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Com um ano ainda para as eleições, partidos já se movimentam para concorrer a maior cadeira do Palácio das Esmeraldas. Nomes conhecidos 
dos goianos se posicionam na disputa do pleito e alianças políticas, antes pouco prováveis, são feitas na corrida pela vitória. Ronaldo Caiado, 
Gustavo Mendanha, Marconi Perillo, Vitor Hugo, Elias Vaz e Jânio Darrot se colocam de forma intensa nos bastidores para a disputa

DIÁRIO DO ESTADO
Quem é quem na disputa pelo governo 
do Estado de Goiás nas eleições de 2022

Hospital das 
Clínicas: refe-
rência em hemo-
diálise no país  p2 p8

Americanos na Colômbia relatam 
sintomas da síndrome de Havana
Funcionários americanos que trabalham na Embaixada na Colômbia relata-
ram, nas últimas semanas, sintomas relacionados ao que as autoridades dos 
Estados Unidos estão chamando de síndrome de Havana. 

p2

Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 
em São Paulo, mostra que nove em cada dez pacientes internados com 
a covid-19 não estavam imunizados. O estudo mostrou ainda que a 
probabilidade de óbitos foi 14 vezes maior em pessoas sem a vacina-
ção, em comparação com quem estava com a imunização completa.

Covid-19: maioria das 
pessoas internadas não 
tomaram a vacina  p4

p8
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Iris: 
“Ele está 
“tranqui-
lo e com 
exames 
bons”
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Desde sua inaugura-
ção, em dezembro 
de 2020, o Hospital 

das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás (HC/UFG) 
consolidou-se como refe-
rência de tratamentos de 
hemodiálise pediátrica no 
País. Apesar de receber um 
volume reduzido de pacien-
tes, a unidade hospitalar já 
é referência no tratamento 
para pacientes pediátricos, 
neonatais e gestantes.

Além disso, o serviço do 
hospital também se destaca 
no país na oferta de hemodi-
álise para pacientes que tem 
dificuldade de acesso para a 
realização do procedimento.

“O serviço de hemodiáli-
se do HC da UFG ainda é um 
serviço pequeno, pois é uma 
unidade hospitalar com o ob-
jetivo de atender pacientes 
graves internados, com difi-
culdade de serem submeti-
dos a tratamentos em clinicas 
satélites”, explica a médica 
nefrologista Jerusa Marielle 
Nunes Seabra de Oliveira.

Segundo a médica, o 
serviço do HC permite que 
pacientes sem acesso ao tra-
tamento em outras institui-
ções realizem o procedimen-
to no HC, obtendo melhor 
qualidade de vida.

TRATAMENTO
A hemodiálise é um tra-

tamento necessário para pa-
cientes que apresentam do-
ença renal crônica em estado 
terminal. Após a detecção da 
condição, é preciso iniciar o 
tratamento, a fim de garantir 
a saúde do corpo. O trata-
mento, no entanto, só é ne-

cessário quando o paciente 
perde a função nos dois rins.

“Geralmente, o paciente 
faz isso numa clínica ou uni-
dade hospitalar três vezes 
por semana, com sessões de 
3 a 4 horas”, explica a médi-
ca. “Alguns pacientes, como 
gestantes, por exemplo, po-
dem precisar do tratamento 
diariamente” diz.

MEDICAÇÕES
Em alguns casos, o trata-

mento ainda pode precisar do 
acompanhamento de medica-
mentos para ficar completo. 
Isso porque, segundo a mé-
dica, a terapia hemodialítica 
promove o controle de toxinas 
eliminadas pelo rim, mas não 
recupera todas suas funções.

“Algumas funções impor-
tantes do rim exigem uso 
de medicamentos contínuos 
para controle. Então, muitas 

vezes, para manter equilíbrio 
de cálcio, fósforo, anemia, é 
necessário fazer uso de me-
dicação oral, ou intravenosa 
e subcutânea”, destaca.

A partir do início do tra-
tamento de hemodiálise, o 
paciente deve seguir com 
ele pelo resto da vida, ou até 
passar por um transplante. 
No entanto, existem casos 
de lesão aguda com chance 
de recuperação que podem 
interromper o tratamento.

TRANSPLANTE
Quando não existe pos-

sibilidade de recuperação 
natural da saúde dos rins, o 
transplante é a única solu-
ção. A medida, porém, ofe-
rece algumas contraindica-
ções em casos específicos.

