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Em meio a pandemia, saúde tem menor
previsão de gastos federais desde 2012
O sistema público de saúde ainda se recupera do pico de demanda provocado pela pandemia de covid-19, a previsão de gastos federais nessa
área na proposta orçamentária de 2022 tem o menor nível desde 2012, segundo nota técnica do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde
(IEPS). O órgão alerta para a falta de recursos suficientes para financiar gastos com atenção primária, além da queda de investimentos na área.

p3

Europa teme que 5ª
onda de covid-19 paralise o continente p7
A imprensa francesa destaca o temor de que uma
quinta onda de Covid-19 cause mortes e paralise
a Europa novamente. Com 60% dos novos casos
mundiais, o Velho Continente voltou a ser o epicentro da doença, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Apenas França, Portugal, Espanha
e Itália resistem, ”mas até quando?”, pergunta o
jornal Libération.

IBGE divulga dados
das estatísticas de sobre
as mortes em 2020 p4
2020 marcou a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil, o ano
de 2020 teve cerca de 196 mil mortes a mais que o ano anterior.
Segundo os dados publicados pelo IBGE nesta quinta-feira, houve
uma variação de 14,9%, sendo a maior desde o ano de 1984.
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PF pede a prisão preventiva
do Padre Robson de Oliveira
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A Polícia Federal adicionou para o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
um pedido de prisão preventiva contra o padre Robson de Oliveira,
que foi reitor do Santuário Divino Pai Eterno, em Trindade. p2
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Mobilidade elétrica depende da
melhoria do transporte público

A

mobilidade
elétrica tem sido discutida amplamente em
várias cidades brasileiras,
principalmente quando o assunto é mobilidade. O fato é
que, os variados tipos de veículo elétricos, como bicicletas, motos, skates, ônibus e
carros, são uma realidade e
já disputam espaços na paisagem urbana. Em Goiânia,
as patinetes elétricas, por
exemplo, chegaram, saíram e
retornaram mais uma vez. No
entanto, se não for resolvida
a questão da baixa qualidade do transporte coletivo, de
nada valerá discutir as inovações dos meios de transporte
com zero de emissões de gases poluentes.
Esse é o pensamento do
mestre em Engenharia, César Augusto Nogueira Jahnecke. Integrante do Mova-se
Fórum de Mobilidade, ele
afirma que o desafio não é
a mobilidade elétrica (bicicletas, patinetes, motos
e carros compartilhados),
mas sim em como melhorar
o transporte público de maneira que o usuário demova
a ideia de querer comprar
uma moto (elétrica) ou um
carro (elétrico) em detrimento do transporte coletivo. “Infelizmente não se planeja modais facilitadores e
infraestrutura correta para o
ônibus. Mesmo elétricos, sofrerão pela falta de vontade

Reprodução

de planejamento”, destaca.
César Jahnecke diz que,
em linhas gerais, o transporte coletivo em Goiânia
padece de melhor planejamento. Segundo ele, os usuários de ônibus sofrem em
rotas com elevados, curvas
acentuadas, ruas estreitas,
corredores ineficazes e pontos sem recuo. Diante dessa
realidade, na perspectiva do
especialista, há muita a ser
feito antes de discutir o uso
em massa de veículos elétri-

cos. “A discussão é urgente e não envolve somente
players da mobilidade elétrica. Envolve a preparação
da cidade, a legislação e
vontade política. Definitivamente, o último quesito é o
mais difícil”, enfatiza.
Ele argumenta que, antes
de tudo, a infraestrutura do
sistema elétrico da capital teria que ser revisada e
melhorada, pois não suportaria simultaneamente um
grande volume de recargas.

Além disso, o especialista
reitera que se faz necessário
o melhoramento na infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia
e das instalações elétricas
dos estabelecimentos. “Analisando Goiânia, ela é uma
cidade organizada para carros e motos à combustão.
Não há planejamento para
o transporte coletivo, muito
menos para os veículos elétricos”, observa.
“Em países desenvolvi-

dos, ônibus, trens e metrôs
e de outros modais integradores são usados por classes
sociais mais altas. Aqui não.
Se for feita uma enquete, o
anseio do trabalhador que
usa o coletivo não é que melhore, mas a vontade que ele
tem é comprar uma moto ou
um carro para vencer o martírio de ter que andar de ônibus. O desafio não é a mobilidade elétrica, mas sim em
como melhorar o transporte
público”, conclui Jahnecke.

