadual, 
segurança alimentar e inovação.

Governo de Goiás tem a melhor 
educação pública do Brasil  p2
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Aparecida 
de Goiânia 
terá “Super 
Quarta” 
com 2 mil 
vagas para 
vacinação
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O semestre letivo na 
Rede Municipal de 
Ensino de Goiânia 

começou com aulas on-line e 
a preparação para o retorno 
das atividades presenciais, 
previsto para ocorrer no dia 
16 de agosto em um modelo 
híbrido. Nesta primeira se-
mana, as famílias vão receber 
os Cadernos de Atividades 
elaborados pela Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 
para auxiliar na aprendizagem 
dos alunos e serão orientadas 
sobre a retomada das aulas. 

Nesta segunda-feira (2/8), 
em visita institucional à Esco-
la Municipal Nossa Senhora 
da Terra, no Jardim Curitiba, 
o titular da SME, professor 
Wellington Bessa, destacou 
as medidas adotadas pela 
Prefeitura de Goiânia para 
o retorno seguro das aulas 
e afirmou que nos próximos 
15 dias o município vai refor-
çar ainda mais os protocolos 
de biossegurança, sanitizar 
todas as instituições, entre-
gar novos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e 
acompanhar as experiências 
de outras cidades que deci-
diram retomar as  atividades 
presenciais. 

Em Goiânia, as atividades 
devem retomar no dia 16 de 
agosto em um modelo de re-
vezamento que prevê a ocu-
pação de 50% das salas de 
aula. Os Centros Municipais 

de Educação Infantil (Cmeis), 
que antes funcionavam em 
período integral, vão atender 
em modelo híbrido e dividir 
as crianças entre os turnos 
matutino e vespertino. Já os 
estudantes do 1º ao 5º ano 
farão revezamento diário e os 
alunos do 6º ao 9º ano farão 
revezamento semanal.

Retorno
Além de atender os edu-

candos pelas plataformas di-
gitais, entregar os Cadernos 
de Atividades, nas próximas 
duas semanas os gestores 
das unidades e os servido-

res da SME vão informar os 
pais e responsáveis sobre 
a retomada das atividades 
presenciais em regime de re-
vezamento e apresentar os 
protocolos de biossegurança 
implantados nas escolas e 
Cmeis da capital. 

Nestes primeiros 15 dias 
do semestre letivo, as uni-
dades também irão organi-
zar os horários em que os 
estudantes frequentarão as 
instituições educacionais e 
as famílias terão a opção de 
escolher pelo ensino híbrido 
ou 100% remoto mediante a 
assinatura de um termo. Os 

conteúdos repassados aos 
alunos serão os mesmos nas 
duas modalidades de ensino.

Segurança
Para garantir um retor-

no seguro das atividades, a 
Prefeitura de Goiânia dispo-
nibilizou kits de higieniza-
ção para todas as unidades, 
orientou sobre as marcações 
de distanciamento seguro 
entre os educandos e desti-
nou, de forma descentraliza-
da, R$ 1.995.062,45 para a 
aquisição de itens de prote-
ção. Dentre os equipamentos 
adquiridos pelos gestores das 

instituições estão calçados, 
óculos de proteção, luvas 
térmicas e descartáveis, más-
caras descartáveis (PFF-1), 
aventais de PVC, toucas, ta-
petes sanitizantes, termôme-
tros digitais e viseiras. 

Além disso, o município 
já anunciou que vai adotar a 
testagem ampliada de antí-
geno para Covid-19 para to-
dos os servidores que atuam 
nas unidades de ensino. Até 
agora, a SME e a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) já 
programaram as primeiras 
testagens para os dias 17, 
19, 24, 26 e 31 de agosto. 

Reprodução

Aparecida de Goiânia 
anunciou nesta segunda-
-feira (2) a criação da “Su-
per Quarta de Vacinação 
Contra a Covid-19”. A 
ação desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) vai ofertar 
todas as quartas-feiras, 
a começar desta sema-
na, mais de 2 mil vagas 
por agendamento para 
imunização. A execução 
semanal vai depender da 
disponibilidade de doses.

De acordo com a SMS, 
o atendimento será re-
alizado em 20 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
na Central de Imunização, 
das 8h às 17h. Nesses 
dias, as unidades aten-
derão exclusivamente à 
campanha de vacinação.

