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A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou nesta quarta-feira (11/8) o primeiro óbito em decorrência da variante 
Delta da Covid-19. De acordo com a pasta, já foram confirmados dez casos da cepa, popularmente conhecida como “cepa indiana”.
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Com dez casos, Goiás confirma primeira 
morte pela variante Delta do coronavírus

CPI decide suge-
rir indiciamento 
de Bolsonaro por 
charlatanismo  p4 p4

Anvisa autoriza uso emergencial de 
novo medicamento contra a covid-19
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta 
quarta-feira (11), por unanimidade, o pedido de uso emergencial de um 
novo medicamento para pacientes com Covid-19, o regdanvimabe.
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Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Goiânia é a segunda 
capital do País com o valor do litro de gasolina mais caro, com média de R$ 
6,33, perdendo apenas para o Rio de Janeiro com R$ 6,40. “E os preços conti-
nuam sofrendo alta e não cedem”, expõe o presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindiposto-GO), Márcio Andrade.
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Segundo dados da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo (ANP), Goiânia 

é a segunda capital do País 
com o valor do litro de ga-
solina mais caro, com média 
de R$ 6,33, perdendo apenas 
para o Rio de Janeiro com R$ 
6,40. “E os preços continuam 
sofrendo alta e não cedem”, 
expõe o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo (Sindi-
posto-GO), Márcio Andrade.

A gasolina subiu 2,10% em 
julho e acumula alta de 28,31% 
em 2021, no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), conforme divulgou 
o IBGE na última terça-feira, 
10. Ao todo, o indicador men-
sal na capital goiana acelerou 
para 0,92%, a maior variação 
para o mês desde 2002, com 
acumulado de 4,58% no ano.

O porcentual de janeiro 
a julho já é maior do que o 
somado em 2020, que fe-
chou em 4,33%. No País, a 
inflação registra maior alta 
em 19 anos com 8,99% em 
12 meses. Pelo índice oficial, 
o transporte está com eleva-
ção persistente por causa dos 
combustíveis, que tiveram em 
Goiânia a sexta alta em 2021.

De acordo com o chefe do 
IBGE em Goiás, Edson Rober-

to Vieira, toda a economia é 
muito calcada no transporte 
rodoviário e isso pressiona 
outros bens. Combustíveis de 
veículos tiveram aumento de 
1,38% em julho e no acumu-
lado do ano alcançaram 29%. 
O etanol, apesar de ter caído 
1,83% em julho, soma uma 
elevação de 33,33%. O óleo 
diesel, ficou estável (0,14%) 
e atingiu 25% de crescimento 
nos sete meses juntos.

“O que temos de dife-
rente que pressiona a infla-
ção este ano é o câmbio e 

a crise hídrica. O grupo de 
habitação apresentou maior 
elevação (2,05%), em razão 
da energia elétrica (5,33%) 
com bandeira vermelha pa-
tamar dois que teve adicio-
nal de 50%. O gás de botijão 
(6,74%) é outro destaque 
importante pelo impacto na 
população de menor ren-
da”, afirma Edson.

As altas consecutivas no 
transporte está ligada ao 
dólar e ao preço do barril de 
petróleo. “Desde o come-
ço do ano tem expectativa 

maior de crescimento da 
economia norte-americana 
e chinesa e isso gera maior 
demanda e de outro lado o 
dólar, que embora não este-
ja no maior patamar do ano 
volta a ser pressionado.”

Segundo Edson, embora 
IPCA esteja em alta, a in-
flação para os produtores 
(IPP), também calculado 
pelo IBGE, está ainda mais 
elevada, com isso, na in-
dústria e no campo o custo 
dos insumos está maior que 
os repasses sentidos pelo 

consumidor na ponta. “Há 
pressões no atacado que pa-
recem não ter chegado com-
pletamente ao varejo.”

De acordo com Márcio, 
as pessoas pensam que mais 
caro é melhor para o posto, 
mas não é. “A margem ao lon-
go da pandemia tem ficado 
menor do que antes. Atrapa-
lha a vida do consumidor que 
é quem mais sofre e o em-
presário do varejo dos postos 
sofre também, porque tem de 
ter mais capital de giro e as 
vendas retraem”, destaca.

