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Ronaldo Caiado, comemorou a realização de mais de 70 mil atendimentos nos dois dias de programação da primeira edição do Mutirão Iris 
Rezende Governo de Goiás anunciou a continuidade do projeto, que deve contemplar todas as regiões de Goiás.E m dois dias de programação, 
55 mil pessoas procuraram os serviços no local e tiveram acesso ao modelo de atendimento idealizado pelo ex-governador Iris Rezende.

DIÁRIO DO ESTADO
Mutirão Iris Rezende faz mais de 
50 mil atendimentos em Goiânia

Nova Délhi fe-
cha escolas e 
cogita lockdown 
por poluição  p7 p4

Brasil está acima da média global 
na vacinação contra a Covid-19
Após dez meses após o início da campanha de vacinação, o Brasil chegou à mar-
ca de 300 milhões de doses aplicadas. Com 300.128.094 imunizantes aplicados, 
88,64% dos brasileiros com mais de 12 anos já receberam a primeira dose.
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O primeiro dia de provas do Enem 2021 teve questão com a música 
“Admirável Gado Novo”, do cantor Zé Ramalho, sobre populações indí-
genas e carcerária do país. O exame começou neste domingo (21) com 
as provas de ciências humanas, linguagens e redação.

Enem 2021 aborda 
questões sociais no pri-
meiro dia de avaliação  p2
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O primeiro dia de pro-
vas do Enem 2021 
teve questão com 

a música “Admirável Gado 
Novo”, do cantor Zé Ramalho, 
sobre populações indígenas e 
carcerária do país. O exame 
começou neste domingo (21) 
com as provas de ciências hu-
manas, linguagens e redação.

O professor de história, 
Guilherme Freitas, da escola 
Seb Lafaiete, diz que a ques-
tão com a música de Rama-
lho pedia ao candidato que 
interpretasse um trecho da 
letra da canção e a relacio-
nasse com a exclusão vivida 
pela população.

“Surpreendentemente, 
diante de todas as denúncias 
que cercaram o Enem nos 
últimos dias, a prova voltou 
a trazer questões que abor-
dam a história contemporâ-
nea brasileira. Ainda que a 
ditadura militar não tenha 
sido abordada, outros perí-
odos importantes aparece-
ram”, conta Freitas.

Às vésperas do início do 
Enem, servidores do Inep, ór-
gão responsável pela elabo-
ração da prova, fizeram uma 
série de denúncias sobre 
assédio moral que sofreram 
para suprimir perguntas com 
temas considerados inade-
quados pela gestão do órgão.

A reportagem mostrou 
que o próprio presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
pediu ao ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, para 
que houvesse questões que 
tratassem o Golpe Militar de 
1964 como uma revolução.

Nenhuma questão da 
prova abordou a ditadura 
militar no país. Desde o iní-
cio do governo Bolsonaro, 
o período histórico foi su-
primido da prova.

“Ainda que não tenha 
abordado a ditadura militar, 
a prova deste ano voltou a 
falar da história contempo-
rânea, o que é muito posi-
tivo e importante. O exame 
trouxe duas questões sobre 
Getúlio Vargas”, diz Freitas.

Umas das questões, por 
exemplo, falou sobre as di-
ficuldade de mulheres cien-
tistas no século 19 diante da 
exclusão que sofriam com a 
sociedade patriarcal.

REDAÇÃO
O tema da redação tam-

bém surpreendeu os educado-
res por ter mantido o padrão 
de anos anteriores ao abordar 
assunto relacionado aos direi-
tos humanos. Os candidatos 
tiveram que fazer uma disser-
tação sobre a “Invisibilidade e 
registro civil: garantia de aces-
so à cidadania no Brasil’.

São conceitos com os 
quais estudantes já estão 
familiarizados, segundo a 

avaliação de especialistas. 
Inclusive, são geralmente 
trabalhados na prova de 
Ciências Humanas. Mas, 
para o professor de Reda-
ção do curso pré-vestibular 
Método Medicina, Filipe 
Vuaden, o tema pode gerar 
uma insegurança por apre-
sentar uma questão mais 
ampla, diferente do que foi 
proposto nas últimas edi-
ções, em que os assuntos 
eram bem delimitados.

