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“No momento atual, é como jogar uma segunda bóia para alguns enquanto outros estão se afogando ao lado”, afirmou o diretor-ge-
ral da OMS, Tedros Ghebreyesus, sobre a decisão de alguns países de aplicar uma dose de reforço nos que já foram completamente 
imunizados contra a Covid. Mais que um problema moral, é um erro de política pública, disseram vários diretores da entidade.

DIÁRIO DO ESTADO
OMS: terceira dose de vacina contra 
Covid é erro técnico, moral e político

Governo autori-
za início de plano 
de racionamento 
de energia  p4 p3

Ronaldo Caiado destaca avanços 
pós-pandemia durante Expert 
O governador Ronaldo Caiado participou ontem da Expert XP 2021, me-
gafestival sobre investimentos. Por meio de videoconferência, debateu o 
tema “O Brasil do futuro: desafios dos governos no pós-pandemia”. 
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As ações de limpeza, manutenção e revitalização urbanas continuam 
sendo intensificadas pela Prefeitura de Goiânia. Colaboradores da 
Comurg iniciaram os reparos e pintura do kit de brinquedo da praça do 
Jardim Califórnia. Já a praça do Residencial Costa Paranhos recebe no-
vas lixeiras e bancos de madeira reforçando a ornamentação do espaço.

Prefeitura intensifica 
ações para prevenir focos 
de Aedes Aegypti  p2

p8



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 27 de Agosto de 2021cotidiano 

Prefeitura 
intensifica 
ações para 
prevenir 
focos de 
Aedes Ae-
gypti

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   

Tiragem: Atende a Lei Estadual nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
CNPJ: 24.946.442/0001-93

O possível retorno das 
aulas presenciais 
em Senador Canedo 

está sendo discutido entre 
os profissionais da educa-
ção, a AMSESC (Associação 
Municipal dos Servidores da 
Saúde de Senador Canedo) e 
a prefeitura, dentre os prin-
cipais pontos discutidos são 
a falta de equipamentos de 
proteção individual para os 
servidores e a falta de estru-
tura das escolas para rece-
ber os alunos e a população.

Por conta da pandemia 
causada pelo vírus da CO-
VID-19, desde o ano de 2020 
os estudantes de todo o país 
tiveram que se adaptar a mo-
dalidade de Ensino à distância 
(EAD), para que assim não 
houvesse aglomeração e o ví-
rus se propagasse ainda mais. 
Com a chegada da vacina no 
ano de 2021, as secretárias 
de educação estão traçando 
estratégias para que os alunos 
retornem as aulas presenciais.

Medo, incerteza e insegu-
rança são alguns dos senti-
mentos que os servidores da 
Educação estão sentindo com 
o possível retorno das aulas 
na modalidade presencial. Na 
capital, Goiânia algumas insti-
tuições de ensino retornaram 
as aulas presenciais e conse-
quentemente aumentaram os 

casos de proliferação do vírus. 
O Diário do Estado entrou em 
contato com a vice-presidente 
da AMSESC, Ângela de Olivei-
ra para saber qual o posicio-
namento a respeito do retor-
no as aulas,  e de acordo com 
a entidade. “A AMSESC se 
posiciona a favor do retorno 
presencial das aulas na rede 
municipal de Senador Cane-
do desde que seja realizado 
de forma responsável, priori-
zando a seguridade da vida e 
saúde dos servidores, alunos 
e comunidade escolar”.

“Até o presente momento, 
várias instituições não estão 
adequadas e preparadas para 
ofertar o ensino de forma 
presencial na rede em tempo 
de pandemia, uma vez, que 
muitas delas estão com es-
truturas físicas comprometi-
das, bebedouros estragados, 
caixa d’água vazando, entre 
vários outros problemas es-
truturais. Ainda há profissio-
nais que infelizmente foram 
acometidos com o Covid-19 
e tomará a segunda dose em 
datas diferentes aos demais 
profissionais. Também outro 
agravante é o grande núme-
ro de profissionais com co-
morbidades que necessitam 
de respaldo para a preserva-
ção da vida.”, relata a vice-
-presidente da AMSESC.