PF pede a prisão preventiva do Padre Robson de Oliveira
A Polícia Federal adicionou para o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) um pedido
de prisão preventiva contra
o padre Robson de Oliveira
Pereira, que foi reitor do
Santuário Divino Pai Eterno,
em Trindade, na região metropolitana da capital goiana. O fato foi confirmado
pelo advogado de defesa do
religioso, Cleber Lopes.
O pedido foi feito nessa
quarta-feira (17/11). O caso
está sob responsabilidade
do ministro-relator Benedito
Gonçalves. Até o momento não há definição sobre o
acolhimento do pedido. Há

informações dentro da PF
de que o padre já não se encontra em Goiás desde que a
representação foi protocolada. A defesa não confirma o
fato. A motivação do pedido
de prisão foi um anexo ao
processo que indicaria compra de sentença favorável ao
religioso na Justiça de Goiás.
O advogado Cleber Lopes afirmou que não há
base jurídica para a solicitação da PF. “Não tem
base jurídica nenhuma.
Encontraram diálogos que
suspostamente
foram
aprendidos na Operação
Vendilhões. Segundo eles,
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revelação a corrupção no
TJGO. Tem diálogo do advogado que fala com fulano
que benefício pagamento
de vantagem no tribunal.
Diálogo de advogado em
processo cível, no caso da
fazenda. Pegaram o diálogo
e apontaram crime de corrupção ”, afirmou o jurista.
Ainda de acordo com Lopes,
“a representação pela prisão
do religioso foi colocada no
sistema e antes de a gente
imprimir entrou no sigilo”.
OPERAÇÃO
O padre foi denunciado
pelo MPGO por organiza-

ção criminosa, apropriação indébita, falsidade
ideológica e lavagem de
dinheiro doado por fiéis
à Associação Filhos do Pai
Eterno (Afipe). De acordo
com o órgão, o prejuízo
para a associação chegaria
a mais de R $ 100 milhões.
A denúncia à Justiça é
decorrente da Operação
Vendilhões, que cumpriu
mandados em agosto de
2020 para apurar os desvios. Segundo as investigações, o dinheiro teria
sido usado para comprar
bens como fazendas, casa
na praia e até um avião. O

valor Deveri ser destinado
para a construção da nova
basílica, que ainda está
em fase inicial de obras,
em Trindade (GO).
Padre Robson, que
sempre negou qualquer
irregularidade, está considerado das atividades e
proibido de se manifestar
por decreto canônico. Ele
tem procurado se manter no anonimato desde
que o escândalo veio à
tona. A última aparição
dele ocorreu em fevereiro deste ano, durante a
assembleia on-line dos
redentoristas.
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Desmatamento na
Amazônia
é o maior
desde
2006
O Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe)
divulgou nesta quinta-feira (18) que a taxa de desmatamento na Amazônia
Legal Brasileira (ALB) ficou em 13.235 quilômetros quadrados (km²) no
período de 1º de agosto
de 2020 a 31 julho de
2021. O índice apurado
pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal
por Satélite (Prodes) representa um aumento de
21,97% em relação à taxa
de desmatamento do período anterior.
O mapeamento é feito
com base em imagens do
satélite Landsat ou similares e considera como
desmatamento a “remoção completa da cobertura florestal primária por
corte raso, independentemente da futura utilização destas áreas”.
Conforme os dados do
Inpe, os estados do Pará,
Amazonas, Mato Grosso e
Rondônia correspondem a
87,25% do desmatamento
estimado na Amazônia Legal, sendo o Pará o estado
com maior contribuição
absoluta de desmatamento (5.257 km²) e também
o estado com menor variação porcentual de desmatamento (7,31%).
Em nota, o Observatório do Clima, rede da
sociedade civil formada
por 70 entidades, criticou
as ações do governo na
preservação da floresta.
“O resultado é fruto de
um esforço persistente,
planejado e contínuo de
destruição das políticas
de proteção ambiental no
regime de Jair Bolsonaro”, disse Marcio Astrini,
secretário-executivo do
Observatório.
“Diferentemente da
propaganda que o governo e seus aliados no agro
e na indústria levaram à
COP26, em Glasgow, o Brasil real é este, da terra arrasada, da violência contra
populações tradicionais e
do crime organizado agindo sem controle na Amazônia”, acrescentou.
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Corrida Eleitoral: Quais deputados
de Goiás miram Brasília em 2022
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YSABELLA PORTELA

