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O Brasil registrou mais 185 mortes e 7.359 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados publicados nesta terça-feira (12) 
pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). É o segundo menor número diário de óbitos em 2021, atrás das 182 mortes pela 
doença registradas em 24 horas divulgadas último domingo (10), e em 6 de setembro. Já a média móvel de óbitos apresenta redução.
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Brasil registra 185 mortes por Covid-19, 
segundo menor número diário em 2021

Caiado apresen-
ta balanço contra 
narcotráfico e au-
toriza concurso  p3

Futuro debaixo 
d’água: como será 
a elevação do nível 
do mar no mundo  p7p4

Paulo Guedes culpa comida 
e energia por inflação alta
O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta terça-feira (12) 
que atualmente há inflação em todo o mundo, e afirmou que 
o aumento de preços de alimentos e energia é responsável por 
metade dos índices no Brasil.

O programa Mães de Goiás, iniciativa de transfe-
rência de renda do Governo de Goiás, chega neste 
mês de outubro à região do Entorno do Distrito 
Federal. A entrega dos cartões tem início nesta 
quarta-feira (13/10), em Padre Bernardo, e segue 
até o dia 27. Ao todo, 10.505 mulheres serão con-
templadas com o benefício em nove municípios.

p4

A Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul) divulgou, na 
tarde desta terça-feira (12/10), o balanço de movimentação de pesso-
as durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida nos parques admi-
nistrados pela agência. Apenas no Mutirama passaram pelo parque de 
forma rotativa mais de 10 mil pessoas.

Mais de 15 mil pessoas pas-
sam pelo Mutirama e Zooló-
gico no Dia das Crianças  p2
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Sem emprego desde o 
ano passado e com a 
aposentadoria da espo-

sa sendo engolida pela infla-
ção em 2021, o servente de 
obras Júlio César dos Santos, 
de 52 anos, viu a dispensa da 
cozinha vazia novamente e 
resolveu seguir o conselho de 
um amigo: na manhã de quar-
ta-feira (6), foi buscar, pela pri-
meira vez, alimentos que eram 
dispensados pelos produtores 
da Centrais de Abastecimento 
de Goiás (Ceasa-GO), no Jar-
dim Guanabara, em Goiânia. 
“Já estava bem difícil, mas só 
que agora não tá dando mais 
para comprar nada, tudo caro 
demais. Subiu demais verdu-
ra. Esse mês a gente não teve 
como”, comentou.

Na mesma semana, Elai-
ne Pereira, de 37 anos, foi 
com alguns parentes na noi-
te de quinta-feira (7) esperar 
em uma fila pela entrega de 
marmitas na Avenida Inde-
pendência, no Setor Central, 
também na capital. Todos os 
adulto da família de 16 pes-
soas pegaram Covid-19, per-
deram o emprego e só um 
conseguiu até agora um novo 
trabalho. “Se não fosse essa 
comida aqui, não sei como 
seria. Esse ano foi muito pe-
sado”, comentou, ao lado da 
irmã, cunhado, filhos e sobri-
nhos que a acompanharam.

Quem não tem para onde 
correr e depende de entrega 
de cestas básicas ou alimen-
tos recolhidos por terceiros 
também sofre com a queda 
nas arrecadações. Maria do 
Rosário da Silva, de 49 anos, 

vive em uma ocupação no 
Setor Estrela D’Alva há seis 
meses em uma barraca im-
provisada com a filha e dois 
netos. Só com o dinheiro da 
aposentadoria, depende de 
entrega de mantimentos por 
entidades. Há alguns meses, 
isso começou a rarear. “Tá 
mais difícil chegar e a gente 
tenta se virar com o que tem.”

O número de famílias 
carentes que dependem de 
doação de alimentos para 
sobreviver já vinha aumen-
tando desde que o corona-
vírus chegou ao Brasil, em 
março do ano passado, mas 
cresceu ainda mais nos úl-

timos sete meses, quando, 
associados às consequências 
da pandemia, vieram outros 
problemas graves, como a 
inflação. E para tornar a tra-
gédia ainda pior o volume de 
comida doado não se eleva 
na mesma proporção.