Reprodução

Crianças de zero a seis 
anos que consomem açú-
car com alta frequência 
estão muito suscetíveis ao 
aparecimento de cáries. 
Estudo desenvolvido na 
Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), no 
Rio Grande do Sul, em um 
ambulatório odontológico 
mostrou que oito em cada 
dez crianças atendidas in-
geriam alimentos açuca-
rados e tinham cáries. De 
86 casos analisados, a do-
ença bucal foi encontrada 
em 86,2% da amostra.

Segundo os pesquisa-
dores, o consumo de açú-
car se dava já a partir dos 
nove meses, inclusive na 
mamadeira. “A gente per-
cebia que a maioria nos 
procurava quando já tinha 
alguma dor ou quando ti-
nha algum processo para 
tratar. Na sua maioria, não 
se procura atendimen-
to de forma preventiva, 
como orientação, para sa-
ber como está a saúde bu-
cal”, aponta Fernanda Or-
tiz, coautora do trabalho.

Ela explica que, embo-
ra sejam dentes de leite, 
a falta de cuidados nos 
anos iniciais são também 
para o futuro. “Prejudica 
a erupção e a formação do 
dente permanente, que é 
o dente de adulto. Ele não 
vai nascer de maneira ime-
diata, apenas quando for 
mais velho. Prejudica toda 
a formação e o nascimento 
desse dente permanente”, 
aponta a pesquisadora, 
que é odontopediatra.

A cárie tem relação di-
reta com o açúcar. “É uma 
doença comportamental, 
é um processo complexo 
que existe com a forma-
ção da placa bacteriana. 
Essas bactérias se alimen-
tam principalmente do 
açúcar, produzem ácidos 
e esses ácidos entre as-
pas corroem o dente e 
começam o processo de 
destruição dentário, que 
é a cárie”, explica Fernan-
da. Ela destaca que esta 
é uma das doenças mais 
prevalentes na infância.

Enem aborda questões sociais
no primeiro dia de avaliação

O caminhoneiro Gilmar 
Vieira da Silva, de 45 anos, 
denunciou nesta sexta-feira 
(19) ao Diário do Estado que 
o seu pai, Arlindo Bernardo 
da silva, de 69 anos, tem so-
frido maus-tratos no Hospital 
Santa Casa de Misericórdia, 
em Goiânia. Gilmar explicou 
que o pai estava internado 
há 3 meses no Hospital de 
Urgências de Anápolis, mu-
nicípio que residem. Porém, 
precisou ser transferido para 
Goiânia devido a um proce-
dimento médico.

Ainda de acordo com 
o caminhoneiro, desde de 
que chegou a unidade de 
saúde há um mês, Arlindo 
teve o seu quadro médico 
agravado e hoje se encon-
tra entubado na UTI. Ele 

também diz que o pai con-
traiu Covid-19 no hospital 
ainda nos primeiros dias 
de intenção por negligencia 
dos profissionais de saúde.

“Ele foi internado no dia 
13 de julho no hospital de ur-
gência de Anápolis para fazer 

um exame vascular. No dia 5 
de outubro ele foi transferi-
do para Goiânia. De lá para 
cá começou a tortura e sofri-
mento. Meu pai está com os 
dois pés necrosados é uma 
ferida imensa nas nadegas, 
com as costas feridas. Che-

gou andando e comendo, 
hoje está como vegetativo”.

ALTA MÉDICA
Segundo o filho do ido-

so, o hospital pretende dar 
alto a Arlindo na segunda-
-feira (22) para que conti-
nue o tratamento em casa 
com os aparelhos. Entretan-
to, Gilmar diz que a família 
não tem condições de cuidar 
do pai que está em estado 
grave. Ele diz que o pai está 
fraco e debilitado, urinando 
secreção (pus) e que já per-
deu os dois pés devido a gan-
grena, mas que ainda não foi 
realizado o procedimento 
médico de amputação.

“Já passou da hora de 
amputar os pés dele, até 
larva já tiraram dos feri-

mentos. Antes apenas um 
pé tinha que ser amputado, 
mas por conta da demora o 
outro também precisa ago-
ra. O caso ele está piorando 
porque não fazem nada, 
agora querem que ele vá 
para casa e retorno depois 
de 6 meses. Não temos 
condição de cuidar dele, 
nossa situação é precária e 
como vou traze-lo desse jei-
to? A verdade é que se ele 
vir para casa é para morrer. 
Isso que os médicos  que-
rem, tirar das costas deles e 
jogar nas famílias”, exaltou.

