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As redes sociais do Facebook, que incluem WhatsApp e Instagram, caíram em diversas partes do mundo.  Além de brasileiros, usuários de Portu-
gal, Reino Unido, Índia e EUA também ficaram sem acesso. No Brasil, foram mais de sete horas fora do ar. Segundo relatos, os serviços começa-
ram a retornar, lentamente, no início da noite. A falta dessas redes, especialmente do WhatsApp, complicou a rotina de milhões de pessoas.

DIÁRIO DO ESTADO
Pane global provoca apagão de 
redes sociais por mais de 7 horas

Polícia confirma 
que o cantor Nego 
do Borel está de-
saparecido  p8 p7

Nobel da Paz pode ampliar cons-
trangimento de Jair Bolsonaro
O Prêmio Nobel será anunciado com o clima, pandemia e a liberdade de expres-
são entre as principais apostas. Com um forte significado político, a homenagem 
poderia representar uma saia justa para o governo do Presidente Bolsonaro.

p4

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição de 
casos, internações e mortes, municípios goianos se organizam 
para retomar a realização de eventos como feiras, shows e festas 
religiosas tradicionais. Entretanto, os protocolos sanitários como, 
por exemplo, o uso de máscaras, ainda devem ser exigidos.

Cidades retomam 
os grandes eventos em 
todo Estado de Goiás  p3

p8
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Iris passa 
a tomar 
antibió-
tico para 
controlar 
febre
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, visto-
riou, nesta segunda-

-feira (4/10), obras nos bair-
ros Shangry-Lá, Shangry-Lá I 
e II, Chácara Helou, Mansões 
Rosas de Ouro, Jardim Pe-
trópolis, Parque das Nações, 
Carolina Park e no Viaduto 
Lauro Belchior. Acompanha-
do da primeira-dama, Thel-
ma Cruz, e do secretário de 
Infraestrutura Urbana, Faus-
to Sarmento, o prefeito con-
feriu de perto o andamento 
das obras de pavimentação, 
galerias de águas pluviais e 
construção de viaduto.

Equipes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), juntamente 
com empresas terceirizadas, 
estão em força-tarefa para re-
solver a questão da pavimen-
tação asfáltica nos bairros 
Shangry-Lá, Shangry-Lá I e II. 
A questão já é uma demanda 
da população que se estende 
por cerca de 40 anos.

 No Bosque dos Anjos, 
no Setor Mansões Rosas de 
Ouro, a Prefeitura está com 
equipes trabalhando na 
construção da bacia de con-
tenção e da drenagem que 
evita inundação no local du-
rante o período de chuvas. 
“A preservação do Bosque é 
importante para os frequen-
tadores, sabemos o signifi-

cado desse parque para os 
moradores da região, e es-
tamos tratando com muita 
responsabilidade e transpa-
rência essa questão. Além 
dessa obra, temos a conti-
nuação do asfalto na Estra-
da 129, que liga a GO-060 
ao Parque Nova Esperança, 
que também vai ajudar mui-
to toda a população”, afirma 
o prefeito Rogério Cruz.

 A equipe também visto-
riou a construção da Avenida 
Carolina Cândida Cabral, que 
faz a ligação do Parque das 
Nações com o Carolina Park. 
“Tenho alegria em atender ao 
pedido da comunidade. Já es-
tive aqui há três meses. Tra-
balhamos, planejamos e hoje 
estamos vendo essa obra em 
andamento e que vai levar 
muitos benefícios para a po-
pulação”, diz o prefeito.

 Por fim, a comitiva tam-
bém esteve no Viaduto Lau-
ro Belchior, conhecido como 
Viaduto da Enel, que liga 
o Setor Leste Universitário 
(Rua 117) ao Jardim Novo 
Mundo (Avenida Ribeirão Pre-
to), passando sobre a BR-153. 
“Essa é mais uma obra que 
estamos fazendo e que trará 
benefícios para as regiões. Va-
mos entregar ainda esse ano 
essa obra desejada há mais 
de 15 anos pela população”, 
informa Rogério Cruz.

