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China, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte vivem uma corrida para desenvolver mísseis hipersônicos capazes de voarem ao espa-
ço e circularem pela Terra, desviando de escudos antimísseis antes de atingirem seus alvos, com velocidades que superam a velocidade 
do som. A China lançou um míssil hipersônico que surpreendeu os Estados Unidos pela agilidade e capacidade de atingir o alvo. 
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Míssil hipersônico chinês circunda 
Terra com velocidade acima do som

Rogério Cruz 
busca apoio para 
habilitação de 
UPAs da capital  p2

p4

Brasileiros têm preferência pelo 
trabalho híbrido no pós-pandemia
Quase 50% das empresas decidiram manter o sistema de trabalho híbrido 
no pós-pandemia. Ele inclusive é o mais desejado pela maioria da força de 
trabalho no país hoje através de uma pesquisa realizada pelo Google.
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O número de leitos destinados para o tratamento da Covid-19 caiu de 1,3 
mil em abril de 2021, pico da segunda onda da doença em Goiás, para 814, 
em outubro. A redução de 37% é resultado da diminuição sustentada que 
vem ocorrendo desde o início de setembro na taxa de ocupação. As vagas 
foram remobilizadas e estão sendo utilizadas em procedimentos eletivos.

Ocupação cai e Goiás desa-
tiva mais de 37% dos leitos 
de UTI para Covid-19  p4
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O prefeito Rogério 
Cruz foi a Brasília na 
tarde desta segun-

da-feira (18/10) em busca 
de apoio para habilitação de 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) de Goiânia. 
Para isso, ele esteve na Casa 
Civil e também no Ministério 
da Saúde. “Precisamos do 
apoio do Governo Federal 
para o cofinanciamento das 
nossas UPAs, conforme pre-
visto na legislação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e, 
por isso, mantemos frequen-
te contato com ministros 
para nos auxiliar nesta ques-
tão”, pontuou o prefeito.

Nas agendas, o prefeito 
estava acompanhado dos se-
cretários José Firmino (Parti-
cular e Chefe de Gabinete), 
Durval Pedroso (Saúde), 
Valéria Petersen (Relações 
Institucionais) e Geraldo 
Lourenço (Finanças), que 
apresentaram, por exemplo, 
ao ministro chefe da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira, toda a do-
cumentação de habilitação 
das UPAs, localizadas nos 
setores Jardim Novo Mundo, 
Chácara do Governador e 
Jardim América, que trami-
ta no Ministério da Saúde. 
A qualificação da UPA do 
Residencial Itaipu também 
entrou em pauta.

De posse dos documen-
tos, o ministro Ciro Noguei-
ra se prontificou em ajudar 

Goiânia na habilitação das 
UPAs. “Me comprometo em 
auxiliar vocês, prefeito Rogé-
rio Cruz, no que for possível, 
além de solicitar junto ao 
Ministério da Saúde celeri-
dade no processo”, falou, ao 
acrescentar que o Governo 
Federal está de portas aber-
tas aos municípios, sobre-
tudo aqueles que buscam 
apoio na área da Saúde. “Sa-
bemos o quão importante é 
para os municípios que suas 

UPAs, que prestam serviços 
24 horas, sejam habilitadas”, 
concluiu.

Do encontro com o se-
cretário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, a comitiva do prefeito 
de Goiânia saiu bastante 
otimista, pois a documenta-
ção apresentada constatava 
os dados técnicos necessá-
rios para que as habilitações 
das UPAs sejam aprovadas. 
“Sabemos que esse é o se-

gundo encontro da Prefeitura 
de Goiânia com o objetivo 
de tratar desse assunto e 
estamos dispostos a auxiliar 
no que for preciso”, lembrou 
Cruz. Ele frisou ainda que os 
documentos serão analisados 
e as portarias publicadas no 
Diário Oficial da União.