O Diário do Estado pro-
curou a Santa Casa de Mi-
sericórdia para ouvir o lado 
da unidade de saúde, mas 
não obteve resposta até a 
publicação desta matéria.

Santa Casa em Goiânia é acusada de maus-tratos contra idoso
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O número de adoções 
de crianças e ado-
lescentes em 2021 

cresceu se comparado aos 
últimos dois anos no Estado. 
Em 2019 e 202o, por exem-
plo, foram realizados 32 e 31 
processos de adoção, res-
pectivamente. No entanto, 
faltando quase dois meses 
para o fim do ano, 2021 já 
soma 35 processos, segun-
do o levantamento realizado 
pelo Tribunal de Justiça do 
estado de Goiás (TJ-GO). Po-
rém, Goiás ainda conta com 
88 crianças e adolescentes 
na fila da adoção, enquan-
to que Goiânia possui 12 a 
espera de um lar. No Brasil, 
esse número chega a 32.753.

O aumento está ligado a 
mudança na Lei nº 13.509, 
de 2017, que altera a Lei de 
nº 8.069 para dispor sobre 
questões como a entrega 
voluntária, destituição do 
poder familiar, acolhimento, 
apadrinhamento, guarda e 
adoção de crianças e adoles-
centes. Em entrevista ao Jor-
nal Diário do Estado, a Juíza 
da Primeira Vara da Infância 
e Juventude, Maria Socorro 
de Souza, explica que o au-
mento também pode estar 
ligado a pandemia.

“Acredito que um dos mo-
tivos é a reflexão de que de-
vemos preencher a nossa vida 
de uma forma mais substan-
ciosa. Aquela desejo intenso 

que move as pessoas para 
adotar foi potencializado pela 
solidão, afastamento social 
e a vontade de fazer o bem. 
Não é só o adotado que rece-
be o amor e tem vantagens. 
Evidentemente quem adota 
também é muito gratificado. 
Acaba se realizando como pai 
ou mãe, mesmo que de for-
ma adotiva”, explica.

FAMÍLIA ADOTIVA
Construir uma família e 

adotar uma criança sempre 
fez parte dos planos do em-
presário Gleidson Henrique 
Silva Santos e da Analista de 
RH Mariele Santos Silva. Em 

2012, eles entraram com um 
pedido para serem incluí-
dos no Cadastro Nacional 
de Adoção. Um sistema que 
reúne dados de casais inte-
ressados e crianças disponí-
veis para novos lares. Após 2 
anos de processo, finalmen-
te eles foram incluídos.

No entanto, eles se depa-
ram com um grande obstácu-
lo, a fila de espera. Porém, os 
dois decidiram procurar entre 
os abrigos do Estado, e assim, 
em 2015, o pequeno Gabriel 
Henrique de Assis, na época 
com 3 anos de idade entrou 
em suas vidas. Aos poucos, 
os três foram criando um vín-

culo muito forte e um amor 
floresceu. Hoje, aos 9 anos, o 
garoto é a alegria da casa.

“Durante o processo fi-
zemos algumas entrevistas, 
alguns processos com psicó-
logos e finalmente consegui-
mos entrar na fila de adoção. 
A primeira coisa que fizemos 
foi olhar a lista, a principio 
queríamos adotar uma crian-
ça, mas a ideia foi amadure-
cendo e decidimos adotar 
duas. Quando descobrirmos 
o Gabriel, eu falei com meu 
marido já que ele estava a 
220 quilômetros de distan-
cia da nossa casa. Ao chegar 
vi aquele menino pequeno e 

gorducho. Confesso que não 
foi aquele amor a primeira 
vista, mas após algumas visi-
tas tivemos a certeza. Cerca 
de seis depois conseguimos 
a sua guarda”, disse Mariele.

ESPERA
Para a Analista de RH, a 

maior dificuldade de se ado-
tar é o tempo na fila e o per-
fil da criança, já que muitas 
crianças aptos para a ado-
ção possuem idades avança-
das ou estão em grupos de 
irmãos. Entretanto, Mariele 
diz que o maior obstáculos é 
o desvinculo da criança com 
a família biológica.

“Muitos perfis são muitos 
restritos, inclusive o nosso. 
Hoje buscamos duas irmãs 
de até 3 anos. Isso dificulta já 
que muitas crianças tem aci-
ma desta idade. A destitui-
ção da família biológica é ou-
tro desafio. O Gabriel mesmo 
foi para o abrigo com 9 meses 
de idade e a destituição só foi 
acontecer quando ele tinha 3 
anos. Ou seja, ele ficou mais 
de 2 anos impossibilitado de 
ser adotado”.

