
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quarta-feira, 4 de Agosto de 2021  - Ano 12  nº 2779 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

O núcleo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, que investiga a disseminação de fake news sobre o enfrentamento 
à pandemia, avança e deve pedir, nesta semana, a quebra de sigilo bancário de ao menos oito sites que propagaram conteúdos falsos.

DIÁRIO DO ESTADO
Na volta do recesso no Senado, CPI da Covid 
mira sites que divulgaram conteúdos falsos

Ana Marcela 
conquista o 
ouro na mara-
tona aquática  p4 p7

A cidade mais populosa da África luta 
contra inundações para se manter no mapa
Os residentes da Nigéria estão acostumados com as enchentes que engolfam a 
cidade costeira durante os meses de março a novembro. Em julho, o principal dis-
trito da Ilha de Lagos experimentou uma das piores enchentes dos últimos anos

p4

O prefeito de Goiânia, recebeu o ex-lutador e campeão de MMA, Rodrigo 
Minotauro, e o professor Pedro Tangrause, um dos maiores especialistas em 
esportes do Brasil. A comitiva esteve na Prefeitura de Goiânia para divulgar do 
projeto Esporte Para Além das Fronteiras, que une educação e prática esporti-
va, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular.

Ex-lutador Rodrigo Minotauro 
apresenta projeto esportivo 
ao prefeito Rogério Cruz  p2

p8
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Goiânia ultrapassou 
nesta segunda-feira 
(2/8) a marca de 1 

milhão de doses de vacinas 
contra a Covid-19 aplica-
das. Do total de vacinados, 
684.714 são de pessoas que 
receberam a primeira dose, 
300.162 de segunda dose e 
24.740 de dose única, soman-
do 1.009.616 doses. Na cida-
de, 58,57% dos goianienses 
maiores de 18 anos já recebe-
ram pelo menos uma dose da 
vacina e 27,79% já foram to-
talmente imunizados. Para al-
cançar o número de mais de 1 
milhão de vacinados, ontem, 
a capital goiana aplicou 6.419 
doses em 24 pontos espalha-
dos pela cidade.

“Hoje é um dia histórico!”. 
Assim reagiu o prefeito Rogé-
rio Cruz ao visitar na manhã 
desta terça-feira (3/8) a Área 
I da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), 
que é um dos 26 pontos de 
vacinação contra a Covid-19 
disponibilizados pela Prefei-
tura de Goiânia. No local, ele 
confirmou a marca alcança-
da pela capital goiana de 1 
milhão de doses aplicadas e 
frisou a participação de todos 
envolvidos no processo de 
vacinação em Goiânia.

“Este é um esforço cole-
tivo, que envolve servidores 
da saúde, da tecnologia, da 
comunicação e, de maneira 
especial, a atuação de volun-
tários como os estudantes 

da área da saúde, médicos 
dermatologistas, militares do 
Exército entre outros, além 
das diversas instituições que 
cedem seus espaços para a 
instalação de postos de vaci-
nação”, reconheceu Rogério 
Cruz, ao afirmar que esse 
número vai continuar cres-
cendo. “Assim vamos garantir 
a proteção para toda a popu-
lação da nossa cidade. Para-
béns a todos!”, agradeceu.

O processo de imuniza-
ção da população de Goiânia 
está avançando conforme o 
recebimento dos imunizan-
tes por parte do Ministério 
da Saúde. “Chegamos a 1 

milhão de doses aplicadas 
e isso mostra o compromis-
so da gestão municipal para 
com o cidadão goianiense”, 
comentou o secretário muni-
cipal de Saúde, Durval Pedro-
so, ao pontuar a importância 
de as pessoas procurarem os 
pontos de vacinação para re-
ceber a dose de reforço con-
tra a Covid-19. “Lembramos 
que a segunda dose é muito 
importante para garantir a 
imunização”, frisou.

Nesta terça-feira, a capi-
tal goiana está vacinando, 
com agendamento, o públi-
co sem comorbidades com 
idade a partir de 33 anos, 

atende também integrantes 
dos grupos prioritários, com 
idade a partir de 18 anos, 
como trabalhadores da saú-
de, educação, pessoas com 
comorbidades, gestantes e 
puérperas. Além da aplica-
ção de segunda dose em 12 
pontos de vacinação. “Dis-
ponibilizamos esses pontos 
em diversos locais para faci-
litar o acesso da população à 
vacinação e não há necessi-
dade de agendamento”, re-
velou Durval Pedroso.