Reprodução

O ex-governador Iris 
Rezende (MDB), de 87 
anos, apresentou qua-
dro febril na sexta-feira 
(1°/10) no Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo. 
A filha Ana Paula Rezende 
descreve que foi iniciado 
o tratamento da febre 
com uso de um antibióti-
co, que controlou os sin-
tomas no sábado (2/10). 
“Hoje [domingo (3/10) 
o hemograma está nor-
mal”, afirmou Ana Paula.

De acordo com a filha, 
Iris segue o tratamento 
com sessões de fisiotera-
pia e tem se alimentado 
bem. “Apesar da saudade, 
seguimos convictos de que 
o tempo certo é o tempo 
de Deus. Ele está no con-
trole de tudo. Continue-
mos nossas orações e obri-
gada pelo carinho e apoio 
de vocês”, publicou Ana 
Paula nas redes sociais.

No dia 6 de agosto, o 
ex-governador sentinu 
náusea e caminhou até o 
Instituto Neurológico de 
Goiânia, no Setor Bueno. 
Ao dar entrada no hos-
pital, a equipe médica 
constatou que Iris teve 
um acidente vascular ce-
rebral (AVC) hemorrágico, 
também conhecido como 
derrame. O emedebista 
foi submetido a uma cirur-
gia e não apresentou mais 
sangramento no local da 
intervenção cirúrgida.

Depois de idas e vin-
da à Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Neu-
rológico, Iris foi transfe-
rido no dia 31 de agosto 
para o Hospital Vila Nova 
Star, em São Paulo, onde 
recebe tratamento sob 
observação da equipe da 
cardiologista e intensi-
vista anapolina Ludhmila 
Abrahão Hajjar. 

Prefeito acompanha andamento de 
obras em várias regiões de Goiânia

Além de ter feito muita 
gente recorrer às ligações 
convencionais por telefo-
ne, a queda do Facebook, 
WhatsApp e Instagram cau-
sou prejuízos financeiros 
para comércios em Goiânia. 
Empresas que se viram de 
mãos atadas nesta segun-
da-feira (4), porque tiveram 
vendas on-line e até entre-
gas prejudicadas pela au-
sência das redes afetadas.

Ariadna Carla é respon-
sável pelas encomendas do 
Empório Prazeres da Carne. 
É ela quem cuida da conta da 
empresa no WhatsApp, que 
diariamente recebe pedidos 
de pacotes promocionais, 
oferecidos pela loja, que con-
tém conjuntos de carnes para 

a semana, por exemplo. Por 
esse motivo, ela conta que a 
segunda-feira é um dos prin-
cipais dias de vendas pelo 
aplicativo de mensagens.

“No começo da semana, 
o cliente quer comprar, en-
cher a geladeira. Então, é o 
dia que a gente mais vende 
carnes pelo WhatsApp”, diz. 
Por esse motivo, a queda da 
rede social trouxe um grande 
impacto para as vendas. “Foi 
um dia péssimo. Não con-
seguimos pegar nenhuma 
encomenda e, ultimamen-
te, a maior parte das nossas 
vendas é por entrega”, acres-
centa. Segundo Ariadna, em 
dias normais, o empório 
vende entre R$ 2 mil e R$ 3 
mil, o que deve significar o 

prejuízo do dia de ontem.
Dona da joalheria 3 Elas, 

Daniela Mumbach também 
relata o impacto da queda 
nas suas vendas. “A minha 
vitrine é o Instagram, 80% 
das vendas são para clien-
tes que vêm de lá”, conta. 
Depois disso, a compra é 
finalizada pelo WhatsApp. 
Apesar de ter a loja física, a 
empresária diz que a maior 
parte das suas vendas é 
feita on-line, inclusive para 
clientes fora de Goiânia.