Existem poucos parâme-
tros para medir o tamanho 
da fome em Goiânia no mo-
mento. Um é a procura no 
Banco de Alimentos, que é 
abastecido com doações de 
produtores da Ceasa em um 
trabalho de busca ativa e di-
álogo feito pela OVG. Outro é 
conversando com os grupos 
– geralmente ligados a insti-

tuições religiosas – que distri-
buem refeições nas ruas. 

Voluntários que entregam 
marmitas todas as noites de 
quinta-feira na Avenida In-
dependência contam que, 
nos últimos quatro meses, 
a distribuição praticamente 
dobrou e em vez de apenas 
moradores de rua agora é 
comum atender famílias com 
residências. “Não vinha crian-
ça antes e agora tem muitas. 
Antes conseguíamos ir em 
três pontos diferentes da ci-
dade até umas duas da ma-
nhã. Agora acaba tudo aqui 
neste ponto e antes das 20h”, 
comentou André Correa, vo-

luntário do Centro Espírita de 
Regeneração Chico Xavier.

A situação se torna ainda 
mais complicada visto que a 
oferta de alimentos doados 
não tem aumentado. Pelo 
contrário. No Banco de Ali-
mentos, em agosto, quando a 
procura já ultrapassava o nú-
mero de mil pessoas, a OVG 
teve o pior mês de doações. 
A diretora de ações sociais 
da entidade, Jeane Abdala, 
reconhece que a oferta não 
acompanha a demanda, mas 
diz que agosto foi atípico por 
causa de questões envolven-
do a colheita de alimentos, 
que impactou nas doações.

Reprodução

Celebrado anualmen-
te no mundo todo desde 
os anos 90, o movimento 
“Outubro Rosa”, marca-
do por ações de cons-
cientização, prevenção e 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama e câncer 
do colo do útero, chegou 
à capital goiana. “Goiânia 
dá exemplo ao ser uma 
cidade que cuida das 
mulheres durante todo o 
ano. Estamos todos enga-
jados nesta luta e espe-
ramos que a população 
se envolva com a gente”, 
destaca o prefeito de Goi-
ânia, Rogério Cruz.

Durante todo este 
mês, estão iluminados 
de rosa o Viaduto Latif 
Sebba, no cruzamento das 
avenidas 85, D e Rua 87, 
entre os setores Marista, 
Oeste e Sul, e no Paço Mu-
nicipal, no Park Lozandes. 

“Contribuímos para 
essa campanha tão impor-
tante instalando a ilumi-
nação rosa nesses pontos 
que ficam em evidência na 
cidade. É uma forma de a 
Seinfra estar presente na 
ação”, afirma o secretário 
de Infraestrutura Urbana 
de Goiânia, o engenheiro 
Fausto Sarmento.

Recentemente, a Pre-
feitura de Goiânia tam-
bém lançou o programa 
“Goiânia Sempre Rosa”, 
um programa de governo 
que prevê atividades den-
tro da Rede de Atenção à 
Saúde durante todo o ano, 
além das ações do Outubro 
Rosa, que visa qualificar os 
profissionais quanto à saú-
de mamária das mulheres 
do município. A intenção 
é espalhar o conhecimen-
to e reduzir o número 
de mortes por câncer de 
mama na capital.

“Esse programa é luz 
como a iluminação da 
nossa cidade. Ele é luz 
para muitas mulheres 
que lutam diariamen-
te contra o câncer de 
mama e outras doen-
ças. São mulheres que 
vão encontrar auxílio do 
poder público durante o 
ano todo”, explica a  pri-
meira-dama de Goiânia, 
Thelma Cruz.

Fila em busca de doação de 
alimento dobra em Goiânia

A Agência Municipal 
de Turismo Eventos e La-
zer (Agetul) divulgou, na 
tarde desta terça-feira 
(12/10), o balanço de mo-
vimentação de pessoas 
durante o feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida nos 
parques administrados 
pela agência. Apenas no 
Mutirama passaram pelo 
parque de forma rotativa 
mais de 10 mil pessoas.

“Tivemos um controle 

rigoroso de acesso com 
limite de 50% da capaci-
dade nos dois parques. No 
Mutirama, quando atingi-
mos o limite em três mil 
pessoas, apenas entraram 
visitantes quando parte 
desse número deixou o lo-
cal”, explicou o presidente 
da Agetul, Valdery Junior.