Reprodução

As ações de limpeza, 
manutenção e revitaliza-
ção urbanas continuam 
sendo intensificadas pela 
Prefeitura de Goiânia. 
Colaboradores da Com-
panhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg) ini-
ciaram, nesta quinta-feira 
(26/8), os reparos e pintu-
ra do kit de brinquedo da 
praça do Jardim Califór-
nia. Já a praça do Residen-
cial Costa Paranhos rece-
be novas lixeiras e bancos 
de madeira reforçando a 
ornamentação do espaço.

Blocos pré-moldados, 
denominados paver, es-
tão sendo assentados no 
calçamento da praça do 
Residencial Clea Borges 
a fim de melhorar a aces-
sibilidade dos frequen-
tadores e a estética da 
área, além de promover 
a sustentabilidade por se 
tratar de um material de 
longa durabilidade e bai-
xo custo de manutenção.

A manutenção e limpe-
za das fontes ornamentais 
da Praça do Bandeirantes 
e da Praça do Parthenon 
Center, ambas no setor 
Central, e da Avenida 
T-25, no setor Bueno, es-
tão sendo intensificadas. 
Este tipo de ação previne 
focos de doenças como 
a Dengue, Zika e Chikun-
gunya, doenças transmi-
tidas pelo Aedes Aegypti.

Para solicitar os servi-
ços da Companhia, a po-
pulação pode entrar em 
contato com a Central de 
Atendimento da Comurg 
pelos telefones 3524-
8555/35248500 ou pelo 
aplicativo Whatsapp (62) 
985968555.

Escolas sucateadas atrapalham 
volta as aulas em Senador Canedo

O médium João Texeira de 
Faria, conhecido como João 
de Deus, foi preso novamen-
te nesta quinta-feira (26), em 
Anápolis. O pedido de prisão 
foi feito pelo Ministério Públi-
co (MP-GO) e decretado pela 
Justiça de Goiás. De acordo 
com o órgão, a prisão aconte-
ce após a 15ª denúncia con-
tra o religioso pela prática de 
crimes sexuais.

Os casos ocorreram en-
tre 1986 e 2017 na Casa 
Dom Inácio de Loyola, em 
Abadiânia. As vítimas são 
de vários Estados: Rio Gran-
de do Sul, São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Maranhão, 
Goiás, Santa Catarina, Mato 
Grosso e Espírito Santo.

Segundo o Ministério 
Público, o pedido de prisão 
foi feito pelo fato das víti-

mas se sentirem inseguras 
com o criminoso cumprindo 
pena em regime domiciliar. 
A denúncia foi feita pelo 
promotor Luciano Miranda 
Meireles, responsável por 
coordenar a força tarefa 
montada pelo MP no fim de 
2018 que apurou os crimes 

cometidos por João de Deus.
Ele já esteve detido no 

Complexo Prisional de Apa-
recida de Goiânia, na região 
Metropolitana da capital, 
entre dezembro de 2018 e 
março de 2020, mas, por 
causa da pandemia do Co-
vid-19, ele foi autorizado a 

ficar em prisão domiciliar.

Reelembre os casos
As denúncia contra o mé-

dium foram feitas em 8 de 
dezembro de 2018, quando 
quatro mulheres afirmaram 
no programa Conversa com 
Bial, da Rede Globo, terem 

sido abusadas por João de 
Deus. Após isso, milhares 
de vítimas passaram a de-
nunciar os crimes cometi-
dos pelo religioso.

João de Deus foi con-
denado por posse ilegal de 
arma de fogo, pena de 4 
anos em regime semiaber-
to, novembro de 2019; por 
crimes sexuais cometidos 
contra quatro mulheres, 
condenado a 19 anos em 
regime fechado, em dezem-
bro de 2019; por crimes se-
xuais cometidos contra cin-
co mulheres, sentenciado a 
40 anos em regime fechado, 
em janeiro de 2020; por 
violação sexual mediante 
fraude, a dois anos e meio 
de reclusão, que podem 
ser cumpridos em regime 
aberto, em maio de 2021.