Até agora, Aparecida 
tem vacinado a popula-
ção em cinco UBSs e na 
Central de Imunização, 
via agendamento, e em 
dois drive-thrus por livre 
demanda, totalizando 
oito postos. Agora, o mu-
nicípio contará com 23 
postos de vacinação da 
1ª dose, atendendo prin-
cipalmente um maior nú-
mero de pedestres.

A aplicação da segun-
da dose continua em sete 
postos, sem necessidade 
de agendamento, sendo 
a Central de Imunização, 
cinco Unidades Básicas de 
Saúde (Bairro Cardoso, An-
drade Reis, Jardim Olímpi-
co, Jardim Florença e Veiga 
Jardim) e o drive-thru do 
Aparecida Shopping.

Os postos de drive-
-thru funcionam das 8 
às 18h, sem necessidade 
agendamento. A Central 
Municipal de Imunização 
também funciona das 8 
às 18h, mediante agen-
damento para dose 1. Já 
as UBS´s funcionam das 8 
às 17h, também median-
te marcação para dose 1. 
No caso da 2ª dose, tanto 
o drive do Aparecida Sho-
pping quanto as UBS´s e 
Central não precisam de 
agendamento para apli-
cação do reforço.

Aulas do semestre na rede municipal 
começam de forma on-line em Goiânia

O atraso na conclusão de 
obras públicas provoca au-
mento de custos, redução 
do bem-estar social e, prin-
cipalmente, a desconfiança 
quanto à capacidade do Po-
der Público para levar a dian-
te esses empreendimentos. 
Algumas obras atrasadas 
em Goiânia tem gerado um 
prejuízo de cerca de R$ 13 
milhões aos cofres públicos.

Inseridos nesse conjun-
to de grandes obras encon-
tram-se as do BRT Norte-
-Sul, Leste-Oeste, Viaduto 
Lauro Belchior, Complexo 
Viário Jamel Cecílio, Mar-
ginal Cascavel (entre a T-9 

e C-12), Corredor da T-7 e 
Praça do Trabalhador.

Juntas, as obras tinham 
valor inicial orçado em R$ 
459 milhões, mas hoje o 
montante já passa de R$ 
472 milhões, um prejuízo 
estimado em R$ 13 mi-
lhões. O valor seria poupa-
do se as obras estivessem 
terminadas no prazo que 
foram anunciadas.

Obras atrasadas
Dentre as obras, uma 

das mais esperadas é a do 
BRT Norte-Sul, que afeta 
diretamente o usuário do 
transporte coletivo na ca-

pital. A previsão de entrega 
era em maio de 2016, mas 
se arrasta até hoje e tem 
previsão de conclusão so-
mente em 2022.

Outra importante obra 
que ainda segue sem conclu-
são é a da Leste-Oeste, que 
teve início em julho de 2019, 
com previsão de conclusão 
em dezembro de 2020. O 
prazo de entrega se esten-
deu para julho de 2022, com 
um total de dez aditivos.

Outras obras que tam-
bém tiveram aumento no 
orçamento foram a do 
Complexo Viário Jamel Ce-
cílio e o Corredor da T-7. 

Inicialmente, o Complexo 
Viário estava orçado em 
mais de R$ 26 milhões, 
com início em março de 
2020 e promessa de en-
trega em dezembro de 
2020. Entretanto, o prazo 
de entrega mudou para 
dezembro de 2021 e o or-
çamento passou para mais 
de R$ 30 milhões.

Já corredor da T-7 foi 
projetado para garantir 
mobilidade de todos os 
modais – ônibus, na faixa 
exclusiva à direita da pis-
ta; bicicletas, na ciclovia 
implantada no canteiro 
central; e carros, na faixa 

normal da via. Entretanto, 
a proposta segue apenas 
na promessa, pois o atraso 
na entrega já se arrasta há 
quatro anos. O valor inicial 
da obra, em fevereiro de 
2015, era de R$ 30 milhões, 
atraso que custou mais de 
R$ 1 milhão aos cofres pú-
blicos. A previsão de entre-
ga agora é junho de 2022.

Outras obras como o Via-
duto Laudo Belchior, Praça 
do Trabalhador seguem sem 
conclusão, mas com novas 
promessas de entrega: ou-
tubro de 2021. Já a obra na 
Marginal Cascavel só deve 
ser entregue em 2022.