Já no Parque Zoológico, 
que tem capacidade para 
cinco mil pessoas, segundo 
o decreto em vigor, a Age-

tul contabilizou 5.317 visi-
tantes, também de forma 
rotativa. “Nossos servidores 
orientaram as pessoas so-
bre a importância do uso de 
máscara, distanciamento e 
disponibilizamos álcool em 
gel por todas as dependên-
cias da unidade”, detalhou o 
presidente da Agetul.

BRINQUEDOS
O prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz, e a primeira-

-dama, Thelma Cruz, parti-
ciparam das ações no Mu-
tirama e entregaram 4.500 
brinquedos para as crian-
ças. “Nosso prefeito fez 
questão de participar das 
atividades do parque du-
rante a manhã e tarde. Ele 
e a nossa primeira-dama 
entregaram os brinquedos 
arrecadados em seu aniver-
sário e por outras secreta-
rias da administração”, afir-
mou Valdery Junior.

Para os demais dias do 
mês das crianças, o Par-
que Mutirama funcionará 
de quinta-feira a domingo, 
das 10h às 16h, com en-
trada gratuita. O parque 
também recebe alimentos 
e brinquedos na bilheteria 
solidária até o fim do ano.

Já o Parque Zoológico 
está aberto para o público de 
quarta-feira a domingo, das 
8h30 às 17h, e a entrada in-
teira é R$ 5 e a meia R$ 2,50.

15 mil pessoas passam pelo Mutirama e Zoológico no Dia das Crianças
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O programa Mães de 
Goiás, iniciativa de 
transferência de ren-

da do Governo de Goiás, che-
ga neste mês de outubro à 
região do Entorno do Distrito 
Federal. A entrega dos cartões 
tem início nesta quarta-feira 
(13/10), em Padre Bernardo, 
e segue até o dia 27. Ao todo, 
10.505 mulheres serão con-
templadas com o benefício 
em nove municípios.

 Além de Padre Bernardo, 
recebem o programa no mês 
de outubro as cidades de Vila 
Boa, Cabeceiras, Cocalzinho, 
Planaltina, Formosa, Santo 
Antônio do Descoberto, Água 
Fria de Goiás e Mimoso. Em 
novembro, a entrega dos car-
tões continua no Entorno do 
DF. Só na região, mais de 30 
mil mulheres vão ser benefi-
ciadas com o Mães de Goiás. 

 Os cartões começaram a ser 
entregues no dia 9 de setembro 
nos municípios de Jaraguá e 
Itaberaí. Desde então, cerca de 
12 mil mães receberam o bene-
fício em 40 cidades espalhadas 
por todo o Estado. O programa 
garante R$ 250 mensais a mu-
lheres com filhos entre zero e 

seis anos de idade que vivem 
em situação de vulnerabilida-
de social. A ação contemplará 
as famílias progressivamente. 
De acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Seds), 
a cada mês, 10 mil famílias são 
incluídas, até chegar ao núme-
ro total de beneficiárias, que é 
de 100 mil mães.  

 As mulheres beneficiadas 
com o Mães de Goiás dei-
xam os eventos organizados 
pela Seds em parceria com 
as prefeituras com o cartão 
já em mãos e saldo disponí-
vel para usar na compra de 
mantimentos e remédios em 
estabelecimentos cadastra-
dos na cidade. “O programa já 

está beneficiando milhares de 
goianas em todo o nosso Esta-
do e tem um papel também 
importante na economia des-
ses municípios. Isso porque o 
valor destinado às mães é in-
tegralmente utilizado na rede 
de comércio local. O dinheiro 
fica e circula dentro da cida-
de”, destaca o governador de 

Goiás, Ronaldo Caiado. 
 A presidente de honra da 

Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
comenta que o novo pro-
grama de transferência de 
renda foi pensado para pro-

mover a justiça social, com 
responsabilidade e foco. 
“Com o Mães de Goiás, o 
governador Ronaldo Caiado 
garante a segurança alimen-
tar das crianças que estão na 
primeira infância e ainda não 
estão na escola”, explicou 
Gracinha, que completa: “A 
gente vai chegar a cada dia 
a mais mães. Não vamos dei-
xar ninguém para trás”.