“Condições como presen-
ça de neoplasia ou câncer, 
presença de infecções ativas, 

doença cardiológica, pulmo-
nar ou hepática, podem fa-
zer com que o risco cirúrgico 
seja maior do que o benefí-
cio do transplante para o pa-
ciente”, esclarece a doutora.

Nesses casos, então, o pa-
ciente deve permanecer com 
o tratamento de hemodiálise, 
considerado bastante seguro. 
De acordo com a médica, 
além dos dispositivos e alar-
mes presentes nas máquinas, 
a presença de uma equipe 
multidisciplinar durante o 
tratamento, colabora para a 
segurança dos pacientes.

Em caso de transplante, 
o paciente pode receber rins 
de doadores vivos ou cadá-
veres, após morte encefáli-
ca. Para doadores vivos, a lei 
exige que seja uma pessoa 
da família em até quarto 
grau colateral, ou cônjuge. 
Para não parentes, é possível 

realizar a doação, desde que 
existe autorização judicial.

“Além disso, o doador 
deve ser maior, saudável e 
passar por a exames pro-
tocolares que atestam que 
está apto a doação, sem cau-
sar prejuízos a ele próprio”, 
conta a médica. Já os doa-
dores cadáveres só podem 
passar pelo processo sob au-
torização familiar, segundo a 
legislação brasileira.

Atualmente, no HC-UFG, 
os critérios de seleção de re-
ceptor incluem compatibili-
dade com doador e tempo 
de espera em lista. Segundo 
dados da Central de Trans-
plante, em setembro, 156 
pacientes encontravam-se 
a espera de um rim. Duran-
te o mês, foram realizados 
nove transplantes. Todos 
eles com doação de pacien-
tes em morte encefálica.

Reprodução

A Filha do ex-governa-
dor de Goiás e ex-prefeito 
de Goiânia Iris Rezende 
(MDB), Ana Paula fez 
aniversário nesta terça-
-feira (12/10) e usou as 
redes sociais para home-
nagear o pai e dar infor-
mações sobre seu estado 
de saúde. “Passou o dia 
sonolento, mas tranquilo 
e com todos os exames 
bons”, publicou.

“Passei meu aniversá-
rio agradecendo a Deus 
por mais um ano de vida 
e por poder passar junto 
com as pessoas que mais 
amo. Nesta foto, três me-
ses atrás, estávamos na 
fazenda e resolvi fazer 
um brinde com meu pai. 
Perguntei, vamos brindar 
o quê? E ele me respon-
deu: À vida”, escreveu. 
“Faremos muitos e mui-
tos mais brindes como 
este”, concluiu.

ENTENDA O CASO:
No dia 6 de agosto, 

Iris teve um acidente vas-
cular cerebral (AVC) he-
morrágico, também co-
nhecido como derrame. 
O político foi submetido 
a uma cirurgia de emer-
gência no Instituto de 
Neurologia de Goiânia. 
Após  idas e vinda à Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI), Ele foi transferido 
no dia 31 de agosto para 
o Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, onde rece-
be tratamento.

Hospital das Clínicas: referência 
em hemodiálise pediátrica no país

Tramita na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás um projeto que pre-
tende obrigar acusados de 
abuso de animais a custea-
rem despesas de tratamen-
tos veterinários. O projeto, 
de autoria do deputado 
Jefferson Rodrigues (Repu-
blicanos), determina que 
todos os gastos decorrentes 
da agressão fiquem sob res-
ponsabilidade do agressor.

Segundo o texto do PL 
547/2021, o agressor fica 
obrigado a ressarcir a Ad-
ministração Pública Esta-
dual dos custos relativos 
aos serviços públicos de 
saúde veterinária presta-
dos para o tratamento do 
animal em recuperação.

“Acredito ainda que 
apenas a responsabiliza-
ção penal e material não 
sejam suficientes para 

mudar o comportamento 
dos agressores, por isso, 
é necessário que sejam 
oferecidas palestras para 
conscientizar e ressociali-
zá-los”, comenta o depu-
tado Jefferson Rodrigues.