Na Área I da PUC-GO, 
localizada no setor Leste 
Universitário, as equipes de 
Imunização da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) 
estão aplicando primeira e 
segunda doses de imunizan-
te contra Covid-19 e quem 
procurou o local para re-
ceber a primeira dose foi o 
Glauber Augusto. Ele contou 
que fez o agendamento pelo 
aplicativo e se surpreendeu 
com a organização. “Fiz o 
agendamento pelo aplicati-
vo Prefeitura 24 Horas e fui 
bem atendido, inclusive, no 
horário marcado”, elogiou o 
vacinado, ao comentar que 
o local está bem organizado 
e bem explicado para quem 
busca a primeira ou segunda 
doses na Área I da PUC.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
realiza, nesta quarta-feira 
(4/8), a cerimônia de lan-
çamento do edital da Lei 
de Incentivo à Cultura. A 
solenidade será realizada 
às 8h30, na Casa de Vidro, 
com as presenças do pre-
feito Rogério Cruz e do 
secretário municipal de 
Cultura,  Zander Fábio.  
Com montante de R$ 4,4 
milhões, o edital foi pu-
blicado nesta segunda-
-feira (2/8) no Diário Ofi-
cial do Município. 

 De acordo com o se-
cretário Zander Fábio, os 
valores e as atividades 
descritas no edital estão 
de acordo com a média de 
projetos do último certa-
me e com os pedidos da 
classe, realizados pelos 
segmentos de represen-
tantes de classe e Conse-
lho Municipal de Cultura.

“Contemplamos diver-
sos segmentos culturais: 
circo, dança, teatro, artes 
visuais, audiovisual, litera-
tura, música, abrangência 
cultural e manifestações 
da cultura popular, além 
do terceiro setor de ação 
ampla, com ações forma-
tivas e pequenas adapta-
ções”, destaca o secretário.

A Lei de Incentivo à Cul-
tura alcança projetos de 
caráter estritamente artís-
tico-cultural, que tenham 
por objetivo promover a 
criação, produção e difu-
são artística e cultural, a 
preservação e difusão do 
patrimônio histórico, artís-
tico e cultural, bem como o 
estímulo ao amplo conhe-
cimento dos bens e valores 
culturais. O protocolo da 
inscrição será no formato 
on-line, por meio de pre-
enchimento de formulário 
disponível no link. 

O prefeito Rogério Cruz 
destaca a atenção da admi-
nistração municipal ao se-
tor cultural. “O lançamento 
e a abertura desse novo 
edital demonstram o com-
promisso da nossa gestão 
com a cultura. São várias 
ações de fomento e apoio, 
atividades artísticas e cul-
turais que serão realizadas 
em Goiânia”, afirma Cruz.

Goiânia chega a 1 milhão de doses 
aplicadas da vacina contra covid-19

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, recebeu o 
ex-lutador e campeão de 
MMA, Rodrigo Minotauro, 
e o professor Pedro Tan-
grause, um dos maiores 
especialistas em esportes 
do Brasil. A comitiva este-
ve na Prefeitura de Goiânia 
nesta terça-feira (3/8) para 
divulgar do projeto Esporte 
Para Além das Fronteiras, 
que une educação e prática 
esportiva, em consonância 
com a Base Nacional Co-
mum Curricular.

“Nasci no Rio de Janeiro 
e tive um tio que vi mor-

rer por conta de drogas. 
Eu poderia ter seguido o 
caminho dele, mas o es-
porte me fez despertar 
outros horizontes. Penso 
que esse é o caminho para 
nossas crianças e jovens. O 
esporte é um grande inves-
timento no futuro da nossa 
sociedade”, disse o prefei-
to Rogério Cruz.

De acordo com Pedro 
Tangrause e os irmãos No-
gueira (Rodrigo Minotauro 
e Rogério Minotouro), au-
tores do material didático 
do projeto, a maior dife-
rença entre os modelos de 

inserção da prática esporti-
va em ambiente escolar do 
Brasil e dos Estados Unidos 
e Europa é a inclusão do 
esporte em todo o proces-
so educacional como um 
fator de aumento do ren-
dimento escolar e de for-
mação/aprimoramento da 
cidadania e do futuro pro-
fissional do mercado de 
trabalho, de forma equili-
brada, destinada à evolu-
ção pessoal do indivíduo.