João de Deus volta para prisão após denúncias, em Anápolis
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O governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta quarta-feira 

(25), da Expert XP 2021, me-
gafestival sobre investimen-
tos com mais de 200 pales-
trantes e 500 mil inscritos. 
Por meio de videoconferên-
cia, debateu o tema “O Brasil 
do futuro: desafios dos go-
vernos no pós-pandemia”. Ele 
destacou os avanços na saúde 
com a regionalização dos ser-
viços e o aumento de leitos 
para atendimento de pacien-
tes com Covid-19. Enume-
rou iniciativas históricas para 
manter Goiás na vanguarda 
do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb). 
E descreveu os programas so-
ciais voltados para população 
mais vulnerável do Estado.

O encontro contou com a 
participação do governador 
do Piauí, Wellington Dias, 
e foi mediado por Richard 
Back (Head – Macro Sales, 
Estratégia e Análise Política 
da XP Investimentos) e Junia 
Gama (analista política).

A 11ª edição da Expert 
XP reúne os maiores es-
pecialistas, empresários e 
influenciadores no maior 

evento sobre investimen-
tos do mundo. 100% digital, 
é composto por palestras 
sobre mercado financeiro, 
política, economia e em-
preendedorismo no cenário 
pós-Covid-19. Entre os con-
vidados da edição que se 
encerra nesta quinta-feira 
(26/08) estão a ex-secretária 
de estado e ex-senadora, 

Hillary Clinton, presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, jurista Luiz Fux, treinador 
de futebol, Pepe Guardiola e 
ganhadora do prêmio Nobel, 
Malala Yousafzai.

O governador iniciou o 
bate-papo ao explicar que 
Goiás foi o primeiro Estado a 
decretar o isolamento social, 
mesmo com resistência do 

setor produtivo. “Tínhamos, 
na época, pouco mais de 200 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), em três mu-
nicípios. A primeira onda só 
ocorreu em agosto, e não em 
junho. Conseguimos segurar 
para que fosse criada uma es-
trutura para atender todos os 
goianos”, lembrou Caiado ao 
ressaltar o trabalho de regio-

nalização da saúde. Hoje são 
952 leitos de UTI espalhados 
por todo território goiano.

Caiado citou investimen-
tos superiores a R$ 1,3 bilhão 
no setor educacional, com 
construção de novos colégios, 
reforma de mais de mil unida-
des de ensino, material esco-
lar e uniformes gratuitos, além 
de parceria com o Google 

para o ensino híbrido. “Agora 
estamos repassando Chrome-
books a todos os estudantes 
da terceira série do ensino 
médio. Queremos manter 
o primeiro lugar no Ideb e 
avançar na nota”, disse.

Congresso
Durante o Expert XP 

2021, Caiado comentou a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC), do governo 
federal, que prevê parcela-
mento de precatórios para 
viabilizar programas de dis-
tribuição de renda. “O Esta-
do não suporta a redução de 
repasse. Diminuir recursos é 
complicado”, afirmou o go-
vernador. Ele reconheceu a 
importância de benefícios, 
como o auxílio emergencial.

Sobre a proposta com al-
terações nas regras para o 
Imposto de Renda (IR), Caiado 
analisa que é preciso diálogo. 
“Se não chegarmos a um en-
tendimento, não será votado. 
Construir maioria no Congres-
so é um árduo trabalho e é 
preciso concessões de todos 
os poderes para chegar num 
ponto de concórdia, para não 
ter algo pior”, afirmou.