Obras atrasadas em Goiânia geram prejuízo de R$ 13 milhões
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Os investimentos do 
Governo de Goiás 
para fortalecer o 

setor educacional alcançam 
recorde histórico e já somam 
R$ 1,35 bilhão de 2019 a 
junho de 2021, com ênfase 
na reforma de unidades de 
ensino, uniforme e material 
escolar gratuitos para alunos 
da rede estadual, segurança 
alimentar e inovação.

O retorno às aulas pre-
senciais na rede estadual 
acontece nesta segunda-
-feira (02), com revezamento 
quinzenal de estudantes e 
em regime híbrido de ensi-
no. Ou seja, haverá conti-
nuidade das aulas remotas 
para complementar as aulas 
presenciais. A ocupação das 
escolas será limitada a 50% 
da capacidade da unidade, 
conforme nota técnica nº 
8/2021 da Secretaria de Es-
tado da Saúde de Goiás.

No dia 22 de julho, a Se-
duc lançou o Guia de Imple-
mentação do Protocolo de 
Biossegurança e Medidas 
Pedagógicas para Retorno às 
Atividades Presenciais. Em 41 
páginas, o documento traz 
informações sobre a organi-
zação do espaço escolar e as 
medidas de prevenção e con-
trole da Covid-19 durante o 
retorno gradual das aulas.

O Estado detém o maior 

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), 
na avaliação do ensino mé-
dio, e foi o único, no Brasil, 
a cumprir a meta individual, 
estipulada para 2019, a nota 
4,8. “Temos que avançar 
cada vez mais”, diz governa-
dor Ronaldo Caiado.

“Essa é nossa meta, como 
governador do Estado: fazer 
uma educação de primeiro 
mundo aos nossos jovens, 
para que sejam competiti-
vos e vencedores na vida”, 
afirma Caiado. Em 2019, os 

investimentos somaram R$ 
570.960.037,00. Em 2020, 
o valor fechado ficou em R$ 
536.059.774,38. Já no ano de 
2021, até 28 de junho, o setor 
recebeu R$ 248.917.341,15. 
A folha de pagamento não 
está inclusa nestes valores.

Mesmo ao assumir o Es-
tado em precária situação 
financeira, em janeiro de 
2019, o governador quitou 
todas as quatro parcelas em 
atraso da merenda escolar, 
referentes ainda ao ano de 
2018, o que totalizou um 

montante de R$ 10 milhões.
Ainda em 2019, no segun-

do semestre, Goiás quitou 
cinco parcelas atrasadas do 
transporte escolar, ao custo 
de R$ 86 milhões, e recebeu 
365 ônibus adquiridos com 
verba federal por meio de 
emendas parlamentares, no 
valor de R$ 73,8 milhões. Os 
veículos foram entregues às 
246 prefeituras do Estado.

Além de quitar os débitos 
herdados da gestão anterior, 
o Governo de Goiás fez todos 
os repasses da merenda es-

colar e do transporte escolar, 
relativos a 2019. O valor total 
pago foi de R$ 170 milhões.

O Estado avançou ainda 
na implantação de projetos 
que beneficiam o conjunto 
da comunidade escolar. O 
Programa Reformar inves-
tiu, entre 2019 e 2020, R$ 
56,8 milhões em pequenos 
reparos e na manutenção 
predial das unidades de en-
sino da rede estadual.

O Programa Equipar des-
tinou R$ 147,9 milhões às 
escolas públicas geridas pelo 

Governo de Goiás. O projeto 
consiste na destinação de 
verba para que cada esco-
la adquira, de forma direta 
e descentralizada, equipa-
mentos como computado-
res, materiais de laboratório 
e utensílios de cozinha.

Em setembro de 2020, o 
Estado anunciou o repasse 
de R$ 56 milhões para me-
lhorias nas quadras polies-
portivas de 173 unidades 
educacionais. Outros R$ 
5,1 milhões ainda serão di-
recionados para realizar re-
formas e ampliações em 37 
instituições de ensino.

De acordo com a titular 
da Secretaria de Educação 
(Seduc), Fátima Gavioli, as 
conquistas representam um 
ganho de qualidade e valori-
zam o trabalho de todos os 
profissionais. “Quando você 
consegue fazer essa melhoria 
chegar até a escola, você dei-
xa diretor e professor motiva-
dos, e isso faz com que o alu-
no possa aprender melhor.”