“Os grandes países sem-
pre associam o esporte à 
educação, afinal são gran-
des aliados. Importante 

ter o esporte desde a base, 
no ensino primário e fun-
damental, até as universi-
dades. O esporte é saúde, 
disciplina e, acima de tudo, 
educação”, disse o ex-luta-
dor e campeão de MMA, 
Rodrigo Minotauro.

O projeto Esporte Para 
Além das Fronteiras pro-
põe a adoção de um ma-
terial de apoio à prática 
esportiva voltado à promo-
ção de um ambiente com-
petitivo ético e da inserção 
de uma cultura esportiva 
evoluída no ambiente es-
colar, na qual o esporte 

deixe de ser visto como 
uma prática meramente 
recreativa para se tornar 
um meio eficaz de oportu-
nidades, tanto acadêmicas 
quanto profissionais.

Participaram do encon-
tro os secretários Welling-
ton Bessa (Educação), 
Zander Fábio (Cultura), Zé 
Antônio (Social) e Jordevá 
Rosa (Executivo do Espor-
te). Após a apresentação do 
projeto Esporte Para Além 
das Fronteiras, o lutador 
Minotauro tirou fotos e en-
tregou exemplares de livros 
ao prefeito Rogério Cruz.

Minotauro apresenta projeto esportivo ao prefeito Rogério Cruz



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 4 de Agosto de 2021 3cotidiano

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, nes-
ta terça-feira (03/08), 

a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Compacta, em Aná-
polis. Também entregou ou-
tras melhorias no sistema de 
abastecimento, como inter-
ligação de poços artesianos, 
ampliação de adutoras e 
um centro de reservação de 
água. Somados nos últimos 
dois anos, os investimentos 
da Saneago no município 
para captação e provimento 
de água alcançam R$ 14,2 
milhões. Já a melhoria do 
sistema de esgoto chega a 
R$ 45,7 milhões.

O governador vistoriou as 
instalações da ETA, estrutura 
que recebeu R$ 3,5 milhões 
em recursos. “Estamos lu-
tando para que Anápolis não 
venha sofrer o que sofreu 
durante mais de 20 anos, 
com a ausência completa do 
fornecimento de água, prin-
cipalmente nas regiões mais 
altas do município”, pontuou. 
Para Caiado, após décadas de 
problemas na condução da 
companhia, o intuito é voltar 
a “servir a população”.

Com a entrada da unida-
de em operação, haverá o 

incremento de 150 litros de 
água por segundo ao siste-
ma. Atualmente, a ETA Con-
vencional do município pro-
duz 860 l/s de água. Quando 
somada a capacidade da 
nova unidade, portanto, o 
tratamento será ampliado 
para 1.010 l/s.

A oferta de água tratada 
é universalizada em Anápo-

lis, com índice de 99,5% de 
cobertura e atendimento de 
mais de 386 mil pessoas. A 
implantação da ETA Compac-
ta faz parte das ações realiza-
das para garantir a qualidade 
e a regularidade do serviço de 
fornecimento no município, 
inclusive no período de estia-
gem, e atende às novas porta-
rias e legislações vigentes.

Para o presidente Sane-
ago, Ricardo Soavinski, a 
companhia viabilizou, com 
prontidão, uma resposta para 
a intermitência na prestação 
de serviço que a população 
de Anápolis enfrentava. “Para 
parar com aquele problema 
de regularidade no abasteci-
mento, precisava aumentar 
a produção de água de ime-

diato. E dessa forma nós fi-
zemos, construímos essa ETA 
em tempo recorde”, concluiu. 
“A população paga a tarifa e 
tem que ter o melhor serviço 
ao seu dispor”, defendeu.

Mais obras
Além da inauguração da 

obra da ETA, também foram 
entregues melhorias opera-

cionais. Entre elas, a inter-
ligação de poços artesianos 
(de um total de 17 poços, 
seis estão em operação e 
mais cinco entrarão nesta 
estiagem); a ampliação de 
adutoras em 33 quilômetros 
para interligação dos poços; 
aumento da capacidade do 
Centro de Reservação Jardim 
América em 2.000 m³; e a du-
plicação de 3,6 quilômetros 
de adutora de integração, 
para ampliar em 200 l/s a ca-
pacidade de vazão de reforço 
do Sistema Piancó para o Daia.

O prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves, enalteceu 
o compromisso do Gover-
no de Goiás para atender 
as demandas do município. 
“Mesmo em período de 
pandemia, a Saneago está 
cumprindo o cronograma de 
investimentos em Anápolis”, 
avaliou. Naves expressou a 
satisfação pela manutenção 
do contrato da Saneago em 
Anápolis. “Hoje é uma rela-
ção de respeito, porque o 
trabalho que o governo do 
senhor [Caiado] faz é impe-
cável”, defendeu ao pontuar 
que a arrecadação da com-
panhia é revertida em ben-
feitorias para o município.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, recebeu, 
nesta terça-feira (03/8), no 
Palácio das Esmeraldas, em 
Goiânia, o lutador Rodrigo 
Minotauro. Foram discutidos 
projetos sociais que associam 
as áreas do esporte e da edu-
cação. O estímulo à atividade 
física, ressaltou o governador, 

“é uma ferramenta extre-
mamente motivadora para 
crianças e jovens”.

 O governador disse que 
desenvolver iniciativas que 
incentivem a educação física 
no ambiente escolar é uma al-
ternativa para formar campe-
ões, dentro e fora do contexto 
esportivo. “Todo cidadão tem 

seus heróis, seja no automobi-
lismo, futebol, vôlei ou outra 
modalidade”, refletiu.

 Caiado lembrou as ações 
realizadas pela atual gestão 
para viabilizar a prática es-
portiva no ambiente esco-
lar. “Garantimos mais con-
dições de dignidade dentro 
das escolas, ao cobrir ou 

construir quadras no Estado 
inteiro, e motivamos os alu-
nos para que tenham uma 
atividade”, resumiu.

 Único lutador a ganhar 
dois cinturões dos pesos 
pesados do UFC, Minotauro 
participa de um projeto que 
apresenta aos estudantes 
os mais variados esportes e 

seus fundamentos. No caso 
dele, a modalidade em que 
foi tantas vezes campeão 
está em foco. “A ideia é tra-
balhar a teoria das artes 
marciais. Há um potencial 
muito grande dos atletas de 
artes marciais mistas”, disse.

Segundo Minotauro, le-
var o cenário do mundo 

esportivo para as escolas 
é uma forma de encontrar 
novas estrelas. “Aqui no Es-
tado, inclusive, a gente vê 
talentos”, salientou. “Nos 
países de primeiro mundo, 
eles usam o esporte na edu-
cação e levam o atleta até a 
universidade. Então, essa é a 
intenção”, pontuou.

Reprodução

Governador e lutador Minotauro discutem projetos que associam esporte e educação

Com investimento de R$ 14,2 milhões Caiado 
inaugura Estação de Tratamento de Água
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O núcleo da Comissão 
Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Co-

vid, no Senado, que investiga 
a disseminação de fake news 
sobre o enfrentamento à pan-
demia, avança e deve pedir, 
nesta semana, a quebra de 
sigilo bancário de ao menos 
oito sites que propagaram 
conteúdos falsos. Desde on-
tem, o grupo conta com o au-
xílio do delegado da Polícia Fe-
deral Carlos Eduardo Miguel 
Sobral, especialista em crimes 
cibernéticos, que investigará 
exclusivamente a dissemina-
ção de mensagens enganosas.

Após 15 dias de recesso, 
a CPI retoma os trabalhos 
nesta terça-feira, 3, quando 
também retoma a apura-
ção sobre intermediários de 
venda de supostas vacinas 
contra a covid-19. A comissão 
convocou para falar, hoje, o 
reverendo Amilton Gomes 
de Paula. Ele é presidente de 
uma empresa chamada Se-
cretaria Nacional de Assuntos 
Humanitários (Senah), com 
sede em Águas Claras (DF), 
e tentou negociar supostas 
doses da vacina AstraZeneca 
com o Ministério da Saúde.

Está marcado para quin-
ta-feira o depoimento do 

ex-assessor do Ministério da 
Saúde, Airton Antonio Soli-
go, nomeado em 23 de ju-
nho do ano passado pelo ex-
-ministro Eduardo Pazuello. 
Ele foi exonerado em 24 de 
março, um dia depois da saí-
da de Pazuello do ministério.