A proposta vem na in-
tenção de completar a lei 
federal 1.095/2019. Em ju-
nho de 2020, o presidente 
Jair Bolsonaro sancionou a 
lei, que aumenta a punição 

para quem pratica abuso e 
maus-tratos a animais. A 
legislação trata de animais 
silvestres, domésticos, nati-
vos ou exóticos.

De acordo com o depu-
tado, a administração pú-
blica deve criar condições 
favoráveis para garantir o 
cumprimento da lei, em 
especial com a atuação 
direta da Secretaria do 
Meio Ambiente juntamen-

te com a Procuradoria do 
Estado de Goiás.

“A Secretaria do Meio 
Ambiente deve possibili-
tar a conscientização do 
agressor juntamente com 
terceiro setor, e até mes-
mo realizar a cobrança dos 
valores e, sendo necessá-
rio, a PGE pode acionar o 
judiciário, para tomar as 
medidas cabíveis”, explica.

Diante disso, além de 

tornar obrigatória a res-
ponsabilização financeira, 
o projeto também tem a 
intenção de promover a 
ressocialização do agressor. 
Ou seja, a ideia também é 
oferecer oportunidade de 
conscientização, a fim de 
evitar a reincidência. A par-
tir daí, então, o deputado 
acredita ser possível redu-
zir o número de casos de 
maus-tratos no Estado.

Projeto de Lei pretende obrigar agressor a pagar por abuso de animais
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Com um ano ainda para 
as eleições de 2022, 
os partidos políticos 

já se movimentam para con-
correr a maior cadeira do 
Palácio das Esmeraldas. No-
mes conhecidos dos goianos 
se posicionam de forma cer-
teira na disputa do pleito e 
alianças políticas, antes pou-
co prováveis, são feitas na 
corrida pela vitória. Ronaldo 
Caiado, Gustavo Mendanha, 
Marconi Perillo, Vitor Hugo, 
Elias Vaz e Jânio Darrot se co-
locam de forma intensa nos 
bastidores para a disputa.

O atual governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado (DEM) já 
confirmou que disputará o go-
verno no próximo ano. Ao seu 
lado, ele anunciou Daniel Vile-
la (MDB), filho de Maguito Vi-

lela e atual presidente do par-
tido no amplo regional, como 
vice. Será a primeira vez que o 
MDB não terá um candidato 
próprio na concorrência. Caia-
do quebrou a sequência dos 
vinte anos de governo do gru-
po de Marconi Perillo (PSDB) 
nas últimas eleições. Perillo, 
eleito pela primeira vez como 
governador em 1999, foi su-
cedido pelo seu vice, Alcides 
Rodrigues (Progressista) em 
2006, o qual permaneceu no 
governo até 2011. Depois, 
Marconi foi eleito novamente 
em 2011-2015 e, posterior-
mente, seu vice, José Eliton 
(PSDB), assumiu a cadeira.

RONALDO 
CAIADO (DEM) 
Caiado é o nome confir-

mado para as eleições do 
estado em 2022, juntamente 
com Daniel Vilela como vice. 
Em novembro de 2020, a TV 
Anhanguera encomendou 
uma pesquisa Ibope para ava-
liar a administração de Caiado 
e os resultados demonstra-
ram que o eleitor mais velho é 
favorável à sua reeleição e os 
mais novos tendem a aprová-
-lo menos. Os resultados mos-
traram que 49% consideram 
a gestão boa/ótima e 19% 
ruim/péssima.

GUSTAVO MENDANHA  
Prefeito de Aparecida de 

Goiânia e atualmente está 
sem partido. Depois do anún-
cio de Daniel Vilela na chapa 
de Caiado, Mendanha se des-
filiou do MDB, partido em que 

abraça toda a sua trajetória 
política. Ainda não há confir-
mações de que ele saia como 
candidato ao governo, mas 
após a sua saída do MDB, é 
provável que ele dispute o 
pleito. Gustavo, em 2020, foi o 
prefeito mais bem votado no 
Brasil, com 95,81% dos votos.

Ao que indica, é preciso 
que Mendanha seja esperto 
na escolha do seu novo par-
tido. Sendo assim, Marconi 
Perillo (PSDB) parece ditar 
seus passos.