H

á pouco menos de
um ano para as
eleições de 2022, a
maioria dos deputados da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) irá disputar a
reeleição no ano que vem. Alguns parlamentares já se posicionam de forma efetiva na
disputa estadual. Outros, alçam voos maiores, mirando a
Câmara Federal e até mesmo
a composição da chapa majoritária ao governo de Goiás.
Para o âmbito nacional,
os deputados Lissauer Vieira (PSB), presidente da Casa,
Adriana Accorsi (PT), Alysson
Lima (SD), Delegado Humberto Teófilo (PSL), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Hélio
Sousa (PSDB) e Lêda Borges
(PSDB) são nomes já confirmados como pré-candidatos
à uma vaga em Brasília.
MULHERES
RUMO A BRASÍLIA
A deputada estadual por
dois mandatos, Adriana Accorsi (PT), é um das parlamentares que disputará uma
cadeira na Câmara Federal.
O Partido dos Trabalhadores,
na busca por um palanque
para o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, aposta na delegada como
um dos nomes protagonistas
em Goiás para a disputa do
pleito. Inclusive, de acordo
com a deputada, o pedido
para que ela viesse à federal
partiu do próprio Lula (PT).
Segundo Adriana, ela
aceitou o pedido “por entender que, hoje, o Brasil precisa
de um Congresso Nacional
que tenha o compromisso

com o sofrimento das pessoas e que aprove projetos
de programas sociais que venham trazer dignidade para a
população. Esse é o meu interesse”, fazendo referência ao
extinto Bolsa-Família.
A pré-candidata afirma
ainda que atualmente Goiás
não tem uma deputada (federal) que lute pelo direitos
das mulheres “quero lutar
pelos direitos das mulheres
e meninas no Congresso Nacional e acredito que nós necessitamos disso, pois somos
maioria da população, maioria dos eleitores e temos realmente grandes desafios: a
violência contra as mulheres, o feminicídio, o desemprego e a falta de políticas
para autonomia financeira
das mulheres”, diz.
Lêda Borges (PSDB), a

única companheira de parlamento de Adriana, também
têm planos para 2022. Borges é cotada para disputar
uma vaga na Câmara Federal.
No meio político e nos bastidores, o nome dela é dado
como certo, entretanto, de
acordo com a assessoria:
“Lêda tem sido cautelosa nesse sentido e que,
a princípio, ela concorrerá
como deputada estadual,
até que o PSDB entre em
consenso e defina em qual
cargo ela vai disputar”.
Ainda, segundo a assessoria da deputada Lêda
Borges, o nome dela aparece forte para compor chapa
majoritária ao governo estadual, juntamente com o
atual prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha, pois ela é “bem rela-

cionada e possui um grande
eleitorado no entorno de
Brasília, uma das principais
regiões do estado”, afirmou.
O que diz cada pré-candidato a deputado federal
O atual presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira
(PSB) também já se despede
da Assembleia, rumo a Brasília. O nome é um dos mais
fortes na disputa do pleito,
mas já é mostrado indícios
de que ele não continue no
PSB. A escolha ainda está em
definição, mas ao que tudo
indica irá para o PSD.
O Delegado Humberto
Teófilo (PSL), apoiador do
presidente Jair Bolsonaro,
possui uma presença forte
na região metropolitana de
Goiânia, base no norte goiano e no entorno do Distrito
Federal. Com a fusão do PSL

e do DEM, o parlamentar disse que se desligará do partido e apoiará “o candidato de
oposição ao Ronaldo Caiado,
que tudo indica ser Gustavo
Mendanha”, declara.
Teófilo, se eleito, diz “quero continuar defendendo
minhas pautas, que podem
ser ampliadas para o âmbito federal, como a questão
da carga tributária referente
ao combustível, a reforma
administrativa, incluindo os
poderes autônomos e o fim
dos penduricalhos, dentre
outras questões referente ao
porte de arma de fogo para
os vigilantes”, afirma.
Outro que conta com o
apoio do partido (Republicanos), já que é o presidente
municipal e também com a
benção do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republica-