O secretário de Saúde 
de Goiânia, Durval Pedroso, 
explicou que o processo de 
habilitação de uma UPA se-
gue inúmeros procedimen-

tos administrativos e etapas 
técnicas, até o alcance da 
habilitação e da publicação 
da portaria. “É um processo 
extenso, porém possibilita 
a qualificação dos serviços 
de saúde no município”, re-
latou, ao considerar que a 
habilitação das unidades se 
consolida como importante 
dispositivo de saúde para 
população de Goiania, prin-
cipalmente em um período 
de pandemia.

Reprodução

Com o retorno das au-
las presenciais na rede 
municipal de ensino, a 
prefeitura de Goiânia pro-
moveu vários investimen-
tos na infraestrutura das 
escolas e CMEIs da capital. 
De acordo com a prefeitu-
ra, Foram destinados R$ 
5,6 milhões para manuten-
ção predial e adequações 
na estrutura física de todas 
as unidades de ensino.

O prefeito Rogério Cruz, 
destaca o objetivo da ges-
tão municipal, que é ofe-
recer oferecer às crianças 
um futuro melhor.

“Trabalhamos para 
proporcionar uma edu-
cação de qualidade em 
Goiânia, em um ambien-
te seguro e acolhedor 
para toda a comunidade 
escolar. Os investimen-
tos têm nos ajudado a 
alcançar esse objetivo e 
a garantir um futuro me-
lhor para nossas crian-
ças”, disse o prefeito.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção (SME), a comunidade 
da região do Residencial 
Orlando de Morais rece-
beu, em maio, a ampliação 
do Centro Municipal de 
Educação Infantil (Cmei) 
João Navega Aguiar, loca-
lizado no Residencial Or-
lando de Morais, região 
Norte da capital.

Ao todo, foram instala-
dos quatro Ambientes de 
Rápida Implantação, que 
colocaram à disposição 
da comunidade escolar 
mais 80 vagas na Educa-
ção Infantil. Com a insta-
lação desses ambientes 
em toda a rede foram 
criadas 2.055 novas vagas 

Rogério Cruz busca apoio para 
habilitação de UPAs da capital

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Políticas para as 
Mulheres (SMPM), em par-
ceria com o Grupo Vencen-
do o Câncer e o Araguaia 
Shopping, promoveu na 
última sexta-feira (15/10) 
ação para a coleta de ca-
belos para a fabricação de 
perucas para mulheres víti-
mas de câncer que perde-
ram seus cabelos durante 
tratamento contra a doen-
ça. Foram mais de 130 doa-
ções durante o dia de ação 
no shopping.

Os cabelos foram corta-
dos por profissionais dos 

salões Spaço Dellas e Be-
leza e Estética ao longo do 
dia. Foram recebidas tam-
bém doações de cabelos já 
cortados. Os cabelos arre-

cadados serão destinados 
ao Hospital Araújo Jorge e 
ao Cebrom para a confec-
ção das peças.

A primeira-dama de Goi-

ânia, Thelma Cruz, resaltou 
a importância da ação para 
recuperar a autoestima 
dessas pacientes. “A mulher 
quando perde seu cabelo 
para o tratamento também 
perde, com isso, sua auto-
estima. Essas doações farão 
diferença na vida de dezenas 
de mulheres. O tratamento 
é algo passageiro e é impor-
tante que elas tenham isso 
sempre dentro delas, que 
tudo vai dar certo e em bre-
ve ela estará curada,” desta-
cou a primeira-dama.

Na manhã, também 
houve a solenidade do Dia 
D da campanha do Ou-

tubro Rosa, celebrando a 
ação intitulada “Um Toque 
de Coragem”, que segue 
em exposição no shopping 
Araguaia até o dia 30 des-
te mês. A exibição abriga 
uma mostra de fotografias 
sobre a luta e a coragem 
de 14 mulheres em trata-
mento de câncer de mama 
para lembrar a importân-
cia do autocuidado como 
forma preventiva da doen-
ça. As imagens feitas pelo 
fotógrafo Danilo Facchini 
seguem em exposição no 
Espaço de Convivência do 
Araguaia Shopping (Piso 2) 
até o dia 31 de outubro.

