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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a indicação do medicamento baricitinibe para o tratamento de pacientes 
internados com Covid-19. O medicamento já possuía registro no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide e dermatite atópica 
moderada a grave. Agora o seu uso vai constar em bula também para o tratamento da doença causada pelo coronavírus.

DIÁRIO DO ESTADO
Anvisa aprova remédio de artrite e 
dermatite para tratamento de Covid

Estado recebe 
mais 211 mil do-
ses de vacinas 
contra Covid  p3 p7

Copenhagen é a “cidade mais 
segura do mundo” em 2021
A segurança tem sido uma preocupação primordial para os viajantes quando 
se trata de decidir qual destino visitar. Devido à pandemia global e a noção 
de exatamente o que torna um lugar “seguro” mudou significativamente.

p4

O Ministério da Educação (MEC) planeja criar uma universidade federal 
digital para ampliar o acesso dos estudantes de todo o país à rede pública 
federal de ensino. Para professores que atuam em universidades de Goiás, 
a possibilidade requer uma avaliação profunda e precisa de investimentos 
para ser concretizada e ter o resultado esperado no acesso e qualidade.

Falta de acesso à tecnologia 
coloca em dúvida universi-
dade digital em Goiás  p2
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Iris au-
menta 
dieta oral 
e cami-
nha pelo 
hospital
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A umidade relativa do 
ar em Goiânia chegou 
a níveis equiparáveis 

e até menores que o de de-
sertos famosos ao redor do 
mundo, como o Saara, na 
África, e o Atacama, no Chile.

Com apenas 8% de umi-
dade, durante o período entre 
14h e 17h, conforme dados 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), a capital 
registrou nas últimas 24 horas 
o seu menor índice do ano, 
até então, e aparece como 
líder do ranking nacional das 
menores taxas de umidade.

Cidades no deserto do 
Saara, como Merzouga, no 
Marrocos, e Timbuktu, no 
Mali, registram umidade en-
tre 16% e 20%. Menor que o 
índice de Goiânia só em Timi-
moun, na Argélia, com 7%.

No Atacama, famoso não 
só pelas belezas naturais, 
mas também pelas condições 
mínimas de umidade, locais 
como São Pedro do Atacama 
e Calama estão com umidade 
entre 13% e 15%.

Para os parâmetros da cli-
matologia, índices abaixo de 
12% configuram situação de 
emergência e motivam alertas 
de atenção máxima, devido ao 
contexto de “grande perigo” 
de desenvolvimento de sinto-
mas e doenças respiratórias.

ESTADO NA LIDERANÇA
Goiás vem liderando as 

taxas mínimas de umidade 
no Brasil neste mês, como 
costuma ocorrer a cada ano, 
durante setembro.

Com o acirramento da 

estiagem – as últimas chu-
vas prolongadas no estado 
e na capital ocorreram em 
abril -, o clima seco e as altas 
temperaturas atingem o pico 
nesta época e formam um 
bloqueio forte para a apro-
ximação de frentes frias e 
correntes de ar.

“É uma umidade de deser-
to, com certeza. É essa mesma 
condição que é sentida por 
quem vive nesses locais (Saara, 
Atacama, etc.)”, afirma a chefe 
do Inmet em Goiás e Tocan-

tins, Elizabete Alves Ferreira.

EFEITOS
O que chamou a atenção 

de Elizabete na situação vi-
venciada nesta segunda foi o 
prolongamento do contexto 
de emergência em Goiânia. 
A taxa de 8% de umidade, na 
capital, é a menor da histó-
ria, mas vem sendo registra-
da anualmente desde 2014.

“Essa taxa de 8%, por 
exemplo, era algo momen-
tâneo, nos últimos anos, de 

1 hora somente e logo me-
lhorava, mas ontem não foi. 
Foi a tarde inteira, com clima 
de deserto por um período 
grande do dia”, pondera ela.

MASSA DE AR FRIA
“Uma grande massa de ar 

seco e quente que é respon-
sável por manter essa tempe-
ratura alta e umidade relativa 
do ar baixa. Existe um sistema 
de alta pressão, que funciona 
como se fosse um ventilador 
girando ao contrário como se 

estivesse expelindo, ou seja, 
afastando qualquer frente 
fria que possa se aproximar 
dessa região garantindo toda 
essa situação de altas tem-
peraturas”, explica.