Daniela até iniciou a cons-
trução de um site para fazer 
as vendas, mas a segunda-
-feira de queda nas redes a 
pegou antes da finalização. 
Ela calcula um prejuízo de R$ 
5 mil, porque, além disso, in-

vestiu no impulsionamento 
de postagens no Instagram, 
que ainda não informou se 
a rede irá compensar o in-
vestimento, haja vista que o 
anúncio é calculado por dia.

Gerente da livraria Pala-
vrear, também em Goiânia, 
Natália Costa Garcêz diz que 
o prejuízo é incalculável, por 
ora, mas que perdeu cerca 
de 70% de seu público diário 
ontem. “Não postamos uma 
foto no Instagram, não con-
seguimos falar com cliente 
ou fornecedor nem fazer en-
tregas”, conta Natália.

Quando soube do motivo 
da ligação da reportagem, 
Júlia Galvão desabafou: “Vo-
cês ligaram para a pessoa 
perfeita, porque eu estou o 

próprio caos, minha empre-
sa está parada!”. Ela é pro-
prietária da loja de roupas 
Ambrô, de Goiânia, mas que 
só faz vendas on-line. Apesar 
de contar com o site para 
isso, a empresária diz que 
ainda depende muito do Ins-
tagram e do WhatsApp.

Ela conta que ficou com 
200 entregas paradas, por-
que além de se comunicar 
com clientes pelo WhatsA-
pp, também utiliza a rede 
para demandar a logística. 
Ela até relata que está mu-
dando o esquema de logís-
tica, mas a transição ainda 
não foi finalizada. “É um pre-
juízo incalculável, mas se for 
falar só de faturamento, nós 
podemos perder R$ 10 mil”.

Comércio calcula prejuízo com a queda de redes sociais
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Com o avanço da va-
cinação contra a Co-
vid-19 e a diminuição 

de casos, internações e mor-
tes, municípios goianos se 
organizam para retomar a re-
alização de eventos como fei-
ras, shows e festas religiosas 
tradicionais. Entretanto, os 
protocolos sanitários como, 
por exemplo, o uso de másca-
ras, ainda devem ser exigidos.

Entre os dias 9 e 17 de ou-
tubro será realizada a expo-
sição agropecuária de Mor-
rinhos, com diversos shows 
sertanejos e outras atrações. 
A assessoria de imprensa da 
prefeitura da cidade infor-
mou que o Comitê de En-
frentamento da doença no 
município está montando 
um novo decreto que deve 
abarcar todos os protocolos 
e diretrizes que devem ser 
seguidos em eventos como 
este. O POPULAR tentou en-
trar em contato com o Sin-
dicato Rural de Morrinhos, 
que realiza a festa, mas não 
obteve êxito.

O município de Iporá tam-
bém irá retomar o Encontro 
Nacional de Muladeiros em ja-
neiro de 2022. Durante a festa 
tradicional, a cidade recebe de 
muitos estados brasileiros os 
aficionados em muares e na 
prática das tradições rurais. A 
Associação de Muladeiros do 
Oeste Goiano (Amog) infor-
mou que já está preparando a 
15ª edição da festa.

A Tecnoshow Comigo, fei-
ra de tecnologia rural que já 
foi adiada em 2020 e 2021, 
deve ser realizada em abril 
de 2022, em Rio Verde. Em 
Goiânia, na segunda quinze-
na de setembro, um decreto 
municipal liberou o funcio-
namento de boates com até 
50% da lotação máxima e 
também a realização de um 
show teste com cerca de mil 
pessoas na segunda quinze-
na de outubro.

Em Catalão, a Congada, 
festa religiosa em home-
nagem a Nossa Senhora do 
Rosário, teve início na última 
sexta-feira (1º) e só termina-

rá no próximo domingo (10). 
Em 2020, o evento também 
foi realizado, mas com um 
número menor de partici-
pantes. Apesar de todos os 
protocolos sanitários como 
o distanciamento social e o 
uso de máscaras serem exigi-
dos, o número de fiéis acom-
panhando a festa presencial-
mente neste ano foi maior 
do que no ano passado.