MARCONI PERILLO (PSDB)
O tucano foi governador 

por Goiás quatro vezes e, ao 
disputar o Senado em 2018, 
foi derrotado por Jorge Kajuru 
(Podemos) e Vanderlan Car-
doso (PSD). Entre escândalos, 

derrota na eleição de 2018 e 
um período de articulação nos 
bastidores, Marconi foi preso 
em 2018 o que pode preju-
dicar sua pretensão eleitoral. 
Mas sua candidatura deve sair 
para deputado federal, conce-
dendo espaço assim, para o 
nome anterior desta lista.

MAJOR VITOR 
HUGO (PSL) 
Vitor Hugo é a cara do 

bolsonarismo no estado. Ele, 
fiel apoiador do Presidente 
da República, é uma carta na 
manga para que a direita con-
servadora conquiste a gestão 
de Goiás. Na Câmara dos De-
putados, o major é líder do 
governo e, ao ser apoiado 
por Bolsonaro, pode conse-
guir uma boa colocação, visto 

que nas últimas eleições, Goi-
ás elegeu o atual presidente 
com 65,52% dos votos.

ELIAS VAZ (PSB)
Ao contrário do Major Vitor 

Hugo, Elias, juntamente com a 
deputada federal Kátia Maria, 
do PT, podem se juntar para 
disputar a eleição do estado, 
sobretudo para fortalecer a 
imagem do ex-presidente Lula 
em Goiás. Vaz é um crítico for-
te ao governo de Bolsonaro.

JÂNIO 
DARROT (PATRIOTA)
O empresário e ex-prefeito 

de Trindade é um dos nomes 
confirmados para a disputa 
das eleições. Sua chegada ao 
Patriota é, inclusive, pela pro-
messa de candidatura.

Até o fim de 2022, o Go-
verno de Goiás irá implantar 
mais 105 escolas de tempo 
integral na rede pública es-
tadual de ensino. O número 
de Centros de Ensino em 
Período Integral (Cepis) 
passará dos atuais 164 para 
269– um crescimento de 
64%. A ampliação atende a 

metas dos planos nacional e 
estadual de Educação e bus-
ca melhorar a qualidade da 
educação pública goiana.

O Cepi tem jornada diária 
de 7 ou 9 horas e segue um 
currículo diferenciado, mais 
dinâmico e flexível. Muito 
mais do que o aluno pas-
sar o dia todo na escola, o 

objetivo do Cepi é o desen-
volvimento integral do estu-
dante, em todas as suas di-
mensões: intelectual, física, 
emocional, social e cultural.

“O nome escola de tempo 
integral não faz jus a essa po-
lítica, porque parece que é só 
uma questão de tempo, e não 
é o caso. Na verdade, é uma 

outra escola, com um currícu-
lo muito diferenciado, com o 
projeto de vida do jovem no 
centro. É uma escola muito 
mais atrativa. E essa escola– 
a gente viu isso não só em 
Goiás, mas em vários esta-
dos– tem efetivamente uma 
performance muito positi-
va”, explicou o presidente do 

Instituto Natura, David Saad, 
órgão parceiro da Secretaria 
de Estado da Educação de 
Goiás (Seduc) na implanta-
ção de escolas de tempo in-
tegral de Ensino Médio.

Um estudo do Instituto 
Sonho Grande e do Instituto 
Natura baseado no Índice de 
Desenvolvimento da Educa-

ção Básica (Ideb) mostrou 
que as escolas de tempo 
integral tiveram uma pon-
tuação 63% maior do que 
as escolas regulares. Além 
disso, os estudantes de Ce-
pis tiveram maior taxa de 
aprovação e maior nível de 
proficiência em Língua Por-
tuguesa e Matemática.

Reprodução

Governo irá implantar mais 105 escolas de tempo integral

Eleições: Quem é quem na disputa 
pelo governo do Estado de Goiás
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Uma pesquisa desen-
volvida pelo Instituto 
de Infectologia Emílio 

Ribas, em São Paulo, mostra 
que nove em cada dez pacien-
tes internados com a covid-19 
não estavam imunizados. O 
estudo mostrou ainda que a 
probabilidade de óbitos foi 14 
vezes maior em pessoas sem 
a vacinação, em comparação 
com quem estava com a imu-
nização completa.

A análise foi feita ao lon-
go de 2021 pelo Serviço de 
Epidemiologia do hospital 
e coordenado pela médica 
epidemiologista, Ana Freitas 
Ribeiro. Apesar de ser uma 
amostra, reflete uma máxi-
ma que outros estudos, já 
publicados ao redor do mun-
do, também concluíram: a 
vacina reduz quase 100% os 
casos graves da covid-19.