A pauta da Comissão 
para hoje tem mais de 130 
requerimentos para análi-
se. O item número um é a 
proposta do vice-presidente 
da CPI, Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP) de afastamento 
de Mayra Pinheiro da secre-
taria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, 
do Ministério da Saúde. Em 
entrevista à rádio Eldorado, 
ontem, o presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), cobrou 
o ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, a demissão de 
Mayra do cargo.

A secretária é entusiasta 
do suposto tratamento pre-
coce contra a covid, compos-

to por medicamentos con-
traindicados para a doença, 
como cloroquina e ivermec-
tina. O “kit covid” tem como 
incentivador o presidente 
Jair Bolsonaro.

Negacionismo
O núcleo de senadores que 

apura o negacionismo na pan-
demia catalogou as principais 
fake news da covid e identi-
ficou, na semana passada, 
sites, pessoas físicas, influen-

ciadores e políticos que disse-
minaram conteúdo falso.

“A desinformação e as 
campanhas negacionistas 
também mataram brasi-
leiros. Pessoas físicas, in-
fluenciadores e sites criados 
apenas para disseminar fake 
news e atacar adversários 
do governo foram aliados 
do vírus e agravaram o mor-
ticínio”, afirmou o relator da 
CPI, Renan Calheiros (MDB-
-AL), um dos senadores que 

lideram a investigação sobre 
fake news. “A CPI tem o com-
promisso de investigar e co-
brar as responsabilidades. E 
é isso que vamos fazer.”

A CPI da Covid já identi-
ficou de que forma as fake 
news disparadas durante a 
pandemia se estruturaram. 
Os senadores descobriram 
que as mentiras eram produ-
zidas para induzir as pessoas 
a acreditarem no suposto 
tratamento precoce.

As mensagens falsas são 
disparadas de duas formas, 
simultaneamente. Há um con-
teúdo que ataca a vacina, o 
uso de máscara e o distancia-
mento social, e outro que dis-
semina o suposto tratamento 
precoce com dados falsos e 
pesquisas distorcidas. A CPI 
suspeita que robôs tenham 
sido usados para estimular a 
disseminação das mensagens.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) afir-
ma que os parlamentares 
aguardam uma confirmação 
técnica sobre o assunto. “A 
priori, sim, você teve a mis-
tura bem típica da desin-
formação, que utiliza perfis 
que são operados por seres 
humanos e impulsiona, dá 
volume, com robôs”, disse.

Divulgação

Na volta do recesso no Senado, CPI da 
Covid mira sites que divulgaram fake news

Ana Marcela Cunha é con-
siderada uma das maiores 
nadadoras de águas abertas 
do mundo, acumulando con-
quistas nos últimos anos. Mas 
faltava uma. Tentando a me-
dalha olímpica desde Pequim, 
em 2008, ela finalmente veio 
numa prova emocionante 
em Tóquio, onde a brasilei-
ra disputou cada braçada no 
pelotão da frente para termi-
nar com o ouro na maratona 

aquática de 10km nos Jogos.
A baiana de 29 anos não 

deixou a disputa pelo pó-
dio em nenhum momento. 
Começou num ritmo muito 
forte e passou em primeiro 
em algumas voltas. Quan-
do foi superada pelas rivais, 
nunca saiu dos cinco primei-
ros lugares. Até que a prova 
chegou nos últimos minutos 
com a brasileira liderando 
para bater como campeã em 

1:59:30. A prata ficou com a 
holandesa Sharon van Rou-
wendaal, e o bronze com a 
australiana Kareena Lee.

“Finalmente. Querendo ou 
não é o quarto ciclo olímpico. 
Um amadurecimento muito 
grande para chegar aqui. Acre-
ditem nos seus sonhos. Agra-
decer meu clube, meus pais, 
minha namorada. Eu sonhava 
muito com uma medalha olím-
pica, mas ia ter um gostinho 

especial ser campeã olímpica. 
Quero dizer que todos brasi-
leiros que ganharam medalha 
até agora foram um incentivo 
muito grande, principalmente 
[Fernando] Schefer e Bruno 
[Fratus]. Como se diz, uma raia 
é uma chance, praticamente é 
isso aqui. Deixei escapar por 
algumas vezes e hoje posso 
sair daqui campeã olímpica”, 
disse na saída da água em en-
trevista ao Sportv.

Essa é segunda medalha 
do país na maratona aquática, 
a segunda consecutiva. Polia-
na Okimoto foi bronze no Rio 
de Janeiro há cinco anos.