 Lançado em agosto des-
te ano, o Programa Mães de 
Goiás é uma ação pioneira de 
distribuição de renda. O inves-
timento total é de R$ 219 mi-
lhões, viabilizados pelo Fundo 
de Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege Goiás). O 
objetivo é garantir qualidade 
de vida, promover segurança 
alimentar, fomentar comércio 
local e assegurar a permanên-
cia de crianças na escola. “Este 
cartão representa a tranqui-
lidade para as mães goianas. 
É um recurso que ajuda a co-
locar comida na mesa e pos-
sibilita um recomeço diante 
deste momento desafiador 
que estamos vivendo”, avalia 
o titular da Seds, secretário 
Wellington Matos.

As forças policiais goianas 
já apreenderam mais de 145 
toneladas de drogas no perío-
do entre 2019 a 3 outubro de 
2021, o que causou prejuízo 
de R$ 3,1 bilhões ao narco-
tráfico. O balanço de produti-
vidade foi apresentado nesta 
segunda-feira (11) pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, duran-
te evento que homenageou a 
integração entre as forças de 
segurança dos Estados de Goi-
ás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Tocantins. Parte das 
operações ocorreu a partir 
desse trabalho colaborativo.

Na ocasião, o governador 
também assinou autorização 
para concurso público com 
1.565 vagas para as forças 
de segurança e salvamento e 
entregou 97 veículos à Dire-
toria-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP).

“Esse evento hoje é fun-
damental para mostrar à po-
pulação o quanto vocês são 
eficientes. São referência em 
nosso País”, afirmou Caiado 
aos homenageados. “Não 
agimos só com bandido ‘pé 
de chinelo’. Bandido grã-fi-
no não se cria no Estado de 

Goiás. Aqui ele cai também, 
tenha o status que tiver. Nos-
sa tropa tem total liberdade 
para agir”, apontou. Segundo 
levantamento da Secretaria 
de Segurança Pública de Goiás 
(SSP-GO), foram 134 tonela-
das de maconha, 9,9 tonela-
das de cocaína, 898 quilos de 
crack e 1 tonelada de skunk 
interceptados em Goiás.

Além disso, atualmente 
190 veículos apreendidos em 
operações policiais, avaliados 
em mais de R$ 12 milhões, es-
tão em usufruto das forças de 
segurança do Estado. Eles são 

utilizados por Polícia Militar 
(88), Polícia Civil (86), Corpo 
de Bombeiros (15) e Superin-
tendência de Polícia Técnico-
-Científica (1). “A polícia tem 
que se sentir motivada, reco-
nhecida, para que atue com 
rapidez no combate à crimi-
nalidade”, disse o governador.

A integração entre as for-
ças de segurança pública dos 
diferentes estados da Fede-
ração resulta em prejuízos 
milionários aos narcotrafi-
cantes. No último dia 2 de 
outubro, por exemplo, uma 
operação conjunta entre a Po-

lícia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás e Polícia Civil do Mato 
Grosso, apreendeu meia to-
nelada de cocaína na região 
central de Goiás. Estima-se 
um prejuízo de R$ 90 milhões 
para a organização criminosa.

“Essa integração que ce-
lebramos hoje não é só entre 
nossas forças, mas também 
entre as dos estados vizinhos. 
Posso dizer, com tranquilida-
de, que as reduções de cri-
minalidade vistas no país são 
puxadas pelo Centro-Oeste e 
Centro-Norte do País”, afir-

mou o secretário de Seguran-
ça Pública, Rodney Miranda.

“Essas apreensões têm 
que ser muito comemora-
das, pois além de deixarem 
de chegar ao mercado de 
nossos estados, às mãos 
dos jovens e crianças, tam-
bém deixam de chegar nas 
outras regiões do país, 
contribuindo para redução 
dos crimes naqueles esta-
dos também”, acrescentou. 
“Entre 70 e 75% dos crimes 
graves têm relação direta 
com o uso e tráfico de entor-
pecentes”, alertou.

Reprodução

Segurança: Caiado apresenta balanço contra narcotráfico e autoriza concurso

Programa Mães de Goiás chega no 
Entorno do DF no mês de outubro
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O ministro Paulo Gue-
des (Economia) dis-
se nesta terça-feira 

(12) que atualmente há in-
flação em todo o mundo, e 
afirmou que o aumento de 
preços de alimentos e ener-
gia é responsável por meta-
de dos índices no Brasil.