Dia D do Outubro Rosa recebe doação de cabelos
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O número de leitos es-
taduais destinados 
para o tratamento da 

Covid-19 caiu de 1,3 mil em 
abril de 2021, pico da segun-
da onda da doença em Goiás, 
para 814, em outubro. A redu-
ção de 37% é resultado da di-
minuição sustentada que vem 
ocorrendo desde o início de 
setembro na taxa de ocupa-
ção. As vagas foram remobili-
zadas e estão sendo utilizadas 
em procedimentos eletivos.

Entre os leitos de enferma-
ria, a redução, comparando 
abril e outubro, foi de 46%. 
Levando em conta os leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), a diminuição foi de 26%. 
Se comparados os meses de 
outubro e julho, período no 
qual o maior número de UTIs 
foi ofertado no estado neste 
ano, a redução foi de 30%.

Goiás manteve uma ofer-
ta de cerca de 1,3 mil vagas 
para o tratamento da Co-
vid-19 de abril a julho. Nesse 
mesmo período, a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
permaneceu, na maior parte 
do tempo, acima dos 80%, 

refletindo o platô alto que o 
estado enfrentou no que diz 
respeito às internações.

Em setembro, o total de lei-
tos ofertado caiu para 1,1 mil 
e, em outubro, atingiu a casa 
dos 814, quantidade seme-
lhante a do número de vagas 
ofertadas em agosto (792) e 
setembro (755) de 2020, quan-

do ocorreu o pico da primeira 
onda da doença no estado.

A diminuição na oferta de 
leitos, de acordo com o go-
verno estadual, é reflexo da 
redução da taxa de ocupação. 
O número vem caindo de ma-
neira intensa desde o fim de 
agosto e se acentuou em se-
tembro e outubro. No dia 31 

de agosto 61,03% dos leitos 
de UTIs estavam ocupados. 
No dia 30 de setembro a uti-
lização era de 43,67%. Nesta 
segunda-feira (18), a taxa de 
ocupação das UTIs estaduais 
era de 41,97%.

REMOBILIZAÇÃO
Na manhã desta segunda, 

durante uma entrega de 650 
equipamentos ao Hospital Al-
berto Rassi (HGG), o titular da 
Secretaria de Estado de Saú-
de de Goiás (SES-GO), Ismael 
Alexandrino, explicou que 
esta desmobilização de leitos 
é normal, uma vez que a de-
manda da Covid-19 diminuiu 
e existe uma fila de cerca de 

50 mil pessoas aguardando 
por uma cirurgia eletiva. A 
demanda ficou represada por 
conta dos atendimentos aos 
pacientes com Covid-19.

Em entrevista à rádio CBN 
Goiânia, ele explicou que o 
HGG já teve os leitos destina-
dos para o tratamento da Co-
vid-19 desmobilizados. “Vamos 
focar nessas cirurgias (eleti-
vas), pois também tem a parte 
ambulatorial, de diagnóstico, 
além do pós-cirúrgico”, escla-
receu o secretário estadual.

Atualmente, Goiás possui 
16 hospitais estaduais com 
leitos de enfermaria e 23 com 
leitos de UTI destinados para o 
tratamento da Covid-19. Além 
do HGG, outros hospitais que 
não tinham como função 
principal o atendimento de 
pacientes com Covid-19 já 
deixaram de atender pacien-
tes com esse perfil. O Hospi-
tal de Urgências de Goiânia 
(Hugo) e o Centro Estadual de 
Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (Crer) já 
desabilitaram todos leitos de 
UTI e de enfermaria destina-
dos ao tratamento da doença.