O mês de agosto ganhou 
cor especial em 2014, em 
prol da conscientização da 
doença autoimune que mais 
acomete jovens adultos em 
todo o mundo: a esclerose 
múltipla. O médico neuro-
logista e coordenador do 
Ambulatório de Doença 
Neuroimunológicas do HGG, 
Fernando Elias Borges, expli-
ca que a manifestação mais 
comum da esclerose múlti-
pla é em adultos jovens, de 
20 a 40, mas que pode apa-

recer na infância, por volta 
de 10 anos, ou mais tardia-
mente, aos 50 anos.

Ele destaca que é uma 
doença neuroimunológica, 
caracterizada pela desmieli-
nização do sistema nervoso 
central que acomete princi-
palmente o cérebro, tronco 
cerebral, nervos cranianos e 
medula espinhal.

“A Covid-19 pode ser 
um gatilho para acelerar o 
diagnóstico de esclerose 
múltipla, uma doença não 

provoca a outra, mas anteci-
pa a manifestação de sinto-
mas”. O neurologista afirma 
que o diagnóstico precoce 
e correto proporciona mais 
qualidade de vida para os 
portadores da doença e per-
mite o uso correto de medi-
camentos que diminuem a 
frequência dos surtos.

Para Fernando Borges, é 
necessário melhorar o atendi-
mento na atenção básica para 
pacientes com suspeita de do-
ença neurológica recorrente, 

com características que suge-
rem que ela pode ser inflama-
tória, para que eles sejam en-
caminhados diretamente para 
um hospital terciário.

“O HGG recebe pacientes 
da rede básica, mas hoje se o 
paciente tem um diagnóstico 
ou suspeita de uma doença 
desmielinizante, esse enca-
minhamento não é feito es-
pecificamente para hospital 
terciário que acompanha do-
enças desse tipo. Ele acaba 
indo para qualquer hospital 

que tenha um neurologista e 
isso pode atrasar o início do 
tratamento”, analisa.

Conscientização
O Agosto Laranja foi cria-

do pelos Amigos Múltiplos 
pela Esclerose (AME) com o 
objetivo de ser um movimen-
to coletivo para desmistificar 
essa condição crônica de do-
ença e fomentar o diagnós-
tico precoce, mais qualidade 
de vida, acolhimento, res-
peito e dignidade para quem 

convive com a doença, seus 
amigos e familiares.

Também no dia 30 de 
agosto é comemorado o Dia 
Nacional de Conscientização 
sobre a Esclerose Múltipla. A 
data foi instituída por meio 
da Lei 11.303, em 11 de 
maio de 2006, para home-
nagear Ana Maria Amarante 
Levy, a mulher que levantou 
pela primeira vez, no Brasil, 
a bandeira da luta contra 
esta doença crônica, dege-
nerativa e autoimune.

Reprodução

Agosto Laranja: mês de conscientização da esclerose múltipla

Ronaldo Caiado destaca avanços 
pós-pandemia durante Expert XP
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O  ministro de Minas e 
Energia, Bento Albu-
querque, definiu as 

regras para o início do pro-
grama de racionamento de 
energia destinado a grandes 
consumidores. A medida, 
aguardada desde o agrava-
mento da crise energética, 
entrou em vigor com a pu-
blicação de uma portaria no 
Diário Oficial da União.

Com a demora e o agra-
vamento da crise hídrica, 
grandes companhias vinham 
se inscrevendo no programa 
de economia de energia do 
ex-presidente Michel Temer 
em vigor pela Aneel.

Braskem, Gerdau, Cimen-
tos Apodi, Rima, dentre ou-
tras companhias intensivas 
no consumo de energia, já 
aderiram ao programa para 
tentarem uma saída à ener-
gia produzida pelas térmi-
cas, quase dez vezes mais 
caras do que as hidrelétricas.

Batizado de RVD (Redução 
Voluntária de Demanda de 
Energia Elétrica), o plano do 
governo de Jair Bolsonaro é 
a primeira medida relaciona-
da à demanda, desde junho, 

quando foi criada a Creg (Câ-
mara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergéti-
ca), que só vinha determinan-
do produção de energia por 
termelétricas e a importação.