“A inflação está em todo o 
mundo. Metade da inflação 
é exatamente comida e ener-
gia. Por isso, nossa proteção 
[social] ainda está lá. Vamos 
manter essa proteção. Vamos 
aumentar a transferência di-
reta de renda para população 
pobre para cobrir os preços 
dos alimentos e da energia”, 
afirmou Guedes em entrevis-
ta à CNN Internacional.

O governo espera lançar 
em novembro o Auxílio Bra-
sil, programa social substitu-
to do Bolsa Família. O plano 
é elevar o benefício médio 
para cerca de R$ 300 por 
mês. O valor médio do Bol-
sa Família é de aproximada-
mente R$ 190 mensais.

O IPCA, índice oficial de in-
flação do país, atingiu 1,16% 

em setembro e acumula alta 
de 10,25% em 12 meses. O 
indicador anualizado é quase 
o dobro do teto da meta de 
inflação perseguida pelo BC, 
Banco Central, de 5,25%.

O FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional) avalia que 
a inflação no mundo deve 

seguir em alta até o fim de 
2021, mas arrefecer no ano 
que vem e retornar a níveis 
pré-pandemia. Guedes está 
em Washington, capital dos 
Estados Unidos, para partici-
par da reunião anual do FMI.

Na entrevista, o ministro 
foi questionado sobre a con-

dução do Brasil no combate 
ao novo coronavírus e a mar-
ca de mais de 600 mil mor-
tos pela Covid-19. Ele disse 
que as declarações de que o 
país não priorizou preservar 
vidas são “barulho político”.

Segundo Guedes, o foco 
do país foi salvar vidas e, em 

segundo lugar, vacinar a po-
pulação em massa.

“Gastamos mais salvan-
do vidas que vocês [Estados 
Unidos]. Gastamos mais di-
nheiro salvando vidas que 
países desenvolvidos. 10% 
mais. E usamos o dobro de 
gastos para preservar vi-

das que a média dos países 
emergentes”, afirmou ele.

O ministro se referia ao pa-
cote de medidas lançado no iní-
cio da pandemia para reduzir o 
impacto do coronavírus na eco-
nomia, além de ações sociais, 
como o auxílio emergencial.

Ao público estrangeiro, ele 
afirmou que o país tem um 
compromisso com a sustenta-
bilidade e reforçou que o país 
irá apresentar um programa 
para o crescimento sustentá-
vel na COP26 (Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas de 2021).

Questionado sobre a in-
formação de que ele man-
tém recursos em um paraíso 
fiscal, Guedes voltou a dizer 
que a offshore nas Ilhas Vir-
gens Britânicas é legal, foi 
declarada e informada à co-
missão de ética da Presidên-
cia da República. Além disso, 
lembrou que se afastou da 
gestão da empresa antes de 
assumir o cargo no governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro. “Eu não fiz nada de erra-
do”, disse o ministro.

Divulgação

Paulo Guedes culpa comida e energia por 
inflação e diz que há alta no mundo todo

O Brasil registrou mais 
185 mortes e 7.359 novos 
casos de Covid-19 nas úl-
timas 24 horas, segundo 
dados publicados nesta 
terça-feira (12) pelo Con-
selho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass).

É o segundo menor nú-
mero diário de óbitos em 
2021, atrás das 182 mortes 
pela doença registradas em 
24 horas divulgadas último 
domingo (10), e em 6 de 
setembro.

Já a média móvel de óbi-
tos ficou em 367, apresen-
tando redução em compara-

ção com a última terça-feira 
(5), que registrou 483 víti-
mas na média de 7 dias.

Ao todo, o Brasil acumula 
601.398 mortes pela doença 
e 21.590.097 pessoas infec-
tadas. Na segunda-feira (11), 
o país contabilizou o segun-
do menor número de casos 
diários desde maio de 2020. 
Foram 6.918 novos casos.

Os dados publicados nes-
ta terça, porém, mostram 
aumento dos registros mes-
mo com o feriado — que 
costumam ter números me-
nores — do Dia de Nossa Se-
nhora Aparecida.

Apesar disso, há uma 
redução de novos casos e 
de mortes à medida que 
a vacinação contra o co-
ronavírus avança no país. 
No feriado do Dia da Inde-
pendência, por exemplo, 
foram 361 mortes registra-
das em 24 horas e 13.645 
novos casos.