O governador Ronal-
do Caiado entregou, nesta 
segunda-feira (18/10), Dia 
do Médico, a renovação do 
parque tecnológico do Hos-
pital Estadual Dr. Alberto 
Rassi (HGG). O investimento 
do Estado na melhoria da 
unidade de saúde é de R$ 16 
milhões. Entre os destaques 
estão um novo aparelho de 
ressonância nuclear magné-
tica e outros equipamentos 
que vão modernizar os aten-
dimentos no local.

Caiado percorreu as ins-
talações para vistoriar os no-
vos itens e também esteve 
em alas da unidade hospita-

lar. “É o que se tem de mais 
avançado hoje. Dá aos cole-
gas médicos que trabalham 
aqui condições de melhor 
atendimento ao paciente. 
Com menor tempo de in-
ternação, nós vamos conse-
guir ter um giro maior entre 
leitos e pacientes no HGG”,  
destacou.

A reestruturação do hos-
pital garante mais qualidade 
para usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
novo aparelho de ressonân-
cia nuclear magnética, de 
1,5 Tesla, propicia conforto 
e diagnóstico mais preciso. A 
máquina substitui um equi-

pamento já obsoleto e deve 
realizar aproximadamente 
350 exames por mês.

O Estado também adqui-
riu um moderno aparelho de 
raio X digital, capaz de reali-
zar até 2,5 mil procedimen-
tos por mês. Ainda, duas 
ambulâncias, 215 camas 
hospitalares elétricas, 100 
microcomputadores, mesas 
de cirurgia motorizadas e 
outros equipamentos para 
o pleno funcionamento da 
unidade de saúde.

Na avaliação do gover-
nador, a nova aparelhagem, 
somada à perícia dos profis-
sionais, contribui para garantir 

melhores condições de rece-
ber a população. “Isso tudo 
me anima muito a continuar 
nossa luta em prol da saúde, 
da qualidade de  vida e da ci-
dadania que todos nós deseja-
mos ao nosso povo”, concluiu.

Caiado destacou ainda o 
padrão de qualidade insti-
tuído na unidade hospitalar. 
“Hoje é referência no cená-
rio nacional pela qualidade 
de atendimento às pessoas e 
pelas cirurgias que aqui são 
feitas. Nós temos hoje um 
patamar altíssimo”, reforçou 
ao citar procedimentos reali-
zados, como transplantes de 
órgãos. “Esse hospital tem a 

validação de todos os institu-
tos, tanto brasileiros quanto 
internacionais, o padrão da 
medicina que se faz aqui é 
algo que dá orgulho para 
nós, goianos”, destacou.

O secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino, 
pontuou que os recursos 
destinados à unidade hos-
pitalar se converterão em 
“qualidade, segurança e 
bem-estar para os pacien-
tes”. “A medicina está para 
além do atendimento, além 
da consulta e do procedimen-
to. A gente precisa cuidar do 
ser humano, precisa acolher 
as necessidades”, afirmou.

A auditoria Fiscal do Tra-
balho da Superintendência 
Regional do Trabalho em 
Goiás (SRT/GO), Jacqueline 
Carrijo, agradeceu o esforço 
da gestão para implemen-
tar as melhorias. “Com esses 
equipamentos, os trabalha-
dores, médicos e toda equipe 
técnica,  terão mais tempo 
para avaliar os pacientes e es-
tudar para dar um diagnóstico 
mais preciso. Isso implica em 
mais segurança, pois confiam 
na análise que foi feita”, ava-
liou. Para ela, o investimento 
em modernização e tecnolo-
gia deve servir de referência 
para outras instituições.

Reprodução

Ronaldo Caiado entrega renovação do parque tecnológico do HGG

Ocupação cai e Goiás desativa mais de 
37% dos leitos de UTI para Covid-19
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Um estudo publicado 
na revista de saúde 
Hypertension aponta 

que altos níveis de hormônio 
do estresse são fatores de risco 
para hipertensão e outros pro-
blemas cardíacos. Além disso, 
a falta de tratamento adequa-
do pode levar ao infarto ou 
provocar um acidente vascular 
cerebral (AVC), mesmo em pa-
cientes jovens e saudáveis.