Existe pequena possibili-
dade de chuva para os final 
de semana do dia 25 e 26 de 
setembro. “A possibilidade 
de chuva durante a semana 
que vem é baixa. Mas, para 
o outro final de semana terí-
amos uma possibilidade um 
pouco melhor “, destaca.

Reprodução

A filha do ex-prefeito 
de Goiânia Iris Rezende 
(MDB), Ana Paula, infor-
mou que o pai aumentou 
o volume de dieta oral e 
passou o sábado (18) bem 
disposto. Segundo ela, o 
também ex-governador fez 
sessões de fisioterapia e 
caminhou pelo corredor do 
hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, onde está inter-
nado desde 31 de agosto.

“Hoje tivemos um dia 
bom e produtivo”, escre-
veu. “Estamos muito feli-
zes e gratos pelas orações 
e manifestações de cari-
nho que temos recebido.”

O ex-governador pas-
sou por um procedimen-
to cirúrgico por causa de 
um AVC hemorrágico no 
dia 16 de agosto. Como 
mencionado, ele foi 
transferido de Goiânia 
para o hospital Vila Nova 
Star no dia 31 do mês 
passado. O traslado ocor-
reu no mesmo dia em 
que ele retornou à UTI 
do Hospital Neurológico 
(Instituto de Neurologia 
de Goiânia), na capital.

A expectativa era que 
Iris fosse para o quarto 
na quarta-feira (15), mas 
Ana Paula disse que ele 
passou o dia sonolen-
to e “a equipe médica, 
por precaução, decidiu 
mantê-lo monitorado por 
mais alguns dias na UTI”.

RELEMBRE O CASO
Inicialmente, ele foi 

internado no dia 6 de 
agosto após sentir fortes 
dores de cabeça. No mes-
mo dia, passou por um 
procedimento cirúrgico 
para conter uma hemor-
ragia na cabeça.

Após o ato cirúrgico, foi 
intubado e permaneceu na 
UTI até o dia 16 de agosto, 
quando passou a respirar 
de forma espontânea até 
retornar para a UTI no final 
de semana seguinte.

A crise de convulsão 
no final de semana “ge-
rou a instabilização do 
quadro” do ex-gestor de 
Goiânia. “Outros órgãos 
estão em bom funciona-
mento”, completou.

Menor umidade do Brasil: Goiânia 
registra índices de deserto do Saara

A gestão e a regulação 
das unidades da rede esta-
dual localizadas em Goiânia 
serão transferidas da Secre-
taria Municipal de Saúde 
da capital (SMS) para o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-GO). A decisão 
foi aprovada em reunião 
histórica da Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB). 

A medida promete ga-
ratir acesso universal e in-
tegral pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) no terri-
tório goiano. Como o cus-
teio dos serviços de saúde 
é compartilhado entre os 
três entes – federal, esta-
dual e municipal -, o en-
tendimento do colegiado 
foi o de que o acesso deve 
ser igualitário.  Com a 
pactuação, a SES-GO terá 
a gestão e a regulação de 
sua rede voltada para to-
das cidades de Goiás, sem 
a intermediação da regu-
lação de Goiânia. 

“Hoje, Estado e municí-
pios estão corrigindo uma 
distorção histórica do SUS 
em Goiás. Antes, a medida 
tratava de maneira desigual 
o cidadão do interior no 
acesso aos hospitais esta-
duais. Enfim, a gestão esta-
dual fará a regulação de sua 
rede hospitalar”, destacou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino. 

“Agora, vamos dar um 
salto de qualidade. Já Goi-
ânia, como uma capital 

que tanto cresce, poderá 
focar melhor na atenção 
primária e no atendimento 
pré-hospitalar, que é sua 
atribuição”, reforçou o ti-
tular da SES-GO. Durante 
o processo de transição, 
o compromisso será o de 
que a população não fique 
desassistida em nenhum 
momento.