Zélia Menezes é mãe de 
estudante do Colégio Esta-
dual Verany Machado de Oli-
veira, em Goiânia. “Estamos 
muito felizes com tudo o que 
o governo tem dispensado a 
nós. A escola é uma referên-
cia. Hoje, temos orgulho e 
alegria de fazer parte dessa 
comunidade”, destaca ela.

O Ceasa na sua atual ad-
ministração, tem como uma 
das principais metas a ado-
ção de medidas para uma 
melhor gestão dos resíduos 
sólidos e dos esgotos e uma 
maior preservação ambien-
tal. Desde o início do gover-
no Ronaldo Caiado, tem sido 
repassado aos gestores da 
Ceasa a determinação de 
revitalizar e iniciar projetos 
ecologicamente sustentáveis. 

Na empresa, foram inúme-
ras as ações nesse sentido, 
entre elas, a implementação 
da coleta seletiva de lixo e o 
tratamento e a reutilização 
da água do esgoto, por meio 
da revitalização da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE).

O entreposto possui há 
cerca de 10 anos uma Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE), sendo que o objetivo 
inicial do projeto foi entregar 

à Saneago uma água mais 
limpa, seja para a rede de 
esgoto, seja para o reaprovei-
tamento na própria empresa. 
Existe um ideal de reutiliza-
ção dessa água na própria 
central, o que está se tornan-
do possível, por meio da ade-
quação do esgoto tratado na 
Ceasa aos Indicadores DBO, 
o que permitiria reaproveita-
mento da água para limpeza 
e irrigação. O indicador DBO 

é observado em laboratório 
e se refere à quantidade de 
oxigênio a ser fornecido às 
bactérias aeróbicas para que 
estas possam consumir a ma-
téria orgânica presente nos 
líquidos, seja água ou esgoto.

Lixo orgânico e biogás
Para minimizar e dar início 

a uma política mais eficaz no 
tocante à destinação correta 
do lixo, outra ação foi a insta-

lação de pontos estratégicos, 
os chamados Eco Pontos, nos 
quais trabalhadores e visi-
tantes podem dar a correta 
destinação ao lixo reciclável.

Também o lixo orgânico é 
um dos grandes gargalos da 
Ceasa. A adoção de uma políti-
ca arrojada em relação à ques-
tão tem mudado a realidade 
na empresa. Um exemplo é o 
que se deu na Rua do Milho e 
da Mandioca, anteriormente 

um dos principais problemas 
da central. Com o investimen-
to do Governo Estadual, na 
ordem de R$ 311 mil, o local, 
que chegou a ser apelidado 
de “lixão da Ceasa”, está mais 
limpo, salubre e com aspecto 
mais aprazível ao comprador. 
Também o descarte das cas-
cas de pequi, entre outubro e 
fevereiro, estação da fruta, é 
uma questão que gera descon-
forto e gasto para a empresa. 

Reprodução

Central de abastecimento quer transformar lixo em soluções sustentáveis

Goiás tem a melhor educação pública do Brasil
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O empresário Edmilson 
Dalla Vecchia Ribas, 
61 anos, foi o primei-

ro paciente com diabetes do 
tipo 2 submetido à cirurgia 
metabólica robótica em todo 
o mundo. A intervenção foi 
realizada no mês de julho, 
no Hospital Marcelino Cham-
pagnat, ligado à Pontifícia 
Universidade Católica do Pa-
raná (PUCPR), em Curitiba.

“Já saí do hospital sem 
tomar insulina”, disse Ribas 
hoje (2) à Agência Brasil. “Foi 
uma grande vitória. A recu-
peração foi muito rápida. Eu 
já estou com a vida normal, 
dirigindo, trabalhando, per-
dendo peso. Foi uma cirurgia 
com muito sucesso”.

Hoje, ele se considera 
curado. “É uma vitória da 
medicina e do doutor Alci-
des. É realmente um cara 
bom no que faz”. Ribas se re-
feria ao médico cirurgião do 
aparelho digestivo Alcides 
Branco, responsável pela ci-
rurgia metabólica e pioneiro 
na técnica robótica.