Reprodução

A Câmara Municipal de 
Goiânia aprovou em pri-
meira votação a alternação 
no Código de Posturas de 
Goiânia. O projeto, apro-
vado nesta quarta-feira 
(11/08), propõe a criação 
de espaços de descanso e 
de estacionamento para 
motociclistas e ciclistas 
que atuam como entrega-
dores de serviço delivery 
na grande capital goiana.

Segundo o vereador 
Lucas Kitão (PSL), autor 
do projeto, há necessi-
dade da criação deste 
espaço porque a procura 
por produtos disponíveis 
no sistema delivery tem 
aumentado, inclusive no 
período de pandemia do 
novo coronavírus. Duran-
te a pandemia, os ser-
viços de delivery são de 
extrema importância, so-
bretudo no início em que 
não havia possibilidade 
de consumir em bares, 
restaurantes e padarias.

Com a aprovação, os 
entregadores de delivery 
terão acesso a um espa-
ço de descanso e esta-
cionamento em pontos 
estratégicos da cidade. 
Estes terão vestiários, 
sanitários masculinos e 
femininos, além de aces-
so à internet e pontos de 
recargas para celulares. 

De acordo com o par-
lamentar, o mercado de 
serviços delivery deve 
continuar em alta, inde-
pendente da pandemia, 
e é importante oferecer 
estrutura para os entre-
gadores atuarem com 
dignidade, valorizando os 
trabalhadores. “O intuito 
é valorizar esses trabalha-
dores que estão aumen-
tando vertiginosamente 
na capital, que estão se 
arriscando, sem ligação 
trabalhista com as empre-
sas para as quais prestam 
serviços e sem um local 
apropriado para descanso. 
Isso tem gerado inseguran-
ça e desconforto, já que 
muitas vezes fazem suas 
refeições nas calçadas, ou 
até mesmo em cima das 
suas motos ou bicicletas”, 
justifica o vereador. 

Preço médio da gasolina em Goiânia 
é o segundo mais caro em todo Brasil

A arte é uma concep-
ção que compreende todas 
as criações feitas pelo ser 
humano para elucidar uma 
visão mais afetiva do mun-
do, seja este real ou fruto da 
imaginação. É por meio de 
recursos plásticos, linguís-
ticos e sonoros, que a arte 
motiva a expressão de ideias, 
sensações e percepções.

Recentemente, em Goi-
ânia, o grafite começou a 
se fazer presente em pai-
néis de edifícios centrais 
da capital, ressaltando que 
não é somente de Art Déco 
que vive nossa cultura. A 
arte se modifica, ganhando 
novos traços e significados.

O paralelo entre o grafite 
e a arte tradicional na região 
central ressalta que Goiânia 

tem potencial para o meio 
artístico, visto que diversas 
metrópoles pelo Brasil já 
possuem a cultura do grafi-
te, que nada mais é do que 
uma manifestação artística.

Manifestação artística
As mais recentes pintu-

ras feitas em Goiânia são 
do artista Wes Gama e dos 
artistas do Bicicleta sem 
freio, que coloriram os edi-
fícios acinzentados, trazendo 
harmonia em meio ao mar 
de concreto. O Beco da Co-
dorna é outro ponto de arte 
e cultura muito apreciado 
pelos goianienses, o local 
é conhecido pelos diver-
sos grafites feitos por dife-
rentes artistas e ressaltam 
a importância dessa arte 

que cresceu nas periferias 
e veio ocupando o espaço 
urbano como um todo.

Um dos bairros mais an-
tigos de Goiânia, o Setor Sul 
também é local de muitas 
intervenções artísticas. As 
diversas ruas sem saída e 
as praças do bairro tem ga-
nhado espaço para a cultura, 
muitos muros que antes ser-

viam apenas com o objetivo 
de gerar segurança, hoje são 
grandes telas que podem fa-
cilmente serem confundidas 
com obras de museus.