Analistas de mercado 
previam que, sem medidas 
de redução de consumo, o 
governo corre risco de ter 

de enfrentar apagões –com 
elevado risco político para 
Bolsonaro, que está em cam-
panha pelas reeleição. Para 
eles, ao ficar restrito em me-
didas de aumento de oferta 
era um sinal de negacionis-
mo do governo no enfrenta-
mento da crise hídrica, a pior 
dos últimos 91 anos.

ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, 
definiu as regras para o iní-
cio do programa de raciona-
mento de energia destinado 
a grandes consumidores. A 
medida, aguardada desde o 
agravamento da crise ener-
gética, entrou em vigor nes-
ta segunda-feira (23) com a 

publicação de uma portaria 
no Diário Oficial da União.

Com a demora e o agra-
vamento da crise hídrica, 
grandes companhias vinham 
se inscrevendo no programa 
de economia de energia do 
ex-presidente Michel Temer 
em vigor pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica).

Braskem, Gerdau, Cimen-
tos Apodi, Rima, dentre ou-
tras companhias intensivas 
no consumo de energia, já 
aderiram ao programa para 
tentarem uma saída à ener-
gia produzida pelas térmi-
cas, quase dez vezes mais 
caras do que as hidrelétricas.

Batizado de RVD (Redução 
Voluntária de Demanda de 
Energia Elétrica), o plano do 
governo de Jair Bolsonaro é 
a primeira medida relaciona-
da à demanda, desde junho, 
quando foi criada a Creg (Câ-
mara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergéti-
ca), que só vinha determinan-
do produção de energia por 
termelétricas e a importação.

Analistas de mercado pre-
viam que, sem medidas de re-
dução de consumo, o governo 
corre risco de ter de enfrentar 
apagões –com elevado risco 
político para Bolsonaro, que 
está em campanha pelas ree-
leição. Para eles, ao ficar res-
trito em medidas de aumento 
de oferta era um sinal de ne-
gacionismo do governo no en-
frentamento da crise hídrica, 
a pior dos últimos 91 anos.

Divulgação

Governo Federal autoriza início de 
plano de racionamento de energia

Certas epilepsias não res-
pondem aos medicamentos 
“comuns” existentes na in-
dústria farmacêutica, sub-
metendo crianças e adultos 
a vários episódios convulsi-
vos que impedem o desen-
volvimento e uma vida nor-
mal. Para esses casos, o uso 
de canabidiol (a substância 
produzida pela planta Can-
nabis) está se tornando 
uma realidade cada vez 
mais comum no mundo.

Uma série de outras pos-
sibilidades de uso terapêuti-

co desse composto e outros 
originados da maconha, 
ainda são menos funda-
mentados e recebem uma 
atenção especial de pesqui-
sadores da área da saúde. 
É o caso de dor crônica de 
várias origens, ansiedade, 
estresse pós-traumático, 
autismo, Alzheimer, es-
quizofrenia, entre outros 
males para os quais as far-
mácias oferecem, infeliz-
mente, uma ajuda limitada.

A comissão especial da 
Câmara dos Deputados que 

analisou o Projeto de Lei 
399/15 aprovou em junho 
de 2021 o parecer favorável 
à legalização do cultivo no 

Brasil, exclusivamente para 
fins medicinais, veterinários, 
científicos e industriais, da 
Cannabis sativa, planta tam-

bém usada para produzir 
a maconha. A proposta foi 
aprovada na forma do subs-
titutivo apresentado pelo re-
lator, deputado Luciano Duc-
ci (PSB-PR), ao texto original 
do deputado Fábio Mitidieri 
(PSD-SE). Em razão do cará-
ter conclusivo, o texto pode-
ria seguir diretamente para o 
Senado, mas haverá recurso 
para análise em Plenário.