Mas quando o estresse é 
considerado um problema? De 
acordo com a médica endocri-
nologista, Pryscilla Moreira, a 
partir do momento em que o 
nível de estresse impossibilita 
de fazer coisas do seu dia a 
dia é importante procurar um 
especialista, seja para medir os 
níveis hormonais ou investigar 
problemas relacionados a roti-
na e também alimentação.

Os hormônios do estres-
se norepinefrina, epinefrina, 
adrenalina, noradrenalina 
e cortisol podem aumentar 
com eventos presentes no 
cotidiano como: trabalho, re-
lacionamentos, finanças e etc. 
“É importante primeiramente 
observar o que tem causado 
essa fadiga. Porque as vezes 
uma pequena mudança na 
rotina pode mudar comple-

tamente a qualidade de vida”.
Momentos de tensão, 

como a pressão por resultado 
no trabalho, conflitos familia-
res, medo e ansiedade, ati-
vam mecanismos de defesa e 
deixa o organismo em estado 
de alerta e estresse. E quan-
do essa carga extra não é li-
berada com o exercício físico 
ou meditação e afins. Ela co-
meça a ser acumulada e isso 
se torna um grave problema.

PANDEMIA
Segundo a médica Cardiolo-

gista Kecia Amorim, durante a 
pandemia da Covid-19, houve 
um crescimento de casos de 
infarto em decorrência de es-
tresse em pessoas considera-
das jovens. Isso porque, devido 
a quarentena, a ansiedade cau-
sada por incertezas, o medo de 
contrair o vírus ou de perder 
uma pessoa para a doença.

“Eu frequentemente no 
pronto socorro, pacientes 

que agravam para um infar-
to. Infelizmente, agora na 
época da pandemia aumen-
tou o índice pacientes jovens 
com infarto, por conta do 
fator desencadeante de es-
tresse”, contou

Ainda de acordo com a car-
diologista, o estresse causa um 
aumento na produção de gló-
bulos brancos, fator que altera 
o mecanismo de coagulação. 
“Essa evidencia é algo novo, e 
o que quer dizer? O sangue do 

paciente fica mais grosso, ia e 
pode levar ao infarto e AVC”.

PREVENÇÃO
O estresse faz com que o 

coração e a respiração acele-
rem, enviando mais sangue 
para os músculos e nos deixa 
prontos para enfrentar situ-
ações de perigo e confron-
to. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a 
prática de exercícios físicos 
são o melhor caminho para 

combater o estresse e pro-
porcionar inúmeros benefí-
cios para a mente e o corpo.

De acordo com a car-
diologista Kecia Amorim, o 
exercício físico pode ajudar 
a prevenir muitos problemas 
cardíacos e também comba-
ter os hormônios do estresse. 
Já que após a pratica são libe-
rados “os hormônios endorfi-
na e dopamina, que ajudam 
na ajuda na respiração, e de 
imediato ocorre uma dimi-
nuição na pressão arterial. ”

“Após o exercício físico vai 
haver um relaxamento das 
artérias, uma baixa na pres-
são arterial e uma diminui-
ção da frequência cardíaca. 
E também o aumento da ca-
pacidade cardiorrespiratória 
que vem como proteção, o 
que diminui a inflamação das 
paredes arteriais. Inflamação 
essa que leva ao infarto.”

Além disso, a endocrino-
logista Pryscilla, orienta que 
para cuidados básicos no dia 
a dia como: “Manter um sono 
adequado, uma alimentação 
adequada, ingestão de líqui-
dos e um tratamento de cor-
reções psicológicas que po-
dem estar envolvidas na piora 
desse estresse do dia a dia.”

Divulgação

Estresse pode causar infarto e outros 
problemas cardíacos e hipertensão

Quase 50% das empresas 
decidiram manter o sistema 
de trabalho híbrido no pós-
-pandemia. Ele inclusive é o 
mais desejado pela maioria da 
força de trabalho no país hoje.