O advento desse tipo 
de manifestação na capital 
traz novas reflexões e deba-
tes sobre o que, de fato, é 
arte. Afinal, o grafite foi vul-
garizado por muitos anos e 

ainda é nos dias atuais, po-
rém em menor proporção.

E é esse o propósito do 
artista, provocar e gerar 
sentimentos, reflexões, para 
que a mesmice do cotidia-
no não caia na rotina e nos 
torne “zumbis”, pois muito 
além das áreas verdes, as 
cores do concreto trazem 
a leveza que valorizam a si-
lhueta da cidade e enrique-
cem nossa percepção.

Neste dia tão importante 
para a arte, vale a pena con-
ferir cada canto ocupado 
por artistas em Goiânia e 
refletir que essa manifesta-
ção vai muito além do tra-
dicional, ela tem a capaci-
dade de se modificar e gerar 
transformações que antes 
jamais foram imaginados.

Grafite: a arte urbana que deu mais cor, vida e conquistou Goiânia
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A Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás 
(SES-GO) confirmou 

nesta quarta-feira (11/8) o pri-
meiro óbito em decorrência 
da variante Delta da Covid-19. 
De acordo com a pasta, já fo-
ram confirmados dez casos da 
cepa, popularmente conheci-
da como “cepa indiana”.

Em entrevista, o titular da 
SES-GO, Ismael Alexandrino, 
atestou a transmissão comu-
nitária da variante no esta-
do e disse que o número de 
contaminados pode aumen-
tar nos próximos dias.

“É comunitária não pelo 
quantitativo, mas pela for-
ma que houve a transmis-
são, não se sabe de quem 
pegou. Nós imaginamos que 
nos próximos dias é provável 
que aumente o número de 
pessoas contaminadas pela 
variante Delta”, disse ele.

A primeira vítima fatal da 
variante Delta da Covid-19 em 
Goiás foi um idoso de 67 anos, 
morador de Aparecida de Goi-
ânia, na região metropolitana 
da capital, que teve a morte 
constatada no domingo (8/8). 

Ele estava internado na Uni-
dade de Terapia Intensiva no 
hospital Garavelo.

Casos confirmados
Segundo a SES-GO, qua-

tro casos são de moradores 
de Goiânia (dois deles traba-
lham em unidades de saú-
de no Distrito Federal e se 

contaminaram no local de 
trabalho e outros dois têm 
como origem uma viagem in-
ternacional). O quinto caso é 
de um morador do município 
de Santo Antônio do Desco-
berto, região do Entorno, que 
também trabalha no Distrito 
Federal e manteve contato 
com pessoa contaminada.

Foram confirmados ainda 
dois casos em residentes de 
São João D’Aliança, ambos 
relacionados ao surto de 
Covid-19 registrado em um 
hospital do Distrito Federal.

Em Aparecida de Goiânia 
foram confirmados três ca-
sos, todas pessoas da mesma 
família. Um deles era o idoso 

que faleceu. Não se sabe a 
origem da contaminação. De 
acordo com a SES-GO, a pasta 
e as secretarias municipais de 
Saúde seguem rastreando os 
contatos, acompanhando e 
monitorando os casos.

O sequenciamento dos 
casos em Goiás é feito pela 
rede genômica instituída pelo 

Ministério da Saúde, forma-
da pelo Instituto Adolfo Lutz 
(IAL), em São Paulo; e Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
no Rio de Janeiro; e ainda por 
meio de parceria com a Uni-
versidade Federal e de Goiás e 
Pontifícia Universidade Católi-
ca de Goiás (UFG/PUC-GO).

Variante Delta
“A variante Delta é peri-

gosa, e continua em muta-
ção. Por isso, exige vigilância 
constante e ajuste da res-
posta da saúde pública. A 
cepa já foi encontrada em 98 
países, e se espalha rápido”, 
alertou o diretor-geral da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom.

Estudos apontam que a 
variante é mais transmissível 
do que outras e gera maior 
risco de hospitalização e 
de reinfecção, além de sin-
tomas diferentes. Segundo 
boletim diário divulgado 
pela SES-GO, o estado con-
tabiliza 770.987 casos de 
coronavírus e 21.584 mor-
tes pela doença. Os dados 
são desta quarta-feira.