nos), é o deputado Jeferson
Rodrigues. Atualmente, o
partido possui João Campos como deputado federal,
mas este irá disputar o pleito
para o Senado.
De acordo com o deputado
Jeferson, ele já está trabalhando em sua pré-campanha. Ao
Diário do Estado, ele disse que
a intenção do partido é de
eleger três deputados federais, assim como conseguiram
três vereadores na Câmara
de Goiânia. Ao ser questionado sobre as bandeiras que
irá defender, ele afirma que
continua com as pautas conservadoras nos costumes e
liberais na economia.
Segundo ele, “o Republicanos é um partido conservador de direita, mas não é
extremista. Queremos manter o diálogo, em defesa da
família e da geração de emprego e renda, pois acreditamos que o melhor programa
social que existe é a carteira
assinada”, diz.
O deputado Helio Sousa
(PSDB), liderança do partido
na Alego, devido a sua forte
base na região do Vale do
São Patrício e sua trajetória
política – ele é deputado pela
6ª vez – também é pré-candidato rumo a Câmara Federal. Alysson Lima (SD), que já
foi vereador por Goiânia em
2016, permaneceu por dois
mandatos na Câmara e mudou o endereço para a Alego
depois das eleições de 2018.
Para 2022, ele se mostra otimista e se diz pronto para
“reformas necessárias”. Lima
afirma que provavelmente
mudará de partido, mas isso
ainda não está decidido.

Bueiros entupidos causaram inundação no centro histórico de Goiás
A inundação do centro
histórico da cidade de Goiás
nesta (16) foi causada por
entupimento de bueiros. A
informação é da assessoria
de imprensa da prefeitura.
Os reparos já estão sendo realizados e não houve
grandes estragos. Os carros
tiveram dificuldade para trafegar pela região.
“Houve um volume muito
grande de chuva, com alagamentos pontuais. Os bueiros
que foram identificados com
entupimentos no dia de hoje
já estão recebendo os reparos, com o apoio da Saneago”, informaram.
Em nota, a assessoria
também afirmou que está
preparando um parecer
para notificar formalmente

terça à noite teve volume
de 47,6 milímetros. Durante todo o dia, o volume foi
de 64 milímetros.

o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan-GO) sobre o impacto
da chuva no centro histórico.
Entre novembro e março,
a temporada de chuvas as-

susta os moradores e aciona
o alerta para a necessidade
de prevenção. Em breve,
uma reunião entre a Prefeitura e o Iphan-GO discutirá
medidas para se prepara-

rem para as chuvas previstas para este mês.
De acordo com o Centro
de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva de

AÇÃO HUMANA
Morador de Goiás, representante comercial Denes Nunes afirma que está
chovendo desde ontem.
Segundo ele, as pancadas
foram concentradas.
“Qualquer chuva que
der vai encher o rio porque
se tornou um corredor de
água, um rio encanado. Tem
também a questão do desmatamento. Como a cidade
é acidentada, a água da chuva desceu da entrada da cidade e desembocou no rio.
Não foi um temporal para
inundar. Se chover 3 dias, o

rio transborda”, diz.
MEDO
O temor é por uma trágica enchente semelhante
à da virada de 2001 para
2002. À época, parte do
centro histórico teve de ser
reconstruída, inclusive a
casa da poetisa Cora Coralina. A cidade, que é patrimônio cultural da humanidade
pela Unesco, sofre anualmente com as fortes chuvas.
PREVISÃO DO TEMPO
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a
cidade de Goiás deve continuar com o tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas
isoladas. A previsão de chuvas
até o próximo domingo (21).

4

Brasil

Goiânia, 19 de Novembro de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

Em meio a pandemia, saúde tem menor
previsão de gastos federais desde 2012

N

o momento em que
o sistema público de
saúde ainda se recupera do pico de demanda
provocado pela pandemia de
covid-19, a previsão de gastos
federais nessa área na proposta orçamentária de 2022 tem
o menor nível desde 2012,
segundo nota técnica do Instituto de Estudos para Políticas
de Saúde (IEPS) obtida pelo
Estadão/Broadcast.
O órgão alerta para a falta
de recursos suficientes para
financiar gastos com atenção
primária, além da queda de
investimentos na área. O diretor de políticas públicas do
IEPS, Arthur Aguillar, explica
que mesmo com a redução
na procura por atendimentos
no SUS por covid-19, graças à
ampliação da vacinação, há
uma demanda reprimida por
procedimentos diversos, que
caíram 19% em 2020.
A situação desses pacientes pode ter se agravado, sobretudo no caso de pessoas
com doenças crônicas. Para
o IEPS, lidar com esse quadro
em um cenário com poucos
recursos pode ser dramático.
Segundo o levantamento do
instituto, os recursos para a