O secretário estadual de 
Saúde, Ismael Alexandrino, 
destacou a maturidade dos 
gestores e profissionais do 

Sistema Único de Saúde 
neste momento, que se-
gundo ele, será levado a 
cabo com a maior transpa-
rência possível. “Essa pac-
tuação, que é uma medida 
estruturante do SUS, terá 
efeito positivo na assis-
tência. Vamos conduzir de 
forma transparente, pro-
porcionando acesso uni-
camente por critérios de 
gravidade clínica dos casos, 
sem questões de saldo ou 
pactuações”, pontuou.

Governo de Goiás assume regulação da Saúde em Goiânia
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O Ministério da Edu-
cação (MEC) planeja 
criar uma univer-

sidade federal digital para 
ampliar o acesso dos estu-
dantes de todo o país à rede 
pública federal de ensino. 
Para professores que atuam 
em universidades de Goiás, 
a possibilidade requer uma 
avaliação profunda e preci-
sa de investimentos para ser 
concretizada e ter o resultado 
esperado no acesso e qualida-
de. O ministro Milton Ribeiro 
disse que a iniciativa segue o 
modelo já implementado por 
outros países e respeita as 
diretrizes, metas e estraté-
gias definidas no Plano Na-
cional de Educação (PNE).

De modo preliminar, um 
documento do Centro de 
Gestão e Estudos Estratégi-
cos (CGEE), organização social 
vinculada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, de maio deste ano, cita 
a avaliação de viabilidade da 
iniciativa entre as metas da 
Secretaria de Educação Supe-
rior (Sesu-MEC) para promo-
ver a educação à distância nas 
instituições federais de ensino 
superior por meio do progra-
ma Reuni Digital.

O reitor da Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 
professor Edward Madureira 
disse que seria uma forma de 

expansão de vagas utilizando 
a educação a distância.

“O que é discutido no âm-
bito das universidades é que 
elas vão incorporar depois 
de todo esse processo de en-
sino remoto a possibilidade 
de mais atividades ofereci-
das de forma remota e digi-
tal. Isso a partir de um estu-
do de cada universidade vai 
ser possível um novo plane-
jamento e desenho das uni-
versidades, inclusive, com a 
possibilidade de expansão 
de vagas sim”, afirma.

“Acesso que não é sim-
ples e não é universal”, diz 
reitor. Agora, tomando alguns 
cuidados que são fundamen-
tais, o primeiro é o acesso que 
não é simples e não é univer-
sal. Encontramos dificuldades 
para que as atividades alcan-
cem lugares com conectivi-
dade menor e a fragilidade 
econômica das pessoas é um 
ponto”, completou.

De acordo com o reitor da 
UFG, é preciso investir em in-
fraestrutura para que se con-
siga ampliar essa oferta de dis-

ciplinas em um modo remoto. 
“Temos que investir em plata-
formas, redes, conectividade 
dentro e fora da universi-
dade. Mas, avaliamos que 
não é impossível e vai ser um 
caminho natural que mais ati-
vidades aconteçam dessa for-
ma. Não podemos imaginar 
que seja possível substituir 
em uma universidade a pre-
sença, porque uma univer-
sidade é composta por pre-
sencialidade, mas ela pode 
ter atividades híbridas (remo-
tas e presenciais)”, explica.

Edward Madureira, acre-
dita que será feito um siste-
ma novo combinando esses 
dois tipos de ensino, que 
vai estar presente em todos 
os cursos. “Se houver uma 
disposição de investimentos 
é possível sim ampliar vagas 
otimizando o uso recursos 
digitais que hoje não são 
usados na sua plenitude”, 
ressalta.

O ministro da educação 
disse que o uso das moder-
nas tecnologias de informa-
ção pode baratear os custos 

do ensino de qualidade. Mas, 
para o reitor da UFG, essa 
afirmação precisa de uma 
análise mais aprofundada.

“A universidade pressu-
põe qualidade e uma pre-
sencialidade que faz parte 
da formação do estudante. 
Talvez seja possível sim re-
duzir custo, mas, o mais im-
portante que isso é ampliar 
o acesso”, pontuou.