DADOS
De janeiro até a primeira 

quinzena de setembro des-
te ano, 1.172 pessoas foram 
internadas por SRAG (Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave) associada à covid-19 
no Emílio Ribas. Deste total, 
1.034 não tinham recebido 

nem a primeira dose de va-
cina. Foram consideradas va-
cinadas aquelas pessoas que 
tinham recebido a segunda 
dose há mais de 14 dias.

Apenas 138 pacientes ti-
nham tomado pelo menos uma 
dose de vacina. Destes, 85 re-

ceberam apenas uma dose do 
imunizante e 53 estavam com 
o esquema vacinal completo 
(duas doses ou dose única).

FAIXA ETÁRIA
Outra análise mostrou que 

os pacientes que evoluíram 

para formas mais graves da 
covid-19 eram pessoas com 
mais de 50 anos e com algum 
tipo de comprometimento do 
sistema imunológico. O me-
nor grupo foi o de jovens de 
19 a 29 anos, representando 
5% do total de pacientes (57 

pessoas). Entre aqueles que 
tinham esquema vacinal com-
pleto, não houve paciente na 
faixa etária de 19 a 29 anos. 
Além disso, 77% do total de 
internados tinham mais de 
60 anos. Nestes casos, 83% ti-
nham doenças pré-existentes.

Desde meados de setem-
bro, o Ministério da Saúde 
distribui aos estados doses 
extras para vacinar, de forma 
complementar, idosos acima 
de 60 anos e imunossuprimi-
dos. De acordo com dados 
do governo federal, já foram 
vacinadas quase 2 milhões 
de pessoas com a dose de 
reforço em todo País.

VARIANTE DELTA
Logo quando surgiu, em 

meados deste ano, havia uma 
grande preocupação com a 
variante Delta e uma possibi-
lidade de que o Brasil pudesse 
ter um novo avanço da doen-
ça, mas os números mostram 
que a vacinação funcionou 
para conter a mutação do co-
ronavírus. Apesar da vacina-
ção ter começado em ritmo 
lento, atualmente, cerca de 
1 milhão de doses de vacina 
são aplicadas todos os dias. 
Reflexo do avanço da vacina-
ção é a desaceleração do nú-
mero de óbitos. Entre as mar-
cas de 400 mil mortes e 500 
mil mortes foi um intervalo de 
51 dias. Já entre 500 mil e 600 
mil – alcançada na sexta-feira, 
8 – foram 111 dias.

Divulgação

Covid-19: maioria das pessoas 
internadas não tomaram a vacina

O Senado aprovou hoje 
(13) um projeto de lei (PL) que 
amplia a proteção a vítimas 
de violência doméstica e fa-
miliar. Dentre as medidas pre-
vistas no PL, estão alterações 
no texto do Código Penal e a 
previsão de prisão preventiva 
sem a necessidade de ouvir os 
envolvidos, caso haja neces-
sidade de proteger possíveis 
vítimas. O PL  será analisado 
pela Câmara dos Deputados.

O PL 4.194 de 2019 sugere 
alterações nos códigos Penal 
e Processual Penal, em tre-

chos relativos à violência fa-
miliar e doméstica. A primei-
ra alteração está no § 9º do 
art. 129 do Código Penal, tro-
cando o nome legal (nomen 
iuris) de “Violência Domésti-
ca” para “Lesão resultante de 
violência doméstica e fami-
liar”. O projeto adiciona tam-
bém ao §13 a nomenclatura 
“Lesão corporal resultante de 
violência contra a mulher”.

Além disso, no caso dos cri-
mes de violência doméstica e 
familiar, o projeto propõe que 
as medidas cautelares de ur-

gência, como prisão preventi-
va, possam ser concedidas de 
imediato, mesmo sem audi-
ência das partes e de manifes-
tação do Ministério Público. O 
Código de Processo Penal já 
confere ao julgador a opção 
de adotar medidas cautelares 
sem audiência das partes ou 
manifestação do Ministério 
Público, em casos de urgência 
ou perigo de ineficácia da me-
dida. O projeto deixa expressa 
a possibilidade de uso deste 
instrumento em casos de vio-
lência familiar e doméstica.