Divulgação

Saúde somam R$ 140,358
bilhões em 2022. Nos últimos
anos, os valores oscilaram
entre R$ 143,7 bilhões e R$
159,9 bilhões, em números já
atualizados pela inflação até
setembro de 2021.
Em 2012, a despesa prevista era de R$ 149,9 bilhões.
“Temos uma série de pressões no sistema de saúde,

com prevalência de doenças
crônicas”, afirma Aguillar,
que também é um dos autores da nota técnica. Segundo
ele, a falta de recursos suficientes pode desencadear
uma precarização do atendimento e a deterioração das
condições de saúde da população, com reflexos sobre
a taxa de mortalidade.

ATENÇÃO BÁSICA
Uma das principais críticas
do estudo é a estagnação de
recursos para atenção básica.
Nas últimas quatro propostas
orçamentárias, essa despesa oscilou na casa dos R$ 25
bilhões, atualizados pela inflação, sem ampliação significativa. Em 2022, essa rubrica
recebeu 17% do total de re-

cursos do Ministério da Saúde.
“Isso aumenta a demanda por atendimentos de
média e alta complexidade
em momento posterior. Isso
eleva o sofrimento humano
e também o problema fiscal”, diz o diretor, lembrando que esses atendimentos
custam mais para o sistema
público. “O custo recai so-

bre a própria sociedade.”
Outro ponto abordado
pelo IEPS é a queda dos investimentos, que hoje dependem mais das emendas
parlamentares - que podem
oscilar de ano para ano. Na
proposta orçamentária do
governo, os investimentos
caíram 77% entre 2013 e
2022, passando de R$ 9,2
bilhões para R$ 2,1 bilhões.
Segundo Aguillar, ao contrário dos gastos com educação, que contam com o envelhecimento da população
“jogando a favor” no sentido
de reduzir a pressão, os gastos
com saúde devem ter demanda ainda maior pelo mesmo
motivo. Ele reconhece que é
possível fazer aprimoramentos
na qualidade dos gastos que
já são feitos, mas ressalta que
isso “não é condição suficiente” para resolver o problema.
Também são autores da
nota técnica Manuel Faria,
Victor Nobre e Renato Tasca.
Em suas declarações em público, integrantes da equipe
econômica têm dito que não
faltarão recursos para a Saúde, sobretudo para a aquisição de mais doses de vacina
contra a covid-19.

IBGE divulga dados das estatísticas de mortes em 2020
2020 marcou a chegada da
pandemia de Covid-19 no Brasil, o ano de 2020 teve cerca
de 196 mil mortes a mais que
o ano anterior. Segundo os
dados publicados pelo IBGE
nesta quinta-feira, houve uma
variação de 14,9%, sendo a
maior desde o ano de 1984.
“Os dados das Estatísticas
do Registro Civil mostra que
no Brasil, houve um maior
aumento no número percentual de óbitos desde 1984,
ou seja em 37 anos. Em Goiás, quando se analisa a série

histórica do estado, em números absolutos, os óbitos
de 2020 representa o maior
número, desde o início da
série histórica do estado”,
afirmou Edson Roberto Vieira, chefe do IBGE em Goiás
No Brasil, o número de
óbitos registrados passou
de 1.314.103 em 2019, para
1.510.068 em 2020, no total
foram 195.965 mortes a mais
no ano de 2020. Esses números incluem apenas os registros
com informações do sexo e da
idade da pessoa que faleceu.