ADOÇÃO
Segundo a juíza Maria So-

corro, o processo de adoção 
é gratuito e deve ser iniciado 
na Vara de Infância e Juven-
tude mais próxima. A idade 
mínima para se habilitar à 
adoção é 18 anos, indepen-
dentemente do estado civil, 
desde que seja respeitada 
a diferença de 16 anos en-
tre quem deseja adotar e a 
criança a ser acolhida

“O candidato, seja um 
casal heterossexual ou ho-
mossexual precisa procurar 
nossa equipe técnica com 
documentos pessoas e um 
atestado físico e psicológi-
co, além de praticar o curso 
preparatório para adoção. 
Caso seja aprovado será en-
caminhado para o sistema 
de adoção. Então será cha-
mado de acordo com o perfil 
escolhido. Temos um prazo 
máximo até seis meses para 
finalizar”, concluiu.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, comemorou 
a realização de mais de 70 mil 
atendimentos nos dois dias 
de programação da primeira 
edição do Mutirão Iris Rezen-
de Governo de Goiás, encer-
rado neste domingo (21/11), 
em Goiânia, e anunciou a 
continuidade do projeto, que 
deve contemplar todas as re-
giões de Goiás. 

Em dois dias de progra-
mação, 55 mil pessoas pro-
curaram os serviços no local 
e tiveram acesso ao modelo 
de atendimento idealizado 
pelo ex-governador Iris Re-
zende. A próxima edição já 
está confirmada para ocorrer 
nos dias 11 e 12 de dezembro 
e será realizada no municí-
pio de Aparecida de Goiânia 
e terá um tributo à cantora 
Marília Mendonça. “Enquan-
to for governador, essa estru-
tura vai percorrer o estado de 
Goiás”, definiu Caiado. 

O encerramento da pri-
meira edição do Mutirão 
Iris Rezende Governo de 

Goiás foi feito pelo próprio 
governador que percorreu 
toda a estrutura montada 
no Setor Morada do Sol, 
em Goiânia, e esteve ao 
lado da população durante 
os atendimentos ao longo 
da manhã deste domingo. 
Caiado também integrou a 
ação final do evento com 

plantio de mudas de ipê, no 
local onde foi realizado. 

“É a função do estado 
manter aquela tradição, 
que foi muito bem colocada 
pelo Iris Rezende, de pro-
ximidade com o povo, de 
ouvir a necessidade da po-
pulação e ajudar”, declarou 
Caiado. Um dos destaques 

desta edição, com organi-
zação do Governo de Goiás, 
foi a aposta na aplicação de 
amplo aporte tecnológico, 
estrutural e de recursos hu-
manos para levar o melhor 
atendimento aos morado-
res da região Noroeste. 

“O Mutirão Iris Rezende 
Governo de Goiás superou 

todas as nossas expectati-
vas”, avaliou Aristóteles de 
Paula, o Toti, que atuou nas 
edições de mutirões ao lado 
de Iris Rezende e atuou no 
planejamento e execução 
desta edição. “Tudo isso só 
engrandece a administração, 
todo secretariado participou 
ativamente. Vimos como o 
governador trabalha e perce-
bemos como ele tem atenção 
para com o povo”, afirmou.

Com 70 mil atendimentos 
e um público de 55 mil pes-
soas, o balanço da primeira 
edição foi considerado mui-
to positivo não apenas pela 
projeção numérica, mas 
pela qualidade dos serviços 
oferecidos. “Isso aqui é algo 
que as pessoas se sentem 
respeitadas. As pessoas sen-
tem a presença do Estado”, 
destacou o governador que 
expressou que não há nada 
mais “gratificante” na vida. 

Em dois dias de programa-
ção, R$ 50 milhões em obras 
de saneamento básico foram 
destinados à região. Um total 

de 3 mil mulheres foram con-
templadas com o cartão Mães 
de Goiás que garante, mensal-
mente, R$ 250 para alimenta-
ção dos filhos entre zero a seis 
anos de idade e que estão na 
base de dados CadÚnico do 
Governo Federal. 