O relator do texto, Vene-
ziano Vital do Rêgo (MDB-
-PB), fez uma alteração para 
reforçar a proteção, com pri-
são preventiva do agressor, 
a todas as possíveis vítimas 
em um contexto doméstico 
e familiar. Para tanto, adicio-
nou a expressão “ou qualquer 
pessoa que conviva ou tenha 
convivido com o agente”. O 
texto vigente restringe a possi-
bilidade aos casos que tiverem 
“mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência” como vítimas.

Senado aprova medidas de proteção a vítimas de violência doméstica



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
ais) 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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. 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 
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 
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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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Funcionários american-
os que trabalham na 
Embaixada na Colôm-

bia relataram, nas últimas 
semanas, sintomas relacio-
nados ao que as autoridades 
dos Estados Unidos estão 
chamando de síndrome de 
Havana. As informações são 
de um funcionário ameri-
cano e uma segunda fonte 
consultada pela CNN.

Algumas autoridades que 
relataram os sintomas na 
Colômbia tiveram que ser 
evacuadas do país, disseram 
as fontes. Alguns dos afeta-
dos já haviam relatado sin-
tomas da doença misteriosa 
quando estavam em outros 
países.

Pesquisadores nos Esta-
dos Unidos têm se esforçado 
para determinar o que está 
causando os sintomas. Os 
incidentes da síndrome de 
Havana começaram no final 
de 2016 em Cuba e desde 
então foram relatados casos 
na Rússia, China, Áustria e 
outros países ao redor do 
mundo. O governo de Joe 
Biden continua investigando 
o assunto.

Os sintomas foram perce-
bidos por mais de 100 diplo-
matas, espiões e soldados 
norte-americanos em todo o 

mundo desde então.
Os incidentes na Colôm-

bia estão agora entre os que 
os Estados Unidos estão in-
vestigando e ocorrem às vés-
peras da viagem do secre-
tário de Estado americano, 
Tony Blinken, a Bogotá, que 

deve acontecer na próxima 
semana. Nesta terça-feira, o 
porta-voz do Departamento 
de Estado, Ned Price, não 
quis comentar sobre os inci-
dentes ou sobre a viagem de 
Blinken.

Price disse que qualquer 

funcionário dos EUA afetado 
pela doença misteriosa “re-
ceberá o atendimento ime-
diato de que necessita”.

O Wall Street Journal foi 
o primeiro a relatar os in-
cidentes na Colômbia. As 
viagens internacionais de 

altos funcionários do gover-
no Biden foram afetadas por 
dois incidentes relacionados 
à síndrome de Havana nos 
últimos meses.

O Departamento de Esta-
do assumiu a tarefa de aler-
tar as autoridades america-

nas sobre os casos, mas não 
está divulgando publicamen-
te informações como o nú-
mero de pessoas afetadas e 
a localização dos incidentes, 
dados que eram divulgados 
em coletivas de imprensa 
nos casos anteriores, que 
foram relacionados a Cuba 
e China.

Na semana passada, o 
presidente Joe Biden assi-
nou uma lei para apoiar as 
vítimas da estranha síndro-
me que está adoecendo di-
plomatas, espiões e militares 
em todo o mundo.

“Tive o prazer de promul-
gar a Lei Havana para ga-
rantir que estamos fazendo 
todo o possível para cuidar 
do pessoal do governo dos 
Estados Unidos que passou 
por problemas anormais 
de saúde “, disse Biden. No 
comunicado, o presidente 
americano se referiu aos 
episódios como “inciden-
tes” e não como “ataques”, 
como fizeram os principais 
legisladores do Comitê de 
Inteligência do Senado dos 
Estados Unidos.

“Tratar desses incidentes 
tem sido uma das priorida-
des do meu governo”, disse 
ele após a assinatura da lei, 
a portas fechadas, na sexta-
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
ais) 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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. 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 
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 
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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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Em 17 de setembro, a 
Netflix lançou a série 
“Round 6”, que em 

sua tradução literal do título 
original seria “Jogo da Lula”. 
Menos de um mês após ser 
lançada, a obra lidera a au-
diência em 90 países dife-
rentes, de acordo com infor-
mações da Vulture, sendo a 
primeira produção da Netflix 
a alcançar tal posto. Com tan-
to engajamento alcançado ao 
redor do globo, incluindo no 
Brasil, quais são os principais 
motivos que tornaram essa 
série tão célebre?