TURISMO
No dia 27 de setembro, a 

prefeitura de Caldas Novas 
publicou um decreto flexibi-
lizando a realização de even-
tos com bilheteria na cidade. 

Desde então, eles podem 
ocorrer com até 75% da lo-
tação máxima. Para entrar, as 
pessoas precisam apresentar 
comprovante da segunda 
dose ou dose única contra 
a Covid-19, com o prazo an-
tecedente de dez dias ou do 
teste negativo para a doença.

O secretário de relações 
governamentais da cidade, 
Rodrigo Brum, informou que 
esta é uma maneira de reto-
mar às atividades comerciais 
do município e que a decisão 
foi tomada pensando justa-
mente nos eventos que cos-
tumam ocupar a parte final 
do calendário da cidade.

Em Pirenópolis, os eventos 
culturais também foram re-
tomados, mas com restrições 
mais rígidas. Entre os dias 23 
e 25 de setembro foi realizada 
a 11ª edição da Festa Literária 
de Pirenópolis (Flipiri), que 
contou com show do cantor 
Toquinho. Entretanto, no mu-
nicípio, os eventos têm res-
trição máxima de 150 partici-
pantes e bares e restaurantes 
podem receber até 65% da 
lotação máxima.

No fim de novembro, de-
pois de dois anos de pausa, o 
Canto da Primavera também 
volta a ser realizado na cida-
de. De acordo com a assesso-

ria de imprensa do município, 
até o momento os protocolos 
para eventos continuam os 
mesmos e a promoção de fes-
tividades de fim de ano como, 
por exemplo, o tradicional 
Ano Novo de rua da cidade, 
ainda não foi discutida pela 
administração municipal.

ESTADO SEM DEFINIÇÃO
Em âmbito estadual, 

ainda não houve nenhuma 
deliberação em reuniões 
do Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pú-
blica (COE)de Goiás sobre 
a realização dos eventos de 
grande porte. Entretanto, 
em nota, o governo estadu-
al informou que “conforme 
legislação vigente, as prefei-
turas podem emitir decretos 
permitindo ou não a realiza-
ção de tais eventos.”

A decisão foi tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2020, e dá autono-
mia para que os estados e 
municípios adotem medidas 
próprias de combate à pan-
demia da Covid-19.

Entretanto, o governo 
de Goiás publicou na última 
sexta-feira (1º) o Decreto nº 
9.960 que prorroga a situa-
ção de emergência na saúde 
pública em decorrência da 
disseminação do coronaví-
rus. Com a decisão, o estado 
de emergência se estende 
por mais três meses, até o 
dia 31 de dezembro de 2021. 

“Tem coisa melhor do 
que começar a semana com 
notícia boa para o nosso Es-
tado? O PIB goiano avançou 
4,4% no segundo trimestre 
de 2021 em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, segundo estudo 
do Instituto Mauro Borges. 
Isso significa que Goiás está 

crescendo.” A declaração do 
governador Ronaldo Caiado 
(DEM) nas redes sociais na 
manhã desta segunda-feira 
(4/10) veio após a divulga-
ção pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB) do resultado 
do Produto Interno Bruto de 
Goiás em comparação com o 
mesmo período de 2020.

Caiado destacou o cres-
cimento na agropecuária, 
“com o abate de bovinos 
(11,6%), suínos (17,6%) e 
aves (29,5%)”. “A safra do ar-
roz deu um salto de 29,6%. 
Passamos a produzir mais 
feijão e mandioca, sendo 
essa última a matéria-prima 
eleita para compor a produ-

ção cervejeira goiana através 
de programa que promove a 
agricultura familiar”, enfati-
zou o governador.