O governador Ronal-
do Caiado entregou, nesta 
quarta-feira (11), duas pás-
-carregadeiras do programa 
Mecaniza Campo, durante 
as comemorações de aniver-
sário de Itapaci, no Vale do 
São Patrício, que completou 
76 anos. Os maquinários fo-
ram adquiridos com recur-
sos da Superintendência do 
Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Sudeco), a partir 
de emenda parlamentar do 
deputado federal Célio Sil-
veira, no valor de R$ 579,8 

mil. Ele também participou 
da inauguração do Lar dos 
Idosos Padre Pedro Jordá. 
O espaço foi reestruturado 
para abrigar idosos vulnerá-
veis do município.

As pás-carregadeiras se-
rão utilizadas para fortalecer 
ações voltadas ao atendi-
mento do pequeno produtor 
rural e ampliar as atividades 
da agricultura familiar, em 
Itapaci. Em discurso, Caiado 
defendeu o municipalismo 
e a parceria entre o Estado 
e as prefeituras para dimi-

nuir as desigualdades e am-
pliar a qualidade de vida da 
população goiana. “Cabe a 
mim governar com todos 
os 246 municípios. Não há 
espaço para queda de bra-
ço, pois as dificuldades já 
são muitas. Temos que ter 
sensibilidade para com as 
demandas da população”, 
salientou o governador.

Caiado salientou que Ita-
paci é referência na região 
e cabe ao Estado catalisar 
seu desenvolvimento. “É 
um polo, não só na área da 

agropecuária, mas da indus-
trialização. É forte também 
no comércio do médio-norte 
goiano, no Vale do São Patrí-
cio”, afirmou o governador.

“Mandato e partidos pas-
sam, mas o que não passa é 
o que a gente constrói em 
benefício da população. Te-
mos feito, sob liderança do 
governador Ronaldo Caia-
do, uma gestão diferente, 
inclusiva, com todos os 
prefeitos, de todos os par-
tidos”, destacou o vice-go-
vernador, Lincoln Tejota.

Reprodução

Caiado entrega maquinários e participa da inauguração de lar de idosos

Com dez casos, Goiás confirma primeira 
morte pela variante Delta do coronavírus



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 12 de Agosto de 2021Brasil

A Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária) aprovou nesta 

quarta-feira (11), por unanimi-
dade, o pedido de uso emer-
gencial de um novo medica-
mento para pacientes com 
Covid-19, o regdanvimabe.

O medicamento da em-
presa Celltrion Healthcare 
é indicado para tratamento 
leve e moderado em adul-
tos que não necessitam de 
suplementação do oxigênio, 
mas apresentam alto risco 
de progressão da Covid-19.

Entre os grupos de risco 
citados pela agência regula-
dora estão as pessoas com 
obesidade, idosos, e indivídu-
os acima de 55 anos que te-
nham doença cardiovascular 
ou pulmonar crônica, diabe-
tes, doença renal ou hepática 
crônica e imunossupressão.

O medicamento não é 
recomendado para quem 
já está com a doença grave 
porque pode piorar o des-
fecho clínico quando usado 
em pacientes que necessi-
tam de suplementação de 
oxigênio. O uso é restrito 
a hospital e sob prescrição 
médica, não podendo ser co-

mercializado em farmácias. 
Ele deve ser usado em dose 
única por via intravenosa e 
em até sete dias após os pri-
meiros sintomas da doença.

Não existem dados sobre 
o uso do produto em grá-
vidas, lactantes, pacientes 
com doença hepática mo-
derada ou grave e pacientes 
com doença renal grave.

“Tendo em vista seu limi-
tado conhecimento sobre o 
produto e seu uso na gra-
videz, só deve ser conside-
rado [o uso] se o benefício 
para o paciente for superior 
aos eventuais riscos para o 
feto”, pontuou Meiruze Sou-
sa Freitas, relatora do pedi-
do de uso emergencial.