O médico disse que o uso 
do robô trouxe mais segu-
rança e resultado para os pa-
cientes. Antes, se fazia uma 
incisão na barriga do pacien-
te, seguiu-se a laparoscopia 
por vídeos – técnica cirúrgica 
minimamente invasiva, na 
qual pequenas incisões são 

feitas na região abdominal – 
e, agora, a cirurgia com ajuda 
de robôs. “Isso trouxe uma 
qualidade em termos de pós-
-operatório e os pacientes 
têm um resultado muito po-
sitivo”, comentou o médico.

A cirurgia metabólica é 
uma cirurgia do trato gas-
trointestinal – com uso de 
técnicas da bariátrica – para 
tratar o diabetes tipo 2.

Outros três pacientes já 
estão cadastrados para fa-

zer a cirurgia com auxílio do 
robô. Segundo o médico, a 
doença tem um vasto trata-
mento clínico, mas há uma 
porcentagem pequena de 
pacientes que não responde 
ao uso de medicamentos.

“O robô é uma ferramenta 
nova que veio somar no trata-
mento cirúrgico no diabetes, 
trazendo mais qualidade ci-
rúrgica, mais segurança, resul-
tados e melhor performance. 
Faz parte da evolução.”

Critérios
Alcides Branco observou, 

entretanto, que nem todos os 
pacientes com diabetes tipo 
2 podem se submeter à cirur-
gia metabólica robótica. Ela 
só é indicada nos casos em 
que o paciente não apresenta 
melhoras com tratamento clí-
nico ou insulina. Essa triagem 
é feita pelo endocrinologista 
ou clínico geral.

Entre os critérios para a 
cirurgia estão: pessoa ter 

sido diagnosticada com dia-
betes há menos de dez anos, 
ter menos de 70 anos de ida-
de, usar dois ou três compri-
midos por dia, fazer uso de 
insulina, ter obesidade grau 1, 
ou seja, Índice de Massa Cor-
pórea (IMC) abaixo de 35. Se 
o paciente for obeso mórbido, 
o recomendado é a cirurgia 
bariátrica. De acordo com 
Branco, o objetivo da cirurgia 
do diabetes é estimular o 
pâncreas a produzir insulina.

Segundo dados da Fede-
ração Internacional do Diabe-
tes (IDF, da sigla em inglês), 
de 2019, o Brasil tem cerca de 
17 milhões de adultos convi-
vendo com o diabetes, sendo 
que nove em cada dez casos 
são de diabetes tipo 2.

Cirurgia
Na cirurgia robótica, o 

cirurgião controla um robô 
com quatro braços mecânicos 
equipados com diversos ins-
trumentos médicos através de 
um painel de controle na sala 
de cirurgia. O equipamento 
possui câmeras que entregam 
imagens em 3D, ampliadas 
em até 20 vezes, com braços 
articulados em até 360º, o 
que permite maior liberdade 
e controle de movimento.

Entre as principais vanta-
gens, o uso do robô garante 
maior precisão de movimen-
tos e uma cirurgia menos in-
vasiva, com redução de tem-
po de cirurgia e recuperação 
do paciente mais rápida que 
nos métodos convencionais 
com videolaparoscopia.

Recém-saído da cirur-
gia, o empresário Edmilson 
Ribas recomenda a inter-
venção com auxílio de robô 
para quem tem diabetes 2 
e, como ele, não conseguia 
melhorar, apesar dos medi-
camentos e da insulina.

Divulgação

Brasil registra primeira cirurgia do mundo 
contra diabetes tipo dois feita com robô

O governo federal lançou 
nesta segunda-feira (2) o 
Programa Água nas Escolas, 
que prevê, na primeira eta-
pa, a construção de 2 mil cis-
ternas em estabelecimentos 
de educação nas zonas rurais 
e de periferia. A expectativa 
é atender mais de 100 mil 
alunos em cerca de 350 cida-

des da Região Nordeste.
O programa terá investi-

mento de R$ 60 milhões e 
será realizado em parceria 
com o Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES) e 
a Fundação Banco do Brasil.

O acordo de cooperação 
técnica foi assinado em ce-
rimônia no Ministério da 

Cidadania. Na cerimônia, o 
presidente Jair Bolsonaro res-
saltou a importância do pro-
grama para a população da 
região que será beneficiada.

“Nós, aqui, às vezes não da-
mos muito valor à água, temos 
em abundância. Lá, quando 
você vê um velho nordestino, 
uma senhora de idade, com 

pele enrugada, entrando de-
baixo de uma bica d’água, não 
tem preço a alegria daquela 
pessoa, parece que ganhou na 
Mega-Sena”, disse o presiden-
te, ao ressaltar a importância 
da água para a população no 
Nordeste do país.