O crescimento de 8% no 
setor de serviços no Estado 
e na indústria em 0,7% ta-
mém foram apontados pelo 
democrata. “Esse resulta-
do é consequência de uma 

série de ações que temos 
adotado em Goiás, como 
transferência de renda para 
100 mil famílias por meio do 
programa Mães de Goiás, 
auxílio aos jovens no início 
da vida profissional com o 
Aprendiz do Futuro e criação 
da Secretaria da Retomada.”

Para o governador, “nada 

melhor do que, depois de 
passar o pior momento da 
pandemia, fazer uma análise 
de consciência e saber que 
nós acertamos”. “Primeiro, 
salvar vidas e também dar 
garantia às pessoas que am-
pliaram sua vulnerabilidade. 
Em seguida, retomar nossa 
Economia”, pontuou Caiado.

Reprodução

Caiado destaca avanço do PIB de Goiás no segundo semestre de 2021

Cidades retomam eventos em Goiás
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Informações divulgadas 
na última sexta-feira 
(1º/10) pela farmacêu-

tica Merck, registrada no 
Brasil como MSD, mostram 
o resultado inicial dos testes 
do medicamento antiviral 
experimental molnupiravir. 
Desenvolvido para combater 
a Covid-19, o remédio pode 
reduzir pela metade o risco 
de morte ou hospitalização 
pelo coronavírus.

Em um comunicado à im-
prensa, a empresa afirmou 
que 7,3% dos 385 pacientes 
que receberam o antiviral 
foram hospitalizados ou mor-
reram de Covid-19, em com-
paração com 14,1% dos 377 
pacientes que receberam um 
placebo. Os dados ainda não 
foram revisados por pares.

Se liberado pelo Food and 
Drug Administration (FDA), 
o equivalente à Anvisa dos 
Estados Unidos, a substância 
pode ser tornar o primeiro 
tratamento antiviral por via 
oral com eficácia comprova-

da no combate à pandemia.
“Este é o resultado 

mais impactante que eu 
me lembro de ter visto em 
uma droga disponível por 

via oral no tratamento de 
um patógeno respirató-
rio”, disse Scott Gottlieb, 
ex-comissário da US Food 
and Drug Administration, à 

CNN. “Acho que tomar uma 
pílula oral que pode inibir a 
replicação viral – que pode 
inibir esse vírus – será uma 
verdadeira virada de jogo”.

“Seria uma virada total se 
alguém, ao ser diagnosticado 
com Covid leve, no início do 
tratamento pudesse tomar 
uma pílula em casa. Isso alivia 

o fardo do sistema de saúde. 
Isso também ajuda muito o 
indivíduo”, disse também à 
emissora a médica Dra. Le-
ana Wen. “Já temos anticor-
pos monoclonais que fazem 
isso e realmente são bastante 
eficazes. O problema é que 
eles requerem uma infusão 
ou injeções. Isso é realmen-
te oneroso para o indivíduo, 
é oneroso para o sistema de 
saúde”, disse.

Em resposta aos resulta-
dos, o coordenador de infor-
mações da pandemia da Casa 
Branca Jeff Zients, afirmou 
que o medicamento deve ser 
usado como uma ferramenta 
adicional à vacina. “Acho que 
é muito importante lembrar 
que a vacinação, como fa-
lamos hoje, continua sendo 
nossa melhor ferramenta con-
tra a Covid-19. Ela pode evitar 
que você pegue a doença an-
tes de qualquer coisa. E que-
remos prevenir infecções, não 
apenas esperar para tratá-los 
assim que acontecerem”.

Divulgação

Como uma pílula antiviral pode ajudar 
a combater a pandemia de Covid-19?

As redes sociais do Face-
book, que incluem WhatsA-
pp e Instagram, caíram em 
diversas partes do mundo 
nesta segunda (4). Além de 
brasileiros, usuários de Portu-
gal, Reino Unido, Índia e Esta-
dos Unidos também ficaram 
sem acesso. No Brasil, foram 
mais de sete horas fora do ar. 
Segundo relatos, os serviços 
começaram a retornar, lenta-
mente, no início da noite.