Alunos e responsáveis pu-
deram tirar dúvidas sobre o 
calendário e o processo de 
matrículas na rede estadual 
para o ano letivo de 2022.  
Além disso, os alunos dos 
Centros de Ensino em Perí-
odo Integral da região par-
ticiparam do Mutirão para 
apresentar à comunidade as 
diferenças entre as modali-
dades de ensino ofertadas 
pelo Governo de Goiás. Eles 
explicaram os destaques 
dos colégios que estudam, e 
que estão em expansão no 
Estado, tanto em número de 
alunos quanto de unidades. 
O governador Ronaldo Caia-
do já anunciou a abertura 
de mais 105 unidades de 
ensino em tempo integral 
no ano que vem.

Reprodução

1º Mutirão Iris Rezende faz mais de 50 mil atendimentos em Goiânia

Número de adoção de crianças 
e adolescentes cresce em Goiás
PEDRO MOURA
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Em entrevista exclusiva 
ao jornal The Inter-
cept Brasil, o deputa-

do federal Delegado Waldir 
e ex-líder do PSL na Câmara 
Federal, relevou como fun-
ciona o orçamento secreto 
do “Bolsolão”, o esquema 
de compra de votos pelo go-
verno de Jair Bolsonaro. Na 
conversa, o ex-bolsonarista 
afirma que cada deputado 
receberia R$ 10 milhões na 
eleição de Arthur Lira (PP-
-AL), presidente da Casa.

Durante as negociações 
para a eleição de Lira, o 
deputado afirmou que “R$ 
10 milhões [em emendas 
do orçamento secreto por 
deputado]. E na [reforma 
da] Previdência, R$ 20 mi-
lhões por parlamentar”, ao 
ser questionado pelo veí-
culo sobre em que ele vo-
tou, o delegado diz não se 
lembrar e que recebeu as 
orientações do partido – o 
PSL orientou o voto em Lira. 
Além disso, ele afirma que 
os líderes partidários rece-
biam o dobro desse valor.

Ainda, de acordo com 
Waldir, hoje é o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira, 

quem comanda o governo 
“quem manda no governo 
hoje é o Lira. Não é o Bolso-
naro, é o Lira”. O deputado 
explica o motivo pelo fato 
que que Lira detém verba 
em cada votação e que os 
ministérios não têm mais 

recursos. O dinheiro é libe-
rado pela Câmara Federal 
e pelo Senado “eles são os 
concentradores da distri-
buição de emendas extra-
ordinárias [do orçamento 
secreto], o que os torna su-
perpoderosos”, disse.

De acordo com o deputa-
do federal Delegado Waldir, 
as negociações funcionam da 
seguinte maneira “o governo 
federal traz demandas, não 
sei na pessoa de quem, da 
Casa Civil, sei lá eu. Chega no 
Lira, que é braço direito do 

governo hoje, que é quem 
manda no governo […] Ele vê 
a necessidade do governo e 
dialoga com os líderes, ok? E 
vai ver qual a disponibilidade 
de recursos.”, disse.

Entretanto, segundo o De-
legado, ele não recebeu os R$ 

20 milhões prometidos “da 
eleição da Câmara eu tive R$ 
450 mil liberados […] O gover-
no me proibia de receber. Sou 
um dos lobos maus do gover-
no. Eles acham que sou um 
lobo mau do governo”, afirma.

A verba ao Delegado Wal-
dir não foi repassada devido 
ao episódio em que o políti-
co afirma que iria “implodir” 
Bolsonaro “desde que vazou 
aquele áudio pelo Daniel Sil-
veira [deputado federal do 
PSL, preso no inquérito dos 
atos antidemocráticos], eu 
fui excluído”, contou.

O orçamento secreto, 
conforme explicado pelo 
The Intercept Brasil, sempre 
existiu nos governos fede-
rais, acontece que antes as 
negociações eram feitas di-
retamente com o poder Exe-
cutivo. As listas de quem tro-
cava por dinheiro as bases 
eleitorais sempre foi secreta.

Com  o governo Bolsonaro, 
a Câmara Federal e o Senado 
criaram as chamadas “emen-
das de relator”, inclusas na 
lei orçamentaria de 2020. É 
através dessa lei que todo o 
dinheiro arrecadado pelo go-
verno federal é direcionado.