Segundo o ministro da Ci-
dadania, João Roma, o Cen-

so Escolar revelou que há 3 
mil escolas onde falta água 
na Região Nordeste.

“São alunos, professores 
e funcionários sem acesso 
à rede pública de abaste-
cimento, a poço artesiano 
ou a cisterna. Por meio de 
tecnologia e sistema de 
abastecimento, o Programa 

Água nas Escolas vai mudar 
essa situação e garantir a 
oferta de água potável”, 
disse o ministro.

João Roma acrescentou 
que, com melhores condições 
de infraestrutura, haverá ga-
nhos na qualidade de ensino, 
no rendimento dos alunos e 
no dia a dia das famílias.

Bolsonaro lança programa que levará água potável a escolas do Nordeste



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 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 
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: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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466

SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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 
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), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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-
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

JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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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As cenas são de co-
lapso climático nes-
te começo de agosto 

na Rússia. O Norte do país 
está desde maio enfrentan-
do gigantescos incêndios 
florestais e em plena região 
do Ártico, gerando um enor-
me desequilíbrio natural 
numa área extremamente 
sensível do planeta e cujos 
impactos se dão na atmos-
fera em escala global.

Imagens de satélite do 
sistema europeu Coper-
nicus da Adam Plataform 
mostram que a fumaça dos 
incêndios chegou nesta 
segunda-feira (2) ao Polo 
Norte, fato que alarma os 
cientistas do clima. O ponto 
mais ao Norte do planeta se 
viu coberto hoje por fuma-
ça de incêndios a milhares 
de quilômetros de distân-
cia pelo clima atipicamente 
quente que vem se regis-
trando durante este verão 
no Ártico, o que já havia 
ocorrido no ano passado.

A situação é extrema-
mente grave no Norte da 
Rússia e as imagens parecem 
ter saído de um filme de ca-
tástrofe. Ao meio-dia desta 
segunda-feira o céu estava 
negro, como fosse meia-
-noite e cinzas caíam do céu 

na localidade de Arykhtakh, 
distrito de Kobyaisky ulus, 
em Yakutia, o território mais 
frio da Rússia que enfrenta 
semanas de devastadores 
incêndios e qualidade do ar 
em índices perigosos para a 
saúde humana.

O número de incêndios 
ativos hoje em Yakutia, a re-
pública mais fria da Rússia, 

chega a 156, de acordo com 
o Ministério de Emergên-
cias local. No começo desta 
segunda-feira, o fogo avan-
çava sobre a vila de Chym-
nai. A visibilidade está por 
demais restrita em vários 
pontos de Yakutia e o trá-
fego aéreo foi interrompido 
porque é impossível aos avi-
ões decolar ou pousar nas 

condições atuais.
O fogo tem um enorme 

impacto no ecossistema lo-
cal. Dezenas de ursos foram 
vistos em uma rodovia de 
Yakutia, fugindo dos incên-
dios. Os ursos e seus filhotes 
estavam na estrada deso-
rientados, sem saber para 
onde ir, enquanto enormes 
incêndios consumiam seu 

habitat natural nas redonde-
zas. O prejuízo para a fauna 
local ainda não foi calculado.

A área estimada em cha-
mas hoje em Yakutia é de 3,6 
milhões de hectares. O jor-
nal russo Sibéria Times des-
creve que a população local 
está sufocando por semanas 
por conta da fumaça (smog). 
A região é conhecida como 

a capital mundial do perma-
frost e, por isso, de enorme 
importância no equilíbrio cli-
mático do planeta.

O derretimento do per-
mafrost é um quebra-cabeça 
difícil para a Rússia, onde 
muitas cidades e grande par-
te da infraestrutura de extra-
ção de petróleo e gás foram 
construídas com a estabili-
dade do solo congelado. É 
também um fenômeno que 
provoca o chamado feedba-
ck sobre as mudanças climá-
ticas: o degelo do permafrost 
– causado pelas mudanças 
climáticas – libera gases de 
efeito estufa, principalmen-
te metano, que por sua vez 
alimentam a aceleração das 
mudanças climáticas.