Através de uma pesquisa 
realizada pelo Google, com a 
ajuda da empresa de consul-
toria IDC Brasil, apontou que 
a maioria dos brasileiros vão 
preferir seguir trabalhando 
no modelo de trabalho híbri-
do mesmo após a pandemia.

Da pesquisa em questão, 

48% estão ocupando cargos 
de gestão, o que inclui des-
de níveis executivos de se-
gurança, além de 45% dos 
entrevistados que atuam em 
empresas com mais de 2,5 
mil funcionários.

Os funcionários mais jo-
vens, de 18 até 21 anos, fo-
ram os mais favoráveis à nova 
rotina de trabalho no pós-
-pandemia, com um apoio 
de 71%. Essa preferência cai 
um pouco quando a pesquisa 
analisa os trabalhadores de 

22 até 37 anos, que são 54%.
A pesquisa também abor-

dou os funcionários sobre 
qual modelo de trabalho as 
empresas deveriam seguir 
após a pandemia e para a 
maioria o trabalho híbrido é 
o mais favorável. O sistema 
totalmente presencial foi de-
fendido por apenas 22% dos 
entrevistados, contra 27% 
que aprovam uma rotina de 
trabalho totalmente remota.

Cerca de 43% das em-
presas já afirmaram que vão 

manter o trabalho híbrido no 
período pós-pandemia, con-
tra 33% dos negócios que ain-
da não definiram qual será o 
modelo de trabalho a adotar 
e 9% definiu que o modelo de 
trabalho remoto será adotado 
para 100% dos profissionais.

Além de a pesquisa mos-
trar que em todos os pon-
tos o trabalho híbrido ficou 
na frente, também mostrou 
alguns pontos essenciais so-
bre o home office. Entre os 
pontos de maior destaque, o 

home office diminuiu o tem-
po de deslocamento em até 
67%, além da redução dos 
casos de contágio que ficou 
em até 57% e uma maior 
participação, com 46%.

Porém assim como já exis-
tiam pontos negativos no 
trabalho presencial, também 
existem alguns pontos ne-
gativos do teletrabalho que 
foram destacados. Por exem-
plo, 50% dos entrevistados 
sentem falta de tomar café 
com os colegas, 44% sente 

falta das reuniões presenciais 
e 33% gosta da estrutura ofe-
recida por um escritório.

Com a chegada do home 
office, a carga horário tam-
bém mudou. Para 62%, a 
jornada de trabalho aumen-
tou durante a pandemia, 
contra 19% que afirmaram 
que não aconteceu mudan-
ças. 19% dos profissionais 
consultados de diversos 
setores, afirmaram que tra-
balharam menos durante o 
período da pandemia.

Brasileiros têm preferência pelo trabalho híbrido no pós-pandemia

SAMANTHA SOUZA
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-------------------------------
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 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

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, 
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,barr
acão com 2/4, sala cer-
ca 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 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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.
-------------------------------
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
-------------------------------
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 por 
bom desempenho.EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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 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
-------------------------------
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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China, Estados Unidos, 
Rússia e Coreia do Norte 
vivem uma corrida para 

desenvolver mísseis hipersô-
nicos capazes de voarem ao 
espaço e circularem pela Terra, 
desviando de escudos antimís-
seis antes de atingirem seus 
alvos, com velocidades que 
superam a velocidade do som.

A China lançou um míssil 
hipersônico que surpreen-
deu os Estados Unidos pela 
agilidade e capacidade de 
atingir o alvo. Os american-
os e a Rússia também estão 
desenvolvendo mísseis hi-
persônicos, e no mês passa-
do a Coreia do Norte disse ter 
testado um míssil desse tipo.

As armas hipersônicas são 
difíceis de serem paradas por 
equipamentos de defesa mili-
tar porque voam em direção 
a alvos em altitudes mais 
baixas, e podem atingir velo-
cidades de 6.200 km por hora 
(3.850 mph), mais de cinco 
vezes a velocidade do som.