São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Bahia e San-
ta Catarina seguem como 
os estados mais afetados 
pela pandemia. Todos ul-
trapassam a marca de 1,2 
milhão de infectados.

600 MIL MORTES
Na última quinta-feira (7), 

o Brasil ultrapassou a mar-
ca de 600 mil mortes pela 
Covid-19. Em 19 de junho, 
o número de vítimas era 
500 mil. Em agosto de 2020, 
menos de seis meses após o 
primeiro registro de óbito, o 
país contabilizou as 100 mil 
mortes por coronavírus.

O Brasil é o segundo país 
no mundo com mais vítimas 
da Covid-19, atrás apenas 
dos Estados Unidos, que 
registram mais de 700 mil 
mortes, segundo dados da 
Universidade Johns Hopkins.

Brasil registra 185 mortes por Covid-19, segundo menor número diário em 2021



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 
COMF: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 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

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

Veículos
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JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (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
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
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 planeta está aque-
cendo rapidamente, 
resultando em uma 

seca histórica, inundações 
mortais e eventos incomuns 
de degelo no Ártico. Tam-
bém está causando um au-
mento constante do nível do 
mar, que os cientistas dizem 
que continuará por décadas.

Um novo estudo do Cli-
mate Central, um grupo 
de pesquisa sem fins lucra-
tivos, mostra que cerca de 
50 grandes cidades costei-
ras precisarão implementar 
medidas de adaptação “sem 
precedentes” para evitar que 
a elevação do mar engula 
suas áreas mais populosas.

A análise, feita em colabo-
ração com pesquisadores da 
Universidade de Princeton e do 
Instituto Potsdam para Pesqui-
sa de Impacto Climático na Ale-
manha, resultou em contras-
tantes visuais marcantes entre 
o mundo como conhecemos e 
o nosso futuro subaquático, se 
o planeta aquecer a 3 °C acima 
de níveis industriais.

Cientistas do clima relata-
ram em agosto que o mundo 
já está cerca de 1,2 ºC mais qu-
ente do que os níveis pré-in-
dustriais. As temperaturas 
devem ficar abaixo de 1,5 ºC, 
eles dizem — um limite crítico 

para evitar os impactos mais 
severos da crise climática.

Mas mesmo no cenário 
mais otimista, em que as 
emissões globais de gases 
de efeito estufa começam a 
diminuir hoje e são reduzi-
das a zero líquido até 2050, 
a temperatura global ainda 

atingirá o pico acima do limi-
te de 1,5 ºC antes de cair.

Em cenários menos 
otimistas, nos quais as 
emissões continuam a sub-
ir além de 2050, o planeta 
pode aumentar 3 ºC já em 
2060 ou 2070, e os oceanos 
continuarão a aumentar por 

décadas antes de atingirem 
seus níveis máximos.

“As escolhas de hoje defi-
nirão nosso caminho”, disse 
Benjamin Strauss, cientis-
ta-chefe da Climate Central e 
principal autor do relatório.

Os pesquisadores do Cli-
mate Central usaram dados de 

elevação global e população 
para analisar partes do mun-
do que serão mais vulneráveis   
ao aumento do nível do mar, 
que tendem a se concentrar 
na região da Ásia-Pacífico.

Pequenos países insulares 
correm risco de “perda qua-
se total” de terras, afirma o 

relatório, e oito das 10 prin-
cipais áreas expostas ao au-
mento do nível do mar estão 
na Ásia, com cerca de 600 
milhões de pessoas expostas à 
inundação em um cenário de 
aquecimento de 3 ºC.

Segundo a análise da Cli-
mate Central, China, Índia, 
Vietnã e Indonésia estão en-
tre os cinco países mais vul-
neráveis   ao aumento do ní-
vel do mar a longo prazo. Os 
pesquisadores observam que 
esses também são os países 
que adicionaram capacidade 
adicional de queima de car-
vão nos últimos anos.

 A maioria das regiões ao 
redor do mundo, disse, deve 
atingir o pico de produção de 
combustível fóssil agora ou 
na próxima década para evi-
tar o limiar climático crítico.