MODELO DE EXCLUSÃO
A professora da PUC Goi-

ás e do IFG Campus Goiânia, 
além de pesquisadora do 
Grupo que estuda as relações 
entre tecnologia e educação 
(Kadjót), Daniela Rodrigues 
de Sousa, acredita que o mo-
delo de uma universidade 
federal digital é uma forma 
de exclusão para grupos da 
sociedade. “Temos na Consti-
tuição Federal que a educação 
é um direito e um dever do 
Estado e quando falamos em 
tecnologia digitais sabemos 
que tem um percentual da 
população que não tem aces-
so aos meios tecnológicos, e 
já estão sendo excluídos.  Até 
as pessoas que tem acesso as 
tecnologias, tem uma diver-
sidade social, econômica e 
cultural muito grande no país 
e para trabalhar com recursos 
tecnológicos eu tenho que me 
apropriar das tecnologias. 

Goiás recebeu um novo 
carregamento de vacinas 
contra Covid-19. O lote, en-
viado pelo Ministério da Saú-
de, desembarcou, às 10h10, 
no Aeroporto Internacional 
de Goiânia, com 211.400 
doses CoronaVac, fabricadas 
pelo Instituto Butantan. Me-
tade do carregamento será 
usado como primeira dose e 
a outra metade será destina-
da para a segunda aplicação.

Assim que desembarca-
ram, as vacinas foram enca-
minhadas para a Central Esta-
dual de Rede de Frio, unidade 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-GO), em Goiânia. 
Após conferência, elas serão 
enviadas aos municípios uma 
vez por semana, conforme 
decisão da Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB).

Conforme resolução da 
CIB de Goiás, os imunizan-

tes recebidos poderão ser 
utilizados para vacinação 
por faixa etária, em ordem 
decrescente de idade. Os 
grupos prioritários, como 
idosos, trabalhadores da 
saúde, educação ou pesso-
as com comorbidades, que 
ainda não se vacinaram, 
por algum motivo, terão 
prioridade, independente-
mente da idade que estiver 
sendo atendida naquele 

município no momento.

DOSES APLICADAS
Do total de vacinas re-

cebidas até o momento, 
até às 15h dessa sexta-feira 
(17), Goiás aplicou a pri-
meira dose em 4.496.675 
goianos. Com o esquema 
completo, seja pelo reforço 
ou pela aplicação em dose 
única, foram imunizadas 
2.300.844 pessoas.

Reprodução

Estado recebe mais 211 mil doses de vacinas contra Covid-19

Falta de acesso à tecnologia coloca em 
dúvida universidade digital em Goiás
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A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância 
Sanitária) aprovou a 

indicação do medicamento 
baricitinibe para o tratamen-
to de pacientes internados 
com Covid-19. O medica-
mento já possuía registro 
no Brasil para o tratamento 
de artrite reumatoide e der-
matite atópica moderada a 
grave. Agora o seu uso vai 
constar em bula também 
para o tratamento da doen-
ça causada pelo coronavírus.

A nova indicação vale 
para pacientes adultos hos-
pitalizados com quadro gra-
ve de Covid, que necessitam 
de suporte de oxigênio por 
máscara, cateter nasal ou 
ventilação mecânica.

Para a inclusão dessa 
nova indicação, a empre-
sa farmacêutica Eli Lilly do 
Brasil apresentou dados que 
sustentam a eficácia e a se-
gurança do medicamento 
para esse outro uso.

Gustavo Mendes, geren-
te-geral de medicamentos 
da Anvisa, disse que a droga 
demonstrou 38% de eficácia 
na redução da mortalidade 
de pessoas hospitalizadas 
por causa da Covid-19. O ba-
ricitinibe age impedindo que 

o vírus se replique e se pro-
pague na célula.

De todos aprovados até o 
momento pela Anvisa para 
a Covid, esse é o primeiro 
medicamento que pode ser 
comercializado em farmácia. 
“Nessa indicação é espera-
do que se use em ambiente 
hospitalar, mas não vai ficar 
restrito porque já é comer-
cializado”, explicou Mendes.