A tecnologia supera os 
tradicionais mísseis balísticos 
intercontinentais (ICBMs), 
que atendem a essa defi-
nição quando reentram na 
atmosfera vindos do espaço. 
Mas, por estarem ao longo 
de um caminho balístico, têm 
trajetória previsível.

Por outro lado, as armas 
hipersônicas manobram 
aerodinamicamente e são 

capazes de desviar das de-
fesas antiaéreas e manter o 
alvo no adversário.

Os mísseis hipersônicos 
são projetados para viajar a 
uma velocidade tão alta que 
podem voar grandes distân-
cias e se mover rapidamen-
te através do espaço aéreo 
fortemente protegido para 
atacar alvos como portos, 
campos de aviação e outras 
instalações antes que possam 
ser derrubados com sucesso.

Porém, os países ainda 
tentam construir o míssil 
‘perfeito’ em uma corrida 
que remonta aos tempos da 
Guerra Fria (1947-1991).

CHINA
Os militares chineses 

lançaram um foguete carre-
gando um veículo planador 
hipersônico que voou em ór-
bita baixa, circulando a Terra 
antes de voar em direção ao 
seu alvo, que errou por cerca 

de 20 quilômetros.
“O teste mostrou que 

a China fez um progresso 
surpreendente em armas 
hipersônicas e estava muito 
mais avançada do que as au-
toridades americanas imagi-
navam”, disse o governo dos 
EUA em um relatório, citan-
do pessoas informadas sobre 
a inteligência. Em um desfile 
de 2019, a China apresentou 
o avanço do seu armamento, 
incluindo seu míssil hipersô-

nico, conhecido como DF-17.

ESTADOS UNIDOS
Por décadas, os milita-

res dos EUA trabalham na 
construção de mísseis que 
viajam a uma velocidade hi-
persônica, geralmente defini-
da como Mach 5 ou superior.

O primeiro veículo a ultra-
passar o Mach 5 (cinco vezes 
a velocidade do som) foi um 
foguete de dois estágios, de-
nominado Project Bumper, 

lançado em 1949.
Atualmente, os EUA estão 

se concentrando no desen-
volvimento de um míssil hi-
persônico que possa viajar 
20 vezes a velocidade do 
som em um ataque militar no 
mundo real, não muito longe 
da velocidade que os ônibus 
espaciais viajaram ao reen-
trar na atmosfera da Terra.

O novo míssil chamado 
de Arma de Resposta Rápi-
da AGM-183A lançada pelo 
ar (ARRW, na sigla em inglês) 
deve estar pronto para uso 
nos próximos anos. A arma 
visa fornecer aos comandan-
tes dos Estados Unidos em 
todo o mundo “a capacidade 
de destruir alvos de alto valor 
e sensíveis ao tempo”, segun-
do a Força Aérea dos EUA.

Mas o programa de mís-
seis hipersônicos da Força 
Aérea dos Estados Unidos 
sofreu um golpe no primeiro 
semestre deste ano, depois 
de não conseguir lançar 
o míssil do bombardeiro 
B-52H Stratofortress voando 
da Base Aérea de Edwards, 
na Califórnia.

“O B-52H Stratofortress de-
colou na segunda-feira sobre 
a cordilheira de Point Mugu 
com a intenção de disparar o 
primeiro veículo de teste de re-
forço para o programa de Arma 
de Resposta Rápida AGM-183A 
lançada pelo ar (ARRW). 

Reprodução

Míssil hipersônico chinês circunda 
Terra com velocidade acima do som
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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, 
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,barr
acão com 2/4, sala cer-
ca 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 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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.
-------------------------------
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
-------------------------------
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 por 
bom desempenho.EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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 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
-------------------------------
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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‘Homem-Aranha: Sem 
Volta Para Casa’ marca o fim 
de uma trilogia, e também 
pode ser a despedida de Tom 
Holland como Peter Parker. 
Em entrevista à Entertain-
ment Weekly, o ator revela 
que se a Sony e a Marvel qui-
sessem continuar a franquia, 
ela teria que evoluir.