A falta dessas redes, es-
pecialmente do WhatsApp, 
complicou a rotina de mi-
lhões de pessoas. A queda do 
sistema comprometeu não 
apenas a troca de mensagens 
particulares, entre familiares 

ou amigos, mas especial-
mente a rotina de trabalho 
de pequenos negócios e até 
a comunicação entre funcio-
nários de grandes empresas, 
o que levantou discussões 
sobre o nível de dependência 
em relação a essas redes.

O sinal de alerta de que 
algo estava errado veio dos 
próprios usuários que, por 
volta das 12h começaram a re-
clamar que havia instabilidade 
em todas as redes da empresa.

Um pico de queixas foi 
registrado pelo site Downde-
tector por volta das 13h nas 
três redes sociais. Foram, 
então, cerca de 50 mil recla-
mações contra o WhatsApp, 

14,5 mil contra o Instagram e 
7.200 contra o Facebook, de 
acordo com o Downdetector.

A instabilidade levou o 
WhatsApp ao primeiro lugar 
nos assuntos do momento no 
Twitter. Também se destaca-
ram entre os temas mais abor-
dados o aplicativo de mensa-
gens Telegram, concorrente do 
WhatsApp, e Zuckerberg (em 
referência a Mark Zuckerberg, 
um dos fundadores e presi-
dente-executivo do Facebook).

QUEDA DAS AÇOES
Enquanto Nasdaq, que re-

úne empresas de tecnologia, 
fechou com queda de 2,14%, 
as ações do Facebook encer-

raram o dia com retração de 
4,89%, o que representou 
uma redução de US$ 50,3 bi-
lhões (R$ 272,7 bilhões) no 
valor de mercado da compa-
nhia nesta segunda-feira (4), 
cujo total agora é de quase R$ 
917 bilhões (R$ 4,9 trilhões).

Os papéis do Facebook já 
recuaram cerca de 15% des-
de 14 de setembro, quando 
o Wall Street Journal passou 
a publicar reportagens que 
sustentam que a companhia 
sabia que o Instagram é po-
tencialmente danoso para 
a saúde mental de meninas 
adolescentes. Antes das re-
velações, as ações da em-
presa acumulavam alta de 

37,83% neste ano.
Também no intervalo de 

um dia, a fortuna pessoal de 
Mark Zuckerberg, cofundador 
e principal acionista do Face-
book, diminuiu US$ 6,1 bilhões 
(R$ 33 bilhões). O patrimônio 
do agora quinto homem mais 
rico do planeta é de US$ 121,6 
bilhões (R$ 659 bilhões).

O apagão nos serviços do 
Facebook também foi obser-
vado em sua página institu-
cional. A plataforma interna 
de comunicação da empre-
sa, Workplace, também saiu 
do ar, segundo o jornal ame-
ricano The New York Times.

O Facebook teve que re-
correr ao Twitter para dar as 

primeiras informações. Em 
seu perfil oficial na rede con-
corrente, o Facebook publicou 
que “algumas pessoas estão 
tendo problemas para aces-
sar nossos apps e produtos”. 
A empresa afirmou que está 
“trabalhando para que as coi-
sas voltem ao normal o mais 
rápido o possível” e que pede 
desculpas pela inconveniência.

O chefe de tecnologia do Fa-
cebook, Mike Schroepfer, tam-
bém se desculpou com usuá-
rios no Twitter. “Nós estamos 
experimentando problemas de 
conexão e os times estão traba-
lhando o mais rápido possível 
para resolver e restaurar o mais 
rápido possível”, escreveu.