A maior variação dos
óbitos registrados em 2020,
ocorreu em decorrência
de causas naturais, que inclui os óbitos por doenças,
como a Covid-19. Segundo
os dados divulgados pelo
IBGE por faixa etária o maior
percentual de mortes devido doenças naturais aconteceu em pessoas entre 60 e
64 anos. Com um aumento
de 26% dos óbitos de pessoas com essa faixa etária isso
no estado de Goiás, já em
Goiânia, para a mesma faixa

etária, o aumento de óbitos
foi de 50% no ano de 2020,
em comparação com 2019.
NASCIMENTOS
As estatísticas publicadas
pelo Registro Civil Publico,
também mostra as informações sobre os números de
nascimentos. “Aqui em Goiás nós tivemos uma queda
com cerca de 4% no número
de nascimentos em 2020,
na comparação feita com o
ano de 2019. É muito interessante notar que esse re-

sultado de 2020 é o menor
registrado em 8 anos”, disse
Edson Roberto. “Isso também pode ter relação com a
Covid-19, que no última ano
teve um impacto significativo aqui no estado e em todo
o Brasil”, afirmou.
Segundo os dados do IBGE
em todo o país os registros de
nascimento caíram em cerca
de 4,7% em 2020, após uma
redução de 3% no ano de
2019. Segundo o IBGE as mulheres tem adiado cada vez
mais a maternidade.

CASAMENTOS
Com relação aos casamentos, em todo o Brasil
houve uma queda de 26,1%.
Em 2020 foram registrados
757.179 casamentos no civil.
“Em Goiás nós tivemos
uma queda de 24% do número de casamentos civis em
2020, na comparação com o
ano de 2019. Em Goiânia foi
menos, mas foi significativa,
19,2%. Então tanto a queda
no número de nascimentos e
casamentos podem ter uma
relação com a Covid-19”.

Goiás, Tocantins e DF, 19 de Novembro de 2021 diariodoestadogo.com.br

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2850
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 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
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha
1.6
freestyle
comF:3213-4848 whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848

XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
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DIÁRIO DO ESTADO

-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.

CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Europa teme que 5ª onda de covid-19
paralise o continente mais uma vez

A

imprensa
francesa
destaca o temor de
que uma quinta onda
de Covid-19 cause mortes e
paralise a Europa novamente. Com 60% dos novos casos
mundiais, o Velho Continente voltou a ser o epicentro
da doença, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Apenas França, Portugal, Espanha e Itália resistem,
”mas até quando?”, pergunta
o jornal Libération.
A imprensa francesa desta quinta-feira (18), destaca
o temor de que uma quinta onda de Covid-19 cause
mortes e paralise a Europa
novamente. Com 60% dos
novos casos mundiais, o Velho Continente voltou a ser o
epicentro da doença, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS). Apenas França,
Portugal, Espanha e Itália resistem, ”mas até quando?”,
pergunta o jornal Libération.
”Covid na Europa, o Leste
perde o controle, o Oeste perde a confiança”, diz a manchete do Libé, lembrando que,
sem surpresas, os países mais
atingidos pela nova onda da
doença são os do leste do continente, que têm um número
menor de cidadãos vacinados.
Mas nos países onde a taxa

Reprodução

de imunização é alta, as contaminações também aumentam rapidamente.
A média móvel de mortes
bateu recorde na Bulgária na
semana passada, chegando a
1.186. Mais de 90% das vítimas não estavam vacinadas.
Na vizinha Romênia, o pico parece ter passado, mas a média
de mortes estacionou em um
platô elevado: 300 pessoas

por dia. Famílias inteiras morreram no país, que perdeu o
equivalente a uma pequena
cidade por dia em outubro,
afirma Libération, incluindo
jovens de menos de 30 anos,
sem comorbidades, em sua
maioria não vacinados.
NÃO IMUNIZADOS
A Romênia e a Bulgária,
países mais atingidos pela

nova onda da Covid-19 na
Europa, também são os que
têm a menor taxa de vacinação, com menos de 43%
da população imunizada, enquanto em todo o continente a média é de 76%.
Nos países do norte, a vacina ajudou a proteger os sistemas hospitalares, mas não
é suficiente para parar a pandemia e alguns países decidi-

ram voltar às medidas restritivas. Assim, a Dinamarca
volta a exigir o passaporte
sanitário e a Suécia segue os
mesmos passos, enquanto a
Áustria determinou quarentena das pessoas não vacinadas e a Holanda decretou
um lockdown parcial.
Apesar do bom desempenho desses países, o especialista acredita que a