O Ártico está aquecendo 
cerca de três vezes mais rá-
pido que o resto do mundo, 
e a tendência do gelo ma-
rítimo é acompanhar este 
movimento. Menos gelo 
no mar significa um Ártico 
mais quente, e há evidên-
cias crescentes de que um 
Ártico aquecido resulta em 
padrões atmosféricos mais 
persistentes, criando even-
tos climáticos como ondas 
de calor mais longas nos Es-
tados Unidos, na Europa e 
em outros lugares.

Reprodução

Cenas de colapso climático na Rússia alarmam 
cientistas sobre enorme desequilíbrio natural
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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 
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), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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-
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

JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 3 de Agosto de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Reprodução

Reprodução

Durante a tarde desta 
segunda-feira, dia 2 de 
julho, a palavra “Brumar” 
repercutiu nas redes so-
ciais e se tornou um dos 
assuntos mais comenta-
dos no Twitter. Tudo isso 
porque o jogador Neymar 
foi visto com seu novo 
affair, Bruna Biancardi.

Mas se engana quem 
acredita que a mulher vis-
ta com Neymar, é a antiga 
namorada, Bruna Marque-
zine. Nas redes sociais os 
internautas apontaram di-
versas semelhanças entre a 
influenciadora digital Bruna 
e a atriz Bruna Marquezine.

Além do nome, que é 
lógico, os internautas tam-
bém estão apontando se-
melhanças físicas entre as 
duas. Alguns ainda fazem 
brincadeiras sobre a situa-
ção, comentando que Ney-
mar não conseguiu con-
quistar a Marquezine, mas 
conquistou outra Bruna.

A influenciadora digital 
já foi vista em diversas fes-
tas do jogador e agora os 
dois foram flagrados juntos 
em Ibiza, onde o esportista 
está passando férias. De-
pois do flagra os internau-
tas já foram para as redes 
resgatar o “Brumar”.

A Conspiração Filmes, 
que produz as atrações 
“Dom” e “Sob Pressão”, 

adquiriu os direitos do podcast 
brasileiro “Praia dos Ossos”, 
que revisita o famoso assassi-
nato da socialite Ângela Diniz 
por Doca Street em 1976, para 
uma adaptação em série.

A morte de Ângela Diniz 
marcou época, tornando-
-se um divisor de águas no 
movimento feminista e no 
Direito brasileiros. Durante o 
julgamento de Doca, que deu 
quatro tiros no rosto da com-
panheira, em dezembro de 
1976, no auge de uma discus-
são do casal na Praia dos Os-
sos, em Búzios, Rio de Janei-
ro, a defesa alegou “legítima 
defesa da honra” para tentar 
absolvê-lo do caso. Ele ale-
gou ter matado “por amor”.

O argumento gerou polê-
mica. Militantes feministas 
organizaram um movimento 
cujo slogan – “quem ama 
não mata” – tornou-se, anos 
mais tarde, o título de uma 
minissérie da Globo.

Até o grande poeta Car-

los Drummond de Andrade 
(1902-1987) se manifestou: 
“Aquela moça continua sen-
do assassinada todos os dias 
e de diferentes maneiras”, se 
referindo à estratégia da de-
fesa de culpabilizar Ângela Di-
niz por seu próprio assassina-
to. A tese da “legítima defesa 
da honra” constava no Códi-
go Penal, mas mesmo assim 
Doca Street foi condenado há 
15 anos de prisão. Na década 

seguinte, a Constituição Cida-
dã acabou com essa desculpa 
para o feminicídio.

Criado e narrado pela 
fundadora da Rádio Novelo, 
Branca Vianna, “Praia dos 
Ossos” segue o sucesso de 
“O Caso Evandro”, podcast 
que também foi transforma-
do em série. Mas ao contrá-
rio da adaptação do trabalho 
do jornalista Ivan Mizanzuk, 
a nova atração não será uma 

série documental.
A trama de “true crime” 

brasileiro vai virar uma mi-
nissérie dramática, que co-
meça a ser negociada com 
as plataformas de streaming.

Por estar em fase inicial, 
o projeto ainda não tem 
elenco e nem mesmo equipe 
responsável pela adaptação, 
que só devem ser definidos 
após o acerto com o parceiro 
de exibição.

Podcast sobre assassinato 
de Ângela Diniz vai virar série

Neymar é visto com novo 
affair e internet reage a se-
melhança com Marquezine