Por mais que autorida-
des e pesquisas científicas 
sigam alertando sobre os 
danos à saúde causados 

pelo uso intensivo de ma-
conha, e eles existem, a 
planta está, decididamen-
te, descendo os degraus da 
pirâmide de drogas proi-
bidas e se encaminhando 
para entrar no clube das 
substâncias legais. A mudan-
ça é resultado de uma nova 
mentalidade em relação 
à cannabis, impulsionada 
principalmente pela franca 
expansão de seu uso me-
dicinal e pelo fracasso da 
maior parte das políticas de 
contenção do narcotráfico.

A “legalização silenciosa” da maconha medicinal no Brasil



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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
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
-------------------------------
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

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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
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 MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento. No tamasuíte, 
2 banheiros e garagem 
com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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

-------------------------------
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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“No momento 
atual, é como 
jogar uma se-

gunda bóia para alguns en-
quanto outros estão se afo-
gando ao lado”, afirmou nesta 
quarta (25) o diretor-geral da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), Tedros Ghebrey-
esus, sobre a decisão de al-
guns países de aplicar uma 
dose de reforço nos que já 
foram completamente imuni-
zados contra a Covid.

Mais que um problema 
moral, é um erro de política 
pública, disseram vários di-
retores da entidade. “Toma-
dores de decisão não devem 
usar recursos escassos como 
a vacina em uma aplicação 
sem comprovação cientí-
fica, desviando-a de suas 
duas principais prioridades 
no momento: evitar mortes 
e impedir o surgimento de 
variantes mais perigosas”, 
declarou Kate O’brien, dire-
tora de imunização da OMS.

Apesar da não recomen-
dação pela entidade inter-
nacional, diversos governos 
têm optado pela aplicação 
de reforço em parte da sua 

população, principalmente 
com o risco adicional da vari-
ante delta, mais contagiosa.

É o caso do Brasil: nesta 
quinta, o governo federal 
anunciou que idosos come-
çam a recebê-la em 15 de 
setembro, e o governo pau-
lista começa a terceira roda-

da de injeções no dia 6, para 
os maiores de 60 anos.

Para a cientista-chefe da 
OMS, Soumya Swaminathan, 
a precipitação pode ser não 
só um desperdício como ine-
ficiente. Ela diz que painel re-
cente com cientistas de vários 
institutos de ponta concluiu 

que ainda não há evidências 
suficientes nem sobre a eficá-
cia de uma terceira dose nem 
sobre sua segurança.

Por outro lado, já há consen-
so de que a imunização com-
pleta originalmente prescrita 
(uma dose, no caso da Janssen, 
e duas doses para as outras) 

oferece proteção duradoura 
contra doenças severas, hospi-
talização e mortes, que são o 
grande prejuízo desta pande-
mia, de acordo com O’brien.

“Sem comprovação cien-
tífica de que seja necessário 
o reforço, as vacinas preci-
sam ir para os mais vulne-

ráveis e para médicos e en-
fermeiros desesperados por 
proteção nos países mais 
pobres do mundo”, disse a 
diretora de imunização.

É também uma questão 
de longo prazo, segundo 
ela, já que o lento avanço 
da imunização em parte do 
mundo mantém a pandemia 
ativa, além de abrir caminho 
para mutantes que podem 
até escapar da proteção ofe-
recida pelos fármacos usados 
no momento. Na última se-
mana, de acordo com os da-
dos da OMS, 4,5 milhões de 
pessoas foram diagnostica-
das com Covid e 68 mil mor-
reram da doença no mundo. 
“Houve uma estabilização, 
mas num patamar muito alto 
e, principalmente, muito de-
sigual”, disse Ghebreyesus.

Swaminathan afirmou que 
só com mais experimentos 
será possível determinar se 
reforços de vacina são real-
mente necessários, e que essa 
recomendação pode variar 
de acordo com o imunizan-
te tomado anteriormente, a 
variante presente no país e o 
grupo de risco em questão.