“Estávamos todos tratan-
do [Homem-Aranha 3] como 
o fim de uma franquia, diga-
mos. Acho que se tivéssemos 
a sorte de mergulhar nesses 
personagens novamente, 
você veria uma versão mui-
to diferente. Não seria mais 
a trilogia do Homecoming. 
Daríamos algum tempo e 
tentaríamos construir algo 

diferente e mudar o tom 
do filmes. Se isso aconte-
ce ou não, eu não sei. Mas 
estávamos definitivamente 
tratando como se estivesse 
chegando ao fim, e parecia 
que estava.”, afirmou.

Pela primeira vez na 
história cinematográfica 
do Homem-Aranha, nosso 
herói amigo da vizinhan-
ça é desmascarado e não 
consegue mais separar sua 
vida normal dos grandes ris-
cos de ser um super-herói. 
Quando ele pede ajuda ao 
Doutor Estranho, os riscos 
se tornam ainda mais peri-
gosos, e o forçam a desco-
brir o que realmente signi-
fica ser o Homem-Aranha.

Desde a década de 
1980, a banda bri-
tânica Iron Maiden 

sofre com acusações de ser 
um grupo satanista. Com o 
passar dos anos, as recla-
mações acerca do estilo dos 
músicos foi diminuindo, mas 
uma história recente voltou 
a acalorar a discussão. Em 
uma escola no Canadá, no 
estado de Ontário, um grupo 
de pais de alunos criou uma 
petição para retirar do cargo 
a diretora Sharon Burns. O 
motivo? A educadora posta-
va fotos com camisas do Iron 
Maiden, sendo fã declarada 
do grupo. Mas por que existe 
essa associação entre a ban-
da e o satanismo?

O ESTILO MARCANTE
O grupo Iron Maiden foi 

fundado no ano de 1975 pelo 
baixista Steve Harris. Des-
de então, a banda de heavy 
metal passou por diferentes 
formações até chegar nos 
integrantes atuais. São eles 
o vocalista Bruce Dickinson, 
os guitarristas Dave Murray, 
Adrian Smith e Janick Gers, 

e o baterista Nicko McBrain, 
além de Steve Harris. O auge 
dos britânicos aconteceu 
na década de 1980, e assim 
também nasceu a polêmica.

Em 1982, foi lançado o 
disco “The Number of The 
Beast”. A capa do álbum tra-
zia uma figura do Demônio 
com o mascote da banda, 
Eddie, ao fundo. Isso foi ra-
zão suficiente para que gru-
pos religiosos acusassem os 
rockeiros de satanistas. Al-
gumas pessoas chegaram ao 

ponto de queimar os discos, 
ou quebrá-los com martelos 
para que não inalassem a 
fumaça. O próprio baixista 
Steve Harris falou sobre os 
incidentes em entrevista ao 
Miami Times, descrevendo-
-os como hilários. “Foi tão 
ridículo que pensamos em 
fazer algo ridículo de volta”, 
disse o músico.

Segundo os membros da 
banda, sobretudo o funda-
dor Steve Harris, os letristas 
se inspiram em sonhos, pe-

sadelos ou até mesmo em 
passagens da Bíblia na hora 
de escrever as músicas. O 
baterista Nicko McBrain, 
inclusive, foi batizado pela 
Igreja Católica. O masco-
te Eddie, que consiste em 
uma caveira com diferentes 
corpos, foi eternizado como 
um dos maiores símbolos do 
heavy metal. Ainda assim, 
ele possui uma associação 
frequente com o satanismo 
por conta de suas represen-
tações macabras.

Iron Maiden e satanismo: alguma 
associação entre ambos procede?

“Homem-Aranha 
3” pode ser o último 
filme da franquia

LUIZ F. MENDES