Gustavo Mendes, geren-

te-geral de medicamentos 
da Anvisa, explica que o re-
médio usa a tecnologia de 
anticorpo monoclonal, pre-
venindo a entrada do vírus 
e a infecção da célula. Ele 
explicou que os estudos clí-
nicos mostraram redução 
do risco de progressão da 
doença em 72% dos casos, 
mostrando existir ganho de 

eficácia de sua utilização.
“Não há dados de eficácia 

clínica do produto contra 
a variante P1. Foram apre-
sentados resultados de 
avaliação em animais indi-
cando a manutenção da efi-
cácia do produto”, explicou.

Meiruze acrescentou que 
o paciente que fizer o uso do 
medicamento deve esperar 

90 dias para receber a vacina 
contra a Covid-19. Ainda não 
há dado sobre segurança e 
eficácia das vacinas em pes-
soas que receberam os an-
ticorpos monoclonais como 
parte do tratamento.

“Sabemos que os anti-
corpos monoclonais são 
abordagens farmacológicas 
importantes para o trata-
mento de pacientes de risco 
desenvolverem consequ-
ências grave da Covid-19. 
Os resultados dos ensaios 
clínicos mostraram a redu-
ção dos danos pulmonares 
e diminuição do risco de 
hospitalização. O que levou 
agências reguladoras como 
a FDA, EMA e Anvisa aprovar 
esse tipo de medicamento 
para uso emergencial.”

Esse é o quarto tratamen-
to contra a Covid aprovado 
pela Anvisa. O primeiro foi 
o Remdesivir, que obteve re-
gistro na agência em março. 
O remédio é indicado para 
pessoas hospitalizadas com 
quadro de pneumonia e que 
precisam de suporte de oxi-
gênio, desde que não este-
jam em ventilação mecânica.

Divulgação

Anvisa autoriza uso emergencial de 
novo medicamento contra a covid-19

A CPI da Covid-19 deci-
diu nesta quarta (11) que 
vai sugerir o indiciamento 
do presidente Jair Bolsona-
ro pelos crimes de curan-
deirismo, charlatanismo, de 
epidemia e de publicidade 
enganosa, entre outros. So-
mados, eles podem resultar 
em uma pena máxima su-
perior a 18 anos de prisão.

A medida foi discutida 
nesta quarta (11) entre o 
presidente da comissão, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
o vice-presidente, Randolfe 

Rodrigues, e o relator, Renan 
Calheiros (MDB-AL). Um re-
latório interno detalhado já 
foi feito elencando os crimes 
e suas penas. Depois de con-
cluir seus trabalhos, a CPI faz 
um relatório e encaminha ao 
Ministério Público Federal 
com sugestões de indicia-
mento daqueles que enten-
der que cometeram crimes.

Decisão da CPI
De acordo com Renan Ca-

lheiros, a decisão foi tomada 
depois da primeira parte do 

depoimento do diretor da far-
macêutica Vitamedic, Jailton 
Barbosa, em que ficou claro 
que a empresa patrocinou a 
publicidade do tratamento 
precoce e do kit covid, que 
incluía a ivermectina, como se 
ele tivesse efeito contra a Co-
vid-19, o que não é verdadeiro.

O presidente Jair Bolsona-
ro foi um dos principais pro-
pagadores do uso do remé-
dio no tratamento da Covid. 
A equipe de Renan Calheiros 
selecionou sete vídeos em 
que o presidente aparece 

falando bem do medicamen-
to, em lives, discursos ou em 
conversas com apoiadores 
na entrada do Palácio da 
Alvorada. Os senadores vão 
enquadrar também as fabri-
cantes de ivermectina.

A Vitamedic, por exemplo, 
multiplicou as suas vendas 
durante a pandemia, mes-
mo após haver comprovação 
científica de que o medica-
mento não é eficaz no trata-
mento da Covid-19. O salto 
na venda de ivermectina 
chegou a 1.105%. Além dis-

so, destinou R$ 717 mil para 
financiar manifestos em de-
fesa do chamado tratamento 
precoce, feitos pela organiza-
ção Médicos pela Vida.