Em primeiro lugar, preci-
samos entender sobre o que 
se trata. A história é sobre um 
jogo que reúne pessoas endi-
vidadas e desesperadas por 
dinheiro, as quais são obri-
gadas a concluir alguns de-
safios para conseguirem um 
montante final de mais de 45 
bilhões de wones, o que da-
ria um equivalente atual de 
R$ 215 milhões. A questão é 
que cada etapa do processo, 
consistindo em jogos infantis 
da Coreia do Sul, reserva um 
índice de mortalidade gigan-
tesco. De forma literal, ou 
você passa de fase, ou você 
morre; não há meio-termo.

BARREIRAS NO IDIOMA
Nos últimos anos, uma 

tendência está ficando cada 

vez mais clara no cinema e na 
televisão. O mercado estadu-
nidense, que sempre domi-
nou grande parte da cultura 
ocidental, divide espaço agora 
com produções de todo o pla-
neta. Na própria Netflix, temos 
vários exemplos disso: “Dark”, 
da Alemanha; “La Casa de Pa-
pel”, da Espanha; “Lupin”, da 
França”; e a própria “3%”, do 
Brasil. Isso ficou ainda mais 
evidente no Oscar de 2020, 
quando o longa sul-coreano 
“Parasita” faturou três esta-
tuetas, incluindo de Melhor 
Diretor para Bong Joon-ho e 

Melhor Filme, alcançando um 
feito histórico na Academia.

Agora, é a vez de “Round 
6” quebrar barreiras de idio-
ma na televisão. Se antes 
algumas pessoas poderiam 
relutar em assistir produ-
ções sem ser na língua ingle-
sa, o cenário está mudando 
rapidamente. A resistência 
a legendas ainda é grande 
– nos Estados Unidos, por 
exemplo, 59% da população 
prefere obras estrangeiras 
dubladas em inglês, segundo 
pesquisa da Statista – mas o 
acesso a novas culturas vive 

um momento de crescente 
e o estranhamento com lín-
guas asiáticas, entre outras, 
começa a ser normalizado.

SUBVERSÃO DO GÊNERO
O conceito de reunir pes-

soas em um jogo, na busca 
por um objetivo final envol-
vendo a promessa de uma 
vida melhor, não é um concei-
to exatamente novo. Distopias 
como “Jogos Vorazes” e “Di-
vergente” seguem um pouco 
desse propósito, apesar de 
suas motivações terem pe-
culiaridades sociais bem di-

ferentes de “Round 6”.
Nesta série sul-coreana, os 

jogadores não são obrigados a 
participar dos desafios como 
uma etapa mandatória do sis-
tema social vigente. De certa 
forma, eles escolheram estar 
ali, apesar de não conhecerem 
a fundo as consequências. Essa 
característica dá um panorama 
mais cru do ser humano, fa-
zendo com que a ganância e a 
desigualdade capitalista sejam 
temas intrínsecos à trama.

Além disso, o roteiro 
toma rumos que não são 
costumeiros em outras pro-

duções do gênero. Isso faz 
com que a série se torne im-
previsível, e, em seu âmago, 
transformada em algo es-
sencialmente único.

DIFERENTES FILOSOFIAS
Cada jogador está lá por 

um motivo específico, em-
bora todos compartilhem 
de uma mesma finalidade. 
Alguns se endividaram e pre-
cisam de dinheiro para conti-
nuar vivos. Outros estão em 
busca de aventura, enquanto 
há personagens dispostos a 
desmantelar aquele sistema 
por dentro. Essas diferenças 
de perspectiva dão um char-
me a mais em “Round 6”, 
fazendo com que nos identi-
fiquemos com determinados 
pedaços não apenas do pro-
tagonista, mas também dos 
demais coadjuvantes.

VALE A PENA
“Round 6” não figura no 

topo das paradas à toa. De 
acordo com Ted Sarandos, co-
-CEO da Netflix, a obra está 
prestes a se tornar a série 
mais popular da história da 
plataforma, desbancando tí-
tulos como “Stranger Things” 
e “Bridgerton”. Não é pouca 
coisa, e mostra que a abertura 
de fronteiras no mercado de 
entretenimento é uma ten-
dência que veio para ficar.

Qual é o diferencial da “queridinha” Round 6?