No Japão, a delegação 
brasileira chega agora a 15 
medalhas, sendo quatro 
de ouro: Ítalo Ferreira, no 
surfe, Rebeca Andrade, na 
ginástica artística, Martine 
e Kahena, na vela, e agora 
Ana Marcela Cunha.

Longa caminhada olímpica
Em 2008, na estreia da 

modalidade em Pequim, 
Ana Marcela fez uma grande 
prova, mas no fim acabou 
terminando no quinto lugar. 
Era só o começo, mas a ca-
minhada olímpica sofreu um 
baque quando ela terminou 
o Mundial no 11º lugar na 
prova dos 10km, em 2011, 
e acabou fora dos Jogos de 
Londres no ano seguinte.

Ana Marcela, referência das águas abertas, conquista o ouro na maratona aquática
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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:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 auto-
mático seminovo pneus 
novos-4848whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT 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 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2779Goiás, Tocantins e DF, 4 de Agosto de 2021



-------------------------------
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, 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto

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
-------------------------------
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/
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 
(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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Os residentes da 
Nigéria, o país mais 
populoso da África, 

estão acostumados com as 
enchentes anuais que engol-
fam a cidade costeira durante 
os meses de março a novem-
bro. Em meados de julho, no 
entanto, o principal distrito 
comercial da Ilha de Lagos ex-
perimentou uma das piores 
enchentes dos últimos anos. 

“Saí de casa ... Não sabia 
que tinha chovido tanto ... 
Havia muito trânsito no meu 
trajeto por causa da enchen-
te. Quanto mais íamos, mais 
alto o nível da água. A água 
continuava subindo até cobrir 
o para-choque do meu carro 
... então havia água fluindo 
dentro do meu carro “, lem-
brou Oseluonamhen, que diri-
ge uma empresa de mídia em 
Lagos, no continente.

Fotos e vídeos postados 
nas redes sociais mostraram 
dezenas de veículos inunda-
dos com água após chuvas tor-
renciais. As inundações parali-
sam a atividade econômica, a 
um custo estimado em cerca 
de US$ 4 bilhões por ano.

Lar de mais de 24 milhões 
de pessoas, Lagos, uma cida-
de baixa na costa atlântica 
da Nigéria, pode se tornar 
inabitável no final deste 
século, com o aumento do 

nível do mar devido às mu-
danças climáticas, sugerem 
as projeções científicas.

O problema é agravado 
por “sistemas de drenagem 
inadequados e mal mantidos 
e crescimento urbano des-
controlado”, entre outros, de 
acordo com um estudo con-
duzido pelo Instituto de Es-
tudos de Desenvolvimento.

A agência hidrológica da 
Nigéria, NIHSA, previu inun-
dações mais catastróficas 

em setembro, geralmente o 
pico da estação chuvosa.

Litoral em erosão
Lagos foi parcialmente 

construída no continente e 
em uma série de ilhas. Ela 
está lutando contra a erosão 
da costa que torna a cidade 
vulnerável a enchentes, que o 
ambientalista nigeriano Seyi-
funmi Adebote diz ser atribu-
ível ao aquecimento global e 
“ação induzida pelo homem 

por um período prolongado”.
A mineração de areia para 

construção é um dos princi-
pais contribuintes para a ero-
são da costa em Lagos, disse-
ram especialistas ambientais.

Manzo Ezekiel, porta-voz 
da agência de gerenciamen-
to de emergências da Nigé-
ria (NEMA), disse à CNN que 
a margem do rio da Ilha Vic-
toria de Lagos já está sendo 
“levada pela corrente ... par-
ticularmente na área V.I de 

Lagos”. “Há o problema da 
margem do rio sendo arras-
tada. O aumento do nível da 
água está corroendo a terra”, 
acrescentou Ezequiel.

Na Ilha Victoria, um bair-
ro afluente de Lagos - uma 
cidade costeira inteiramente 
nova batizada de ‘Eko Atlan-
tic’ - está sendo construída 
em um terreno recuperado 
do Oceano Atlântico e será 
protegida do aumento das 
águas por uma parede de 

concreto de 8 quilômetros 
de comprimento blocos, di-
zem os desenvolvedores.

Embora o ambicioso pro-
jeto possa contribuir para re-
duzir a escassez de moradias 
em outras partes da cidade, 
Ezequiel teme que “a recupe-
ração de terras do mar pres-
sione outras áreas costeiras”.