Ou seja, a fabricante que 
lucraria com as vendas do 
medicamento pagou uma 
publicidade em que médi-
cos defendiam o tratamen-
to precoce, sem eficácia 
comprovada. Os senadores 
afirmaram que a atitude é 
anti-éitica, que a empresa só 
pensou em seus próprios ga-
nhos e que isso custou vidas.

Em seu depoimento, 
Jailton Barbosa reconheceu 
que a desenvolvedora do 
medicamento, a americana 
Merck, publicou estudo no 
qual atesta que a ivermec-
tina não é eficaz para o tra-
tamento da Covid-19.

O enquadramento do 
presidente em artigos do 
Código Penal por causa da 
ivermectina não exclui a 
possibilidade de que ele seja 
apontado como responsável 
por outros crimes até o fim 
dos trabalhos da comissão.

CPI decide sugerir indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e curandeirismo



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi: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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 
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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
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 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 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
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
-------------------------------
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

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
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
-------------------------------
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 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
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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 Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (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

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, garag 2 
carros. No tamasuíte, Va-
lor R$146.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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. 

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
-------------------------------
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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Um paciente morreu 
com o raro e alta-
mente infeccioso 

vírus de Marburg, em Guiné, 
de acordo com informações 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), nesta segun-
da-feira (9). Esse é o primeiro 
caso do vírus parecido com o 
Ebola no oeste da África.

Amostras do vírus que 
foram retiradas do paciente 
na cidade de Gueckedou, no 
sul do país, identificaram fe-
bre hemorrágica. O Marburg 
causa sintomas semelhantes 
aos do Ebola, começando 
com febre e fraqueza e fre-
quentemente levando a san-
gramento interno ou externo, 
falência de órgãos e morte. 

Ainda de acordo com a 
OMS, o vírus é transmitido 
por meio de morcegos frugí-
voros e pode ser transmitido 
entre humanos por meio de 
contato com fluídos corpo-
rais de pessoas infectadas ou 
em superficies e materiais 
contaminados. Ainda não há 
vacinas ou tratamento anti-
viral. Existem apenas trata-
mentos específicos que po-
dem aumentar a chance de 
sobrevivência dos pacientes.

A detecção do caso acon-
tece menos de dois meses 

após Guiné declarar o fim do 
surto mais recente de ebola. 

“Gueckedou, onde Mar-
burg foi confirmado, é tam-
bém a mesma região onde 
ocorreram casos do surto 

de Ebola em 2021 na Guiné, 
bem como onde foram de-
tectados inicialmente o sur-
to de 2014 a 2016 na África 
Ocidental”, de acordo com a 
declaração da OMS.

“Amostras retiradas de 
um paciente já falecido e 
testadas em um labora-
tório de campo em Gue-
ckedou, bem como pelo 
laboratório nacional de fe-

bre hemorrágica da Guiné, 
deram positivo para o vírus 
de Marburg. Uma análise 
posterior do Institut Pas-
teur no Senegal confirmou 
o resultado”, continuou.

Autoridades de saúde es-
tavam tentando encontrar 
nesta segunda-feira pessoas 
que possam ter tido conta-
to com o paciente. Também 
lançaram uma campanha 
pública para ajudar a con-
ter a propagação da doença. 
Uma equipe de dez especia-
listas da OMS estão no lo-
cal para investigar o caso e 
ajudar em uma resposta de 
emergência do país.

“As taxas de letalidade va-
riaram de 24% a 88% em sur-
tos anteriores, dependendo 
da cepa do vírus e do manejo 
do caso”, disse o comunicado. 
“Na África, surtos anteriores e 
casos esporádicos foram rela-
tados em Angola, República 
Democrática do Congo, Quê-
nia, África do Sul e Uganda”.

O vírus de Marburg foi 
identificado pela primeira 
vez em 1967, quando 31 
pessoas adoeceram na Ale-
manha e na Iugoslávia em 
um surto que acabou sendo 
rastreado em macacos de 
laboratório importados de 
Uganda. Desde então, o vírus 
apareceu esporadicamente, 
com apenas uma dúzia de 
surtos registrados. Muitos 
deles envolveram o diagnós-
tico de apenas um caso.