Divulgação

Delegado Waldir: “Quem manda no 
governo não é o Bolsonaro, é o Lira”

Pouco mais de dez meses 
após o início da campanha 
de vacinação contra a Co-
vid-19, o Brasil chegou, neste 
sábado (20), à marca de 300 
milhões de doses aplicadas. 
Com 300.128.094 imunizan-
tes aplicados desde 17 de ja-
neiro, 88,64% dos brasileiros 
com mais de 12 anos já re-
ceberam a primeira dose da 
vacina. O país alcança, assim, 
60,24% da população geral e 
80% dos adultos vacinados 
com duas doses ou dose úni-
ca das vacinas contra a Co-
vid-19 disponíveis no País.

Comparando o avanço da 
vacinação, o país demorou 
cerca de cinco meses para 
chegar a 100 milhões de do-
ses aplicadas, e precisou de 
mais três meses para alcançar 
as 200 milhões. Agora, foram 
dois meses para adicionar 
mais 100 milhões de doses ao 
número total de vacinação.

Em uma nova fase da 
campanha, o Ministério da 
Saúde orientou, na última 
terça-feira (16), que a dose 
de reforço – ou terceira dose 
– já pode ser aplicada em 
toda a população com mais 

de 18 anos. A pasta também 
reduziu, de 6 para 5 meses, o 
intervalo para quem comple-
tou as duas doses e precisa se 
vacinar com a dose de reforço.

Outra novidade foi o 
anúncio de que os vacinados 
com a dose única da Janssen 
deverão tomar, dois meses 
após a primeira aplicação, 
uma segunda dose do imuni-
zante antes de receber a dose 
de reforço convencional. No 
Brasil são aplicados, até ago-
ra, os imunizantes Corona-
vac/Butantan, Oxford/Astra-
Zeneca, Pfizer e Janssen.

Atualmente, 11 capitais já 
estão aplicando a dose de re-
forço para toda a população 
adulta, conforme os prazos, 
desde o começo da sema-
na: Porto Alegre, Goiânia, 
Campo Grande, Maceió, São 
Luís, Belém, Palmas, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ma-
capá e Recife. Outras seis 
capitais devem começar 
ainda neste fim de semana: 
Aracaju, Salvador, Fortaleza, 
Rio Branco. Curitiba e Porto 
Velho. As outras 10 capitais 
não possuem previsão.

Segundo um levantamen-

to do Ministério, São Paulo, 
com 4,1 milhões de pessoas; 
e Minas Gerais, com mais de 
2,2 milhões, são os estados 
que mais possuem brasilei-
ros nessa situação. Entre os 
atrasados, 2,9 milhões têm 
entre 30 e 34 anos, faixa etá-
ria com o maior número de 
pessoas que não voltaram ao 
posto de vacinação.

O Brasil é o 38º país no 
ranking global de aplicação 
de doses da vacina contra 
a Covid-19 a cada 100 habi-
tantes. O comparativo é fei-
to com base nos cálculos do 

Our World in Data, ligado à 
Universidade de Oxford, no 
Reino Unido.

Entre os países que com-
põem o G20, grupo das 
20 maiores economias do 
mundo, o país ocupa o 10º 
lugar, com 140,70 doses 
aplicadas a cada 100 habi-
tantes. Já em relação ao nú-
mero de doses absolutas, o 
Brasil é o 4º país que mais 
aplicou vacinas comparado 
com o resto do mundo.

A China segue em primei-
ro lugar, com mais de 2 bi-
lhões de doses aplicadas.

Brasil está acima da média global na vacinação contra a Covid-19



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

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

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

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O governo de Nova Dél-
hi, na Índia, fechou es-
colas e pediu para que 

as pessoas trabalhem em suas 
casas devido aos níveis pe-
rigosos de poluição do ar. Uma 
das cidades mais poluídas do 
mundo, a capital indiana é en-
volta por uma espessa camada 
de fumaça todos os invernos.

No último sábado, 12, 
as autoridades ordenaram 
o fechamento das escolas 
por quatro dias. Além dis-
so, obras estão proibidas e 
caminhões que não trans-
portam produtos essenciais 
não podem entrar na cida-
de até 21 de novembro.

No entanto, a Comissão 
para Gerenciamento da Quali-
dade do Ar de Nova Délhi afir-
mou que todas as instituições 
de ensino devem permanecer 
fechadas até segunda ordem.

Além das escolas, cinco 
usinas termelétricas tam-
bém tiveram suas atividades 
temporariamente interrom-
pidas por ordem do painel 
sobre poluição do ar, subor-
dinado ao Ministério Federal 
do Meio Ambiente, Florestas 
e Mudanças Climáticas.