Outros críticos argumen-
taram que as áreas adja-
centes não protegidas pela 
parede ficarão vulneráveis 
às ondas das marés. A CNN 
entrou em contato com a 
Eko Atlantic para comentar.

Cidades costeiras
Cidades costeiras bai-

xas em algumas partes do 
mundo podem estar perma-
nentemente submersas em 
2100, mostraram as desco-
bertas de um estudo. O es-
tudo publicado pelo grupo 
de pesquisa Climate Central 
afirmou que as áreas afeta-
das podem afundar abaixo 
da linha da maré alta se o ní-
vel do mar continuar a subir.

“Como resultado da polui-
ção das atividades humanas 
que retém o calor, o aumento 
do nível do mar pode, dentro 
de três décadas, aumentar as 
inundações crônicas mais do 
que a terra que atualmente 
abriga 300 milhões de pessoas”.

Reprodução

A cidade mais populosa da África luta 
contra inundações para se manter no mapa
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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, 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto

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
-------------------------------
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/
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 
(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, 4 de Agosto de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Alica Schmidt, a alemã 
e velocista de 22 anos, foi 
eleita a Atleta Mais Sexy 
do Mundo pela revista 
Busted Coverage, rótulo 
que ela preferiu evitar, 
desejando ser reconheci-
da pela medalha olímpica 
no revezamento 4x400m, 
o qual poderá disputar no 
próximo sábado, 7.

Schmidt deseja quebrar 
a imagem de ser apenas 
‘um rosto bonito’, pe é 
uma grande promessa no 
atletismo do país. A Atleta 
é muito versátil e partici-
pou de corridas de 200m, 
400m, 800m e 4x400m em 
sua curta carreira.

A alemã pretende au-
mentar seu currículo de 

esportista, que já conta 
com uma medalha de prata 
no revezamento 4×400 no 
Campeonato Europeu sub-
20 e uma bronze, no mesmo 
campeonato, mas na cate-
goria sub-23, sem contar, 
outras duas medalhas de 
ouro em etapas do Campe-
onato Europeu de atletismo 
em 2017, quando venceu 
nos 200m e nos 400m.

Além das pistas de cor-
rida, a jovem é bem suce-
dida nas redes sociais e 
tem mais de dois milhões 
de seguidores no Insta-
gram, com o apoio de 
grandes patrocinadores 
e à partir de patrocínios, 
tendo outra fonte de ren-
da nas redes sociais.

De acordo com o Varie-
ty, a Netflix desenvol-
ve uma série live-ac-

tion de Pokémon, ou seja, com 
atores reais. A produção está a 
cargo de Joe Henderson, que 
também é roteirista. Hender-
son atualmente trabalha em 
Lúcifer como co-showrunner e 
produtor-executivo, se isso te 
indica qualquer coisa a respei-
to do que esperar.

Absolutamente nenhum 
detalhe foi dado pela publi-
cação além de informar que 
será um seriado e também 
com atores reais. O mais 
provável é que ele tenha um 
elenco majoritariamente oci-
dental, como aconteceu com 
o filme Detetive Pikachu, 
dado os nomes envolvidos.

Também não há qualquer 
previsão de estreia, elenco 
ou outros nomes envolvidos 
na produção. A reportagem 
informa ainda que o proje-
to está bem em fase inicial 
de desenvolvimento, o que 
indica que vamos demorar 
para ter qualquer outro de-
talhe mais concreto a res-

peito. Mas eu apostaria que 
Pikachu deve ter alguma 
participação importante, se 
você quer saber…

Detetive Pikachu e Netflix
A novidade faz sentido. Atu-

almente a Netflix é uma das 

principais parceiras para strea-
ming de Pokémon pelo mundo, 
inclusive no Brasil. O serviço 
tem várias temporadas, como 
a mais recente Jornadas, dis-
ponível para seus assinantes.

Além disso, é esperado 
que a The Pokémon Com-

pany tente desenvolver mais 
projetos live-action, dado o 
sucesso de público e crítica 
de Detetive Pikachu, lançado 
em 2019. O filme inspirado 
pelo game de Nintendo 3DS 
teve bilheteria de US$ 433 
milhões no mundo todo.

Pokémon está desenvolvendo 
série em live-action da saga

Alice Schmidt: a mulher 
mais sexy das Olimpíadas