Pane global provoca apagão de redes sociais por mais de 7 horas



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 
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 
: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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
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 
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

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (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

-------------------------------
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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
cia em lidar com publi-
co, 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 
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, ese 
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O Prêmio Nobel da Paz 
será anunciado nes-
ta próxima sexta-fe-

ira, com o clima, pandemia 
e a liberdade de expressão 
entre as principais apostas. 
Com um forte significado 
político, a homenagem po-
deria representar uma saia 
justa para o governo de Jair 
Bolsonaro em áreas nas qu-
ais ele é visto no exterior 
como um negacionista ou 
mesmo uma ameaça.

No total, os organizadores 
do prêmio receberam 329 
nomeações, das quais 95 se 
referem a instituições. Os 
cinco membros do Comitê 
do Nobel, porém, podem 
escolher a partir de outras 
referências e mesmo por 
iniciativa própria, o que tem 
ocorrido nos últimos anos. 
Pelas regras do prêmio, ape-
nas pessoas em vida podem 
ser homenageadas.

Um dos cenários aponta 
para a possibilidade de que o 
prêmio faça alguma referên-
cia à pandemia de covid-19. 
A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) é uma das citadas, 
ainda que ela esteja sob duros 
ataques por parte de diferen-
tes governos e mesmo da so-
ciedade civil. Mas um prêmio 
mandaria uma mensagem in-

ternacional sobre a importân-
cia de se projetar uma solução 
global para a pandemia e re-
bater governos, como o do 
Brasil, que optaram por rejei-
tar essa estratégia.

Uma segunda opção se-
ria destinar o prêmio para 
a Gavi, entidade que admi-
nistra a Covax Facility, inici-
ativa criada para distribuir 
vacinas aos países mais 
pobres. Apesar de o mundo 

já caminhar para 11 bilhões 
de doses de imunizantes fa-
bricados até o final do ano, a 
disparidade na distribuição é 
profunda e revelou um fracas-
so de uma resposta global. O 
Brasil hesitou em fazer parte 
da Covax e, quando acabou 
aderindo, comprou o menor 
número de vacinas possível.

O prêmio, neste caso, se-
ria interpretado como um 
chamado para que se garan-

ta que doses sejam distribuí-
das, principalmente na Áfri-
ca e países pobres.

GRETA E INDÍGENAS
Uma das cotadas é Gre-

ta Thunberg, a ativista que 
assumiu um papel de pro-
tagonista na mobilização da 
juventude para pressionar 
governos a adotar políticas 
climáticas ambiciosas.

O prêmio serviria para au-

mentar a pressão sobre go-
vernos que, no final do mês, 
se reúnem em Glasgow para 
o que está sendo chamado 
de a ”cúpula da última chan-
ce”. O temor, porém, é de 
que não haja um acordo ou 
que os compromissos sejam 
insuficientes para lidar com 
a realidade ambiental.

Uma vez mais, o Brasil está 
no centro das atenções, dian-
te do desmatamento recorde 

e da resistência de Bolsonaro 
em admitir a dimensão da 
ameaça climática.

Outro cenário é de que 
Greta divida o prêmio com 
lideranças indígenas. O bra-
sileiro Raoní havia sido uma 
aposta para o ano passado. 
Mas não levou.

Mas ele não seria o único 
e outras lideranças tam-
bém poderiam entrar no 
foco. A coluna apurou que 
o governo brasileiro já está 
mobilizado para uma even-
tual vitória de indígenas. 
Na prática, seria um duro 
recado contra as políticas 
de Bolsonaro e um atesta-
do de que sua estratégia de 
usar a ”soberania” como ar-
gumento para se defender 
não teve resultado.

Para diplomatas, o prêmio 
a Raoni neste momento seria 
considerado como uma dura 
derrota do governo no pal-
co internacional e colocaria 
Bolsonaro em uma saia jus-
ta. Se felicitar Raoni ou qu-
alquer outro indígena, o Pl-
analto estará aceitando que 
a causa tem legitimidade. Se 
o rejeitar, entrará na lista de 
regimes pouco democráticos 
que denunciaram o prêmio 
Nobel como sendo uma ma-
nipulação política.