situação epidemiológica na
França é precária. Para ele,
a melhor solução é utilizar
captores de CO2 em espaços
fechados e aplicar os novos
tratamentos, como os de anticorpos monoclonais em todos
os pacientes contaminados
pela Covid-19 de mais de 50
anos. Atualmente esta terapia
é ministrada somente em doentes em estado crítico.
SEM NATAL
E ANO NOVO?
O jornal Le Parisien já
questiona se a nova onda de
Covid-19 põe em risco as festas de fim de ano na França.
De acordo com o diário, muitos parisienses preferem não
se programar, já que tudo
ainda é incerto.
Mas o jornal pondera lembrando que a situação não é
mesma de 2020, porque no
ano passado não havia vacina. A campanha começou,
na França, justamente no dia
27 de dezembro. Na época, a
variante alpha se propagava
rapidamente. Mas, segundo
Le Parisien, o problema é que
atualmente as contaminações
não param de subir: a taxa
de incidência da Covid-19 na
França aumentou de 40% a
50% em duas semanas.
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Filme “7 Prisioneiros” expõe o
absurdo da escravidão moderna

R

odrigo Santoro vive um
senhor de escravos barbudo e impiedoso em
“7 Prisioneiros”. Não se trata
de um filme de época. O longa, vencedor do prêmio paralelo Sorriso Diverso no festival
de Veneza, retrata a escravidão contemporânea no Brasil.
Em 2017, o cineasta Alexandre Moratto, paulista criado entre o Brasil e os EUA,
ficou obcecado com a cena
de uma reportagem de TV:
“Um jovem acorrentado, em
São Paulo, em pleno século
21. Não acreditei e mergulhei
imediatamente no assunto.
Quando vejo algo que me
perturba, prefiro encarar”.
Alexandre tinha acabado
de fazer seu primeiro longa, “Sócrates”, destaque no
Spirit Awards, importante
premiação do cinema independente dos EUA - ele foi o
diretor revelação e o protagonista, Christian Malheiros,
foi o melhor ator.
Para o projeto seguinte, o
cineasta acompanhou uma
pesquisa da ONU e do Ministério Público do Trabalho do
Brasil com entrevistas com
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Marília Mendonça
estampam 1ª capa sertaneja da revista Forbes

sobreviventes do tráfico humano. “Fiquei muito tocado
e fui desenvolvendo o roteiro”, conta ao g1. Ele criou a
história ficcional baseada
nestes dramas reais.
O sucesso de “Sócrates”
trouxe parceiros importantes: Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) e o americano Ramin Bahrani (“White
Tiger”) viraram produtores e
a Netflix comprou o projeto.
O filme estreou nos cinemas
nesta quinta (4) e entra na

plataforma de streaming no
dia 11 de novembro.
Ele escreveu um dos personagens principais já pensando em repetir a parceria
com Christian Malheiros
- ator revelação que, neste
meio tempo, emplacou o papel de Nando na série “Sintonia”. Em “7 prisioneiros”,
ele vive um trabalhador rural vítima de tráfico humano
e escravizado em SP.
Faltava definir seu algoz,
o senhor de escravos de um

ferro-velho. Alexandre pensou em Rodrigo Santoro e
ouviu dúvidas: “Algumas pessoas falavam: mas ele é tão
charmoso, tão lindo... Tem
certeza?”. Mas os produtores
curtiram e o ator embarcou.
“O Rodrigo entrou no filme sem eu saber como faria.
Acabamos construindo o papel juntos. Ele se entregou
de corpo e alma. Emagreceu
muito, fumou sem parar,
mudou o timbre de voz, o
jeito de andar. “

O projeto ‘As Patroas’
– estrelado por Marília
Mendonça e Maiara & Maraisa – estampa neste mês
de novembro a primeira
capa sertaneja da ForbesLife. A ação é uma forma
de homenagear Marília,
conhecida como “rainha
da sofrência”, vítima de um
acidente aéreo que também matou outras quatro
pessoas. O avião caiu no
interior de Minas Gerais.
Em uma publicação no
Instagram, as sertanejas
Maiara & Maraisa emocionaram os fãs ao dedicarem
o projeto à amiga Marília

Mendonça. “É por você e
para você mais essa conquista! A primeira capa sertaneja da Forbes. As Patroas
no lugar que elas sempre
lutaram para estar”, ressaltaram as artistas.
Ainda na publicação, a
dupla sertaneja destacou
que a publicação da capa
era muito aguardada por
Marília Mendonça. “Sempre ensaiamos juntas
entrevistas e programas
que sonhávamos em ir e
quem a conheceu sabe
que esse trabalho da Forbes era muito desejado
por ela”, descreveram.