Reprodução

OMS:  terceira dose de vacina contra 
Covid é erro técnico, moral e político
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
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 MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento. No tamasuíte, 
2 banheiros e garagem 
com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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As filhas do Gugu, Sofia 
e Marina Liberato viraram 
assunto na última quinta-
-feira (25), ao acusarem a tia 
Aparecida Liberato, irmã de 
Gugu Liberato, de mentir e 
manipulação. No vídeo, So-
fia lamenta o fato de não ter 
sido autorizada por Apareci-
da a comprar um Porsche.

Sofia diz que não pôde 
comprar o seu “carro dos 
sonhos” e teve que se con-
tentar com um que custa “a 
metade do preço”. Trata-se 
de um Dodge Charger, que 
tem preços equivalente a 
cerca de R$ 420 mil.

“Eu pedi para a minha 
tia a Porsche que eu sem-

pre sonhei ter. Ela disse que 
falou com a promotora e 
ela disse que eu não pode-
ria ter esse carro por ser de 
luxo para uma criança de 17 
anos e também ser muito 
caro. Eu achei isso muito es-
tranho, mas achei um carro 
mais barato. Acabei com-
prando um pela metade do 
preço. Realmente não fiquei 
feliz”, disse Sofia no vídeo.

O automóvel foi compra-
do em maio, e Sofia publi-
cou a aquisição em seu Ins-
tagram, revelando ainda o 
apelido que deu a ele. “Apre-
sento pra vocês o ‘Coisa’, 
meu novo carro. Só tenho a 
agradecer a Deus”, publicou.

2021 é um ano impor-
tante para o trabalho 
de Ryan Murphy. Foi 

exatamente há dez anos atrás, 
em 2011, que American Hor-
ror Story estreou. A proposta 
de ter temporadas antológi-
cas era ambiciosa e promis-
sora, com astros do cinema 
topando embarcar na expe-
riência, com atores e atrizes 
desconhecidas provando seu 
valor em um texto inteligen-
te, emocional, provocativo, 
que dava ao gênero do horror 
boas doses de drama. Era um 
estilo de filmagem e narrati-
va diferentes de tudo que já 
tinha sido feito, resultando 
num estranhamento que logo 
levou ao absoluto sucesso.

O FX liberou os 7 episó-
dios de American Horror 
Stories, uma expansão da 
produção, dessa vez com 
episódios antológicos, que 
não tem ligações uns com os 
outros. A iniciativa proporcio-
naria aos roteiristas contar 
histórias curtas, que não en-
contrariam escopo para mui-
tas horas de duração, trazen-
do de volta aquela energia 
procedural de títulos como 
Arquivo X. À primeira vista, 

inclusive, a ideia parecia ab-
solutamente libertadora.

2021 é um ano importan-
te para o trabalho de Ryan 
Murphy. Foi exatamente há 
dez anos atrás, em 2011, 
que American Horror Story 
estreou. A proposta de ter 
temporadas antológicas era 
ambiciosa e promissora, 
com astros do cinema to-
pando embarcar na experi-
ência, com atores e atrizes 
desconhecidas provando seu 

valor em um texto inteligen-
te, emocional, provocativo, 
que dava ao gênero do horror 
boas doses de drama. Era um 
estilo de filmagem e narrati-
va diferentes de tudo que já 
tinha sido feito, resultando 
num estranhamento que logo 
levou ao absoluto sucesso.

No próximo dia 25 estreia 
a décima temporada da sé-
rie e como uma espécie de 
“aquecimento”, o FX liberou 
os 7 episódios de American 

Horror Stories, uma expansão 
da produção, dessa vez com 
episódios antológicos, que 
não tem ligações uns com os 
outros. A iniciativa propor-
cionaria aos roteiristas con-
tar histórias curtas, que não 
encontrariam escopo para 
muitas horas de duração, tra-
zendo de volta aquela energia 
procedural de títulos como 
Arquivo X. À primeira vista, 
inclusive, a ideia parecia ab-
solutamente libertadora.

American Horror Stories: a série é 
apelativa, preguiçosa e previsível

Filhas do Gugu Libera-
to reclamam não poder 
comprar um Porsche 