Reprodução

Nobel da Paz pode ampliar constrangimento 
internacional do presidente Jair Bolsonaro
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
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 
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

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (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

-------------------------------
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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
cia em lidar com publi-
co, 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 
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, ese 
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 – 
(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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Conforme revelado pela 
jornalista Fábia Oliveira, 
do jornal O Dia, Nego do 
Borel está desaparecido há 
quase 12 horas! A mãe do 
funkeiro fez um boletim de 
ocorrência nesta segunda-
-feira (4/10), na Delega-
cia Policial do Recreio dos 
Bandeirantes, no Rio de 
Janeiro, após o desapare-
cimento do cantor, pouco 
antes do meio-dia.

Conforme revelado pela 
jornalista Fábia Oliveira, 
do jornal O Dia, Nego do 
Borel está desaparecido há 
quase 12 horas! A mãe do 
funkeiro fez um boletim de 

ocorrência nesta segunda-
-feira (4/10), na Delega-
cia Policial do Recreio dos 
Bandeirantes, no Rio de 
Janeiro, após o desapare-
cimento do cantor, pouco 
antes do meio-dia.

Procurada pela coluna 
LeoDias, a assessoria de 
imprensa do ex-peão con-
firmou que Nego está desa-
parecido e que a família está 
desesperada. Ainda de acor-
do com a equipe, o artista 
tem apresentado oscilações 
no humor, alternando mo-
mentos em que parece estar 
bem com outros, em que 
chora copiosamente.

Após uma série de adia-
mentos, “Marighella” 
finalmente confirmou 

sua data de estreia nos cine-
mas brasileiros —4 de no-
vembro. O filme protagoni-
zou um imbróglio envolvendo 
a Ancine nos últimos meses, 
supostamente causado pelo 
forte teor político da trama, 
que biografa o guerrilheiro 
comunista Carlos Marighella, 
morto pela ditadura militar.

O longa marca a estreia de 
Wagner Moura como diretor 
e já foi exibido em outros paí-
ses. Em fevereiro de 2019, fez 
sua estreia mundial no Fes-
tival de Berlim, onde foi re-
cebido sob aplausos. Apesar 
dos nomes de peso por trás 
da produção e da passagem 
por importantes festivais, no 
entanto, “Marighella” vem 
encontrando dificuldade para 
ser lançado no Brasil.

Ao menos dois pedidos de 
comercialização do filme en-
viados à Ancine —a Agência 
Nacional do Cinema, que des-
tina recursos para que filmes 
como “Marighella” possam 
ser produzidos e distribuí-
dos— foram negados. Mais 

recentemente, uma terceira 
solicitação negada causou al-
voroço nas redes sociais, mas 
esta, de acordo com a própria 
produtora da obra, ocorreu 
devido a uma tecnicalidade.

Um dos atrasos para a 
estreia do filme se deve tam-
bém às dificuldades impostas 
pela pandemia, que obrigou 

diversas produtoras, nacio-
nais e estrangeiras, a adiarem 
lançamentos esperando o ar-
refecimento da crise.

Filmado em 2017, “Ma-
righella” é inspirado na 
biografia “Marighella - O 
Guerrilheiro que Incendiou 
o Mundo”, escrita pelo jor-
nalista Mário Magalhães. 

Orçada em R$ 10 milhões, 
a produção acompanha os 
últimos cinco anos de vida 
do guerrilheiro, do golpe 
militar de 1964 ao seu assas-
sinato, em 1969. No elenco 
estão Seu Jorge, no papel 
principal, e também Bruno 
Gagliasso, Adriana Esteves e 
Humberto Carrão.

Após adiamentos e problemas 
‘Marighella’ estreia em novembro 

Família de Nego do Borel 
avisa à polícia que can-
tor está desaparecido