Esse é o sexto tratamento 

contra a Covid aprovado pela 
agência reguladora do Brasil. 
O primeiro foi o Remdesi-
vir, que obteve registro em 
março. O remédio é indicado 
para pessoas hospitalizadas 
com quadro de pneumonia e 
que precisam de suporte de 
oxigênio, desde que não este-
jam em ventilação mecânica.

O outro é o Regen-cov, o 
qual consiste em uma asso-
ciação de anticorpos mono-

clonais, aprovado para uso 
emergencial. “O combo de 
medicamentos reduziu sig-
nificativamente em 70,4% o 
número de hospitalização e 
morte em paciente labora-
torial sintomático com um 
ou mais fator de risco para 
doença grave”, disse Men-
des, na ocasião.

Em maio deste ano, a 
agência aprovou o uso emer-
gencial de um coquetel de-

senvolvido pela empresa Eli 
Lilly. O tratamento é uma 
combinação dos medica-
mentos biológicos banlani-
vimabe e etesevimabe. Por 
precisar de acompanha-
mento na aplicação, não há 
possibilidade de venda em 
farmácias para uso em casa.

Já em agosto deste ano, 
foi a vez do medicamento 
regdanvimabe, da empresa 
Celltrion Healthcare. Ele 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.

O quinto aprovado é o so-
trovimabe. O medicamento 
é recomendado para pacien-
tes com casos leves e mode-
rados da doença, mas que 
apresentem risco de uma 
evolução ruim da doença.

A Anvisa também infor-
mou nesta sexta-feira (17) 
que solicitou a alteração da 
bula da vacina da Janssen, 
imunizante de dose única 
contra a Covid-19.

A mudança, que precisa 
ser feita em até 30 dias, visa 
incluir eventos adversos que 
foram identificados durante 
o monitoramento de farma-
covigilância do uso da vacina.

O pedido inclui os se-
guintes eventos adversos: 
linfadenopatia, que significa 
o aumento do tamanho de 
linfonodos, como o apare-
cimento de caroços no pes-
coço; parestesia, sensação 
de dormência em alguma 
parte do corpo; hipoestesia, 
diminuição da sensibilidade 
da pele; tinido e zumbido no 
ouvido; diarreia e vômitos.

Divulgação

Anvisa aprova remédio de artrite e 
dermatite para tratamento de Covid

Entre as alunas brasileiras 
de 13 a 17 anos, das redes pú-
blica e privada, 20% dizem que 
já sofreram violência sexual 
em algum momento da vida: 
foram tocadas, manipuladas 
ou beijadas contra a própria 
vontade, ou tiveram partes do 
corpo expostas sem autoriza-
ção. No grupo dos meninos, o 
índice também é preocupan-
te, embora menor: 9%.

A conclusão é da Pesquisa 
Nacional de Saúde Escolar 

(PeNSE) 2019, divulgada na 
sexta-feira, 10, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Por meio de 
amostragem populacional, 
o órgão distribuiu questio-
nários a jovens do 7º ano do 
ensino fundamental ao 3º do 
ensino médio, com garantia 
de anonimato nas respostas.

Segundo a pesquisa, o ato 
de maior gravidade (relação 
sexual forçada) foi sofrido 
também com maior frequên-

cia pelas estudantes do sexo 
feminino: 8,8% delas afirma-
ram que foram vítimas de tal 
crime. Entre os meninos, o 
percentual foi de 3,7%.

Os dados refletem uma 
realidade pré-pandemia. Du-
rante o período de confina-
mento, as denúncias de abu-
so sexual contra crianças e 
adolescentes aumentaram, 
de acordo com especialistas. 
A própria Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) tam-

bém havia emitido um alerta 
sobre o maior risco de vio-
lência no ambiente domés-
tico ao longo da quarentena.

REGIÃO NORTE
Analisando os dados por 

região, os alunos de 13 a 17 
anos dos Estados do Norte 
foram os que mais declara-
ram ter sofrido violência se-
xual (17,1%). No Amapá, por 
exemplo, o índice chegou a 
23,9% entre as meninas. Na-

morados (as) são os agresso-
res mais frequentes

No questionário, os es-
tudantes puderam mencio-
nar um ou mais autores 
da violência sexual. Quase 
um terço (29,1%) apontou 
como agressor o namorado 
ou namorada. Em segui-
da, foram citados: amigos 
(24,8%), desconhecidos 
(20,7%) e outros familiares, 
além de pai e mãe (16,4%).