Reprodução

Guiné confirma o primeiro caso do vírus 
Marburg, semelhante ao Ebola, na África
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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 Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (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

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, garag 2 
carros. No tamasuíte, Va-
lor R$146.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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. 

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
-------------------------------
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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O então deputado fede-
ral Alexandre Frota contou 
detalhes sobre seu passa-
do como ator pornô em en-
trevista ao 4talk Cast, canal 
do YouTube de Victor Sar-
ro e Cinthia Chagas. Frota 
relembrou o filme que fez 
com uma travesti e o valor 
recebido na época.

“Já fiz filme com travesti 
e ganhei muito bem. Não 
é minha orientação sexual, 
mas fui para o tudo ou nada 
e não tenho vergonha em 
falar obre isso. Conheço um 
monte de gente que queria 
ter tido uma relação com 
travesti e não teve. Eu fui lá 
tive, fiz o que tinha que fazer 

e acabou o assunto”, disse.
O ex-ator pornô lembrou 

que saiu da Globo para atu-
ar na indústria pornográfica 
e não se arrepende.

“Fiz por dinheiro. Es-
colhi fazer uma cosa que 
gostasse e ainda ganhasse 
grana. Escolhi a melhor 
produtora e fui. Entrei e 
o cara não acreditou. Ele 
olhou para minha cara e 
riu. Mas eu disse que ia 
fazer. Não me arrepen-
do de ter feito. Na época 
foi muito bom. Recebi R$ 
500 mil por quatro filmes, 
mais um apartamento em 
São Paulo que valia R$ 
180 mil”, completou.

Com muito humor e 
diversão, o programa 
“The Masked Singer” 

é um sucesso no mundo afo-
ra, e chegou a vez de dar as 
caras aqui no Brasil. Dessa 
forma, apostando em um for-
mato com muita música, his-
tórias divertidas, e um misté-
rio que envolve tanto jurados 
e apresentadores, como o 
público, “The Masked Singer 
Brasil” estreou nesta terça-
-feira (10), gerando sucesso 
nas redes sociais. 

Assim, sob comando de 
Ivete Sangalo, 12 celebrida-
des foram escolhidas para 
serem os cantores mascara-
dos. Por fim, dentro de fan-
tasias exuberantes, e com 
uma historinha contada para 
cada um deles, temos fa-
mosos que têm como papel 
entregar um espetáculo sem 
dizer quem realmente são. 

“A gente nunca viu um pro-
grama desse porte, com uma 
produção tão extraordinária e 
fantasias que criam um misté-
rio tão grande. É um misto de 
sensações: adivinhar quem é 
o artista, curtir a apresentação 

e vibrar com as cores e toda a 
história que cada fantasia traz. 
É entretenimento. Acho que 
o público está munido de um 
programa de alta qualidade” 
disse Ivete Sangalo ao contar 
um pouco do programa. 

12 participantes escolhi-
dos a dedo foram chamados 
para embarcar nesta diverti-
da atração. Além de andarem 
pelos corredores da emisso-
ra com roupas e capacetes 

com os dizeres “Não falem 
comigo”. Dessa forma, eles 
devem vestir uma fantasia na 
hora de se apresentarem e 
convencerem os jurados que 
devem sim continuar na com-
petição. Assim, aquele que 
conseguir enganar os jurados 
e o público até a final, ganha 
o prêmio de R$ 150 mil.

O jogo funciona da se-
guinte maneira: por meio de 
batalhas, 2 fantasiados irão 

se enfrentar. Aquele que se 
sobressair na performance 
por meio do voto da plateia 
continua na competição. 

Dessa forma, no final do 
programa aqueles que vence-
ram as batalhas passam pela 
aprovação dos jurados de 
quem foi a melhor apresen-
tação da noite, aquele ganhar 
nos próximos programas não 
precisará passar pela situa-
ção de quase tirar a máscara. 

‘The Masked Singer Brasil’ estreia 
com muito mistério e diversão

Alexandre Frota fala 
sobre filme pornô com tra-
vesti ”ganhei muito bem”