Na Assembleia Geral da 
ONU em setembro, a China 
fez uma importante promessa 
climática como um dos maio-
res emissores mundiais de ga-
ses de efeito estufa: o país não 
construirá mais nenhum novo 
projeto de energia a carvão no 
exterior, marcando uma mu-
dança na política em torno de 
seu extenso cinturão e de sua 
infraestrutura rodoviária, que 
já havia começado a diminuir 
suas iniciativas de carvão.

Reprodução

Futuro debaixo d’água: como será a 
elevação do nível do mar no mundo
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JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (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
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
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 informação foi revela-
da pela DC Comics ao site 
IGN nesta segunda-feira 
(11/10). A empresa também 
divulgou imagens e detalhes 
da relação entre Jon Kent e 
Jay Nakamura , um ativis-
ta hacker. O primeiro beijo 
dos dois amigos aparecerá 
na edição de novembro da 
série, e sobre o assunto o 
escritor Tom Taylor deu mais 
detalhes ao site americano.

“Provavelmente não sur-
preende ninguém saber que 
eu tive personagens e histó-
rias queer rejeitadas ao longo 
dos anos nesta indústria. Eu 
sentia como se estivesse de-
cepcionando as pessoas que 

eu amava cada vez que isso 
acontecia”, contou Taylor .

“Mas estamos em um 
momento muito diferente 
e muito mais receptivo hoje 
do que há dez, ou cinco anos. 
Quando me perguntaram se 
eu queria escrever um novo 
Superman com um novo #1 
para o Universo DC, eu sa-
bia que substituir Clark por 
outro salvador branco po-
deria ser uma oportunidade 
perdida. Eu sempre disse 
que todo mundo precisa de 
heróis e todo mundo merece 
se ver em seus heróis. Hoje, 
Superman, o super-herói 
mais forte do planeta, está se 
assumindo como bissexual.”

Todos os anos, quando 
se aproxima a época 
de Halloween, os es-

túdios oferecem muitos fil-
mes de terror para rechear 
a data. Alguns são ótimos, 
alguns são ruins, mas a maio-
ria esmagadora deles tende a 
ser mediana no que diz res-
peito à qualidade. A Mansão 
(The Manor) – novo projeto 
em parceria do festival Welco-
me to the Blumhouse com o 
Amazon Prime Video – cai na 
última categoria, adicionando 
um toque ligeiramente dife-
rente a uma fórmula que já foi 
lançada inúmeras vezes.

Dentro desse tradicionalis-
mo preguiçoso, o roteiro até 
proporciona diversão e a at-
mosfera sombria envolve o es-
pectador mais investido, no en-
tanto, seu mistério acaba por 
se esgotar apressadamente, 
restando apenas alguns bom 
momentos de susto e uma 
obra que poderia ter sido infi-
nitamente maior – e melhor.

A TRAMA E O ELENCO
Com uma jornada já esta-

belecida, o mistério central de 
A Mansão possui dificuldades 

de chegar ao seu fundo e, com 
isso, a narrativa perde grande 
parte de seu interesse, já que 
leva tempo demais para de-
finir a premissa e acaba por 
preencher o suspense com 
muitos momentos maçantes 
de drama ao acompanhar um 
asilo sinistro, atacado por for-
ças malignas desconhecidas.

Dentro desse contexto te-
mos Judith Albright (vivida pela 
ótima Barbara Hershey), uma 

senhora misteriosa, que se tor-
na o centro da assombração lo-
cal. Como a direção e o roteiro 
usam e abusam de tropos e cli-
chês de filmes de horror, o des-
taque positivo acaba por ser da 
própria protagonista.

Diferente dos demais fil-
mes do Welcome to the Blu-
mhouse, A Mansão possui 
uma ótima, convencional e 
sombria premissa, que faz 
funcionar sua atmosfera de 

horror gótico enquanto as-
susta e diverte o espectador 
que busca um filme “feijão 
com arroz” para assistir nes-
se Halloween. Não espere ser 
surpreendido ou que vá ter 
uma experiência inesquecível, 
mas a obra mediana entrega 
o que propõe e até consegue 
contornar seu orçamento bai-
xo em prol de fazer algo pal-
pável, tradicional e que não 
tenta ser nada além disso.

A Mansão: tradicional e divertido 
horror gótico entre avó e neto

Novo Superman 
assumirá ser bissexu-
al, revela DC Comics