Veja um resumo das prin-

cipais conclusões da pesqui-
sa do IBGE com estudantes 
de 13 a 17 anos: 47% afir-
maram que já ficaram em-
briagados; 22,6% já experi-
mentaram cigarro (metade 
deles com idade inferior a 14 
anos); 7,9% das meninas que 
já tiveram relação sexual en-
gravidaram ao menos uma 
vez (a incidência é três ve-
zes maior na rede pública); 
e 21,4% dizem que sentem 
que a ‘vida não vale a pena’.

Uma a cada cinco alunas de 13 a 17 anos já sofreu violência sexual



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 
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
-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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: 
2394. TEL:4007-2717.
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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 
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, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
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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A segurança tem sido 
uma preocupação 
primordial para os 

viajantes quando se trata 
de decidir qual destino vi-
sitar. Mas o mundo virou 
de ponta-cabeça nos úl-
timos anos devido à pan-
demia global e a noção de 
exatamente o que torna 
um lugar “seguro” mudou 
significativamente.

Isso pode ajudar a expli-
car a sacudida no topo do 
Índice de Cidades Seguras 
(SCI) da Economist Intelli-
gence Unit, que classifica 
60 destinos internacionais 
nas categorias segurança 
digital, segurança de saúde, 
infraestrutura, segurança 
pessoal, bem como segu-
rança ambiental, uma nova 
categoria para este ano.

Embora cidades asiáti-
cas como Tóquio, Cinga-
pura e Osaka tenham con-
tinuamente ocupado os 
primeiros lugares ano após 
ano, é um destino euro-
peu que ocupa a primeira 
posição em 2021.Copen-
hagen foi eleita a cidade 
mais segura do mundo 
pela primeira vez, marcan-
do 82,4 pontos em 100 no 
relatório anual. A capital 
da Dinamarca saltou do 
oitavo lugar em 2019 para 

o topo da lista, em grande 
parte graças à introdução 
de uma seção de segurança 
ambiental, na qual a cidade 
teve uma pontuação parti-
cularmente boa, junto com 
a segurança pessoal.

COESÃO SOCIAL
“Um fator chave que torna 

Copenhagen uma cidade tão 
segura é sua baixa taxa de cri-
minalidade, atualmente em 
seu nível mais baixo em mais 
de uma década”, disse Lars 

Weiss, prefeito de Copenha-
gen, no relatório. “Copenha-
gen também é caracterizada 
por uma grande coesão so-
cial e uma lacuna de riqueza 
relativamente estreita. É uma 
cidade mista, onde tanto a 

assistente de limpeza quanto 
o CEO se encontram no su-
permercado local e têm seus 
filhos na mesma escola.

“Este é um dos pilares 
da cultura dinamarquesa e 
contribui muito para os altos 

níveis de confiança e segu-
rança dos quais nos benefi-
ciamos. “a cidade canadense 
Toronto acabou de perder o 
primeiro lugar, ficando em 
segundo lugar com 82,2 pon-
tos, enquanto Cingapura foi 
o terceiro com 80,7 pontos. 
Embora Sydney tenha ficado 
em quarto lugar, com 80,1 
pontos, a cidade australiana 
liderou a categoria de segu-
rança digital, enquanto a ven-
cedora de 2019 Tóquio.

RESILIÊNCIA URBANA
Mas, embora as cidades 

com as pontuações gerais 
mais baixas tenham se en-
contrado perto do final de to-
das as categorias nos últimos 
anos, esse não é o caso aqui. 
Na verdade, o relatório obser-
va que “existem alguns sinais 
de uma mudança que reflete 
a observada entre os líderes”, 
com Lagos pontuando “um 
pouco acima da média em se-
gurança ambiental, enquanto 
o 55º lugar Casablanca vem 
em 41º lugar em segurança 
digital”. Não é de surpreender 
que a Covid-19 seja constan-
temente mencionada, prin-
cipalmente nas avaliações 
sobre segurança sanitária, nas 
quais Copenhagen teve pon-
tuação muito mais baixa do 
que em outras categorias.

Reprodução

Copenhague é a cidade mais segura do 
mundo, seguida de perto por Toronto
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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: 
2394. TEL:4007-2717.
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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 
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, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
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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A irmã de Whinders-
son Nunes, acabou envol-
vendo-se em uma polêmica 
logo em seu primeiro lança-
mento como cantora. Acon-
tece que internautas estão 
apontando semelhanças 
entre “Melhor Assim”, sin-
gle da jovem, e “penhasco”, 
hit de Luísa Sonza.

A ex-cunhada de Sonza 
divulgou a faixa na última 
quarta-feira, 15 de setem-
bro, e desde então virou 
assunto nas redes sociais. 
E nesta sexta-feira, 17 de 
setembro, saiu ainda o vi-
deoclipe com a presença 
de Maria Lina, ex-noiva de 
Whindersson. Isso gerou 
ainda mais estranheza para 

algumas pessoas, acreditan-
do ser uma espécie de pro-
vocação por parte de Hagda.

“Acordei com várias 
ligações. Várias mensa-
gens, gente, o que está 
acontecendo? Não estou 
entendendo. Como diria 
a filósofa Melody [canto-
ra]: ‘fale bem, ou fale mal, 
mas fale de mim, eu não 
tenho culpa se você não é 
feliz”, cantou ela.

Entre as especulações 
há ainda a ideia de uma 
resposta de “Melhor As-
sim” para “penhasco”. Isso 
porque teve gente que co-
locou em pauta um possí-
vel affair entre Hagda e Luí-
sa, mas sem reciprocidade.

O filme Corra escrito 
e dirigido pelo cine-
asta Jordan Peele, 

conta a história de Chris, um 
jovem fotógrafo negro esta-
dunidense que vai visitar a 
casa dos pais de sua namo-
rada branca, em um local 
afastado da cidade, onde 
algumas coisas estranhas co-
meçam acontecer na relação 
entre brancos e negros.

Através do filme, o cine-
asta Jordan Peele traz re-
flexões muito importantes 
sobre as relações raciais nos 
Estados Unidos. Após a elei-
ção do primeiro presidente 
negro, Barack Obama, parte 
da população passou a acre-
ditar que não existe mais ra-
cismo naquele país, definin-
do o momento como uma 
era pós- racial, argumento 
que se assemelha ao mito 
da democracia racial aqui 
no Brasil que durante muito 
tempo apregoou a inexis-
tência do racismo no país e 
a convivência harmoniosa 
entre as raças.

Tanto o movimento ne-
gro, quanto intelectuais do 

campo das relações étnico-
-raciais denunciam a men-
tira. Os casos de violência 
policial que ocorreram esse 
ano no Brasil e nos Estados 
Unidos deixaram claro, para a 
maioria da população, o que 
esses movimentos já apon-
tam há décadas: o fato de 
que ser negro no continente 
americano é estar vulnerável 
a diversas exclusões, violên-
cias e atos de crueldade.

No filme, o cineasta nos 

mostra que votar em um 
candidato negro não faz nin-
guém ser menos racista e 
que o racismo também pode 
assumir outras roupagens, 
sendo uma prática não ape-
nas fóbica e agressiva, como 
se entende no senso co-
mum, mas que pode ser rea-
lizada através de instrumen-
tos médicos e hipnóticos 
para dominação dos corpos 
e mentes de pessoas negras. 
Ao construir essa alegoria, o 

filme nos convida a pensar 
sobre o quanto ser negro e 
não questionar a realidade 
de uma forma crítica geral-
mente não se trata de uma 
escolha, mas do efeito de 
um processo de alienação. 
Notamos nos personagens 
negros do lugar, além de um 
comportamento muito pe-
culiar e estranho, nenhuma 
consciência racial, o que, 
muitas vezes, leva o especta-
dor ao espanto.

Tema racismo vira terror
psicológico em “Corra”

Irmã de Whindersson 
Nunes é acusada de 
plagiar Luísa Sonza