Para tentar amenizar a 
fumaça, o governo tem uti-
lizado irrigadores de água 
em pontos estratégicos da 

capital pelo menos três vezes 
ao dia. A comissão estipulou 
também que pelo menos 
metade dos funcionários do 
governo devem trabalhar de 
casa e estimulou empresas 
privadas a fazerem o mesmo.

As novas medidas ocor-
rem dias de o governo de 
Nova Délhi se opor a um 
apelo da Suprema Corte da 
Índia para declarar um “blo-
queio de poluição”. Além da 
capital, o tribunal também 
criticou o governo federal 
pela falta de ação para dimi-
nuir o problema. A capital da 
Índia é uma das cidades mais 
poluídas do mundo e luta con-
tra a poluição crônica todos os 
anos durante o inverno.

A queda na temperatura 
retém os poluentes oriundos 
das usinas elétricas e de car-
vão, além dos gases emitidos 
pelos veículos e a queima de 
lixo a céu aberto. Além dis-
so, um dos principais contri-
buintes para o excesso da 
poluição do ar são os fazen-
deiros que queimam os resí-
duos de suas colheitas em ci-
dades dos estados vizinhos.

Durante a Conferência 
das Nações Unidas para 
as Mudanças Climáticas, a 
COP26, a Índia fez um dos 
anúncios mais ambiciosos.

Reprodução

Nova Délhi fecha escolas e cogita 
novo lockdown por poluição extrema  
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

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

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

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

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

Reprodução

A coluna LeoDias desco-
briu que a série da Netflix É 
o Amor: Família Camargo, 
estrelada por Zezé Di Ca-
margo e Wanessa foi parar 
na Justiça. Luciano, irmão 
e parceiro de Zezé, decidiu 
ingressar com uma liminar 
para impedir que a platafor-
ma de streaming – respon-
sável pela produção – utilize 
imagens suas nos episódios. 
O cantor não quer aparecer 
na série nem mesmo em 
imagens antigas, de arquivo.

É o Amor: Família Ca-
margo registra momentos 
de intimidade entre Zezé 
e a filha, Wanessa. No en-
tanto, outros familiares 
aparecem nos episódios, 
como Graciele Lacerda, a 
atual mulher do sertanejo, 
e Zilu Godói, mãe da canto-
ra. Além da família, artistas 
como Thiaguinho, Paula 

Fernandes, Léo Santana, 
Tiago Abravanel e Felipe 
Araújo também marcam 
presença na produção; o 
que joga ainda mais luz so-
bre a ausência de Luciano, 
com quem Zezé divide os 
palcos há mais de 30 anos.

Fontes ouvidas pela nos-
sa reportagem apontam 
que a questão é financeira. 
Zezé e Wanessa assinaram 
um contrato milionário com 
a plataforma de streaming 
para a produção da série. 
Luciano, não. O cantor, en-
tão, teria achado injusto 
aparecer na série sem rece-
ber absolutamente nada.

A série documental es-
treia em 9 de dezembro. 
Procurado pela coluna, 
Luciano Camargo afirmou, 
por meio da assessoria, 
que prefere não se mani-
festar sobre o assunto.

O escritor americano 
Mark Twain (1835-
1910) afirmou certa 

vez que a “realidade é mais 
estranha que a ficção”. Isso 
porque a ficção, para ser 
crível, deve fazer sentido 
— regra que a vida real não 
faz questão de seguir. Em A 
Crônica Francesa (The Fren-
ch Dispatch/Estados Unidos, 
Alemanha/2021), já em car-
taz no Brasil, a estranheza 
da realidade casa em regime 
de comunhão de bens com 
o mundo exuberante criado 
pela mente de Wes Ander-
son. Dono de um apreço par-
ticular, quase infantil, pelo 
absurdo, o diretor americano 
encontrou para seu novo fil-
me uma fonte saborosa de 
matéria-prima no jornalismo 
literário — filão no qual histó-
rias reais são narradas de for-
ma detalhada e longa, com 
cores de aventura, romance e 
comédia, entre outros gêne-
ros pouco usuais na dinâmica 
prática e veloz de uma reda-
ção jornalística.

Inspirado diretamente na 
renomada revista americana 
The New Yorker, o fictício A 
Crônica Francesa é um pe-
riódico mensal produzido 
por profissionais dos Esta-
dos Unidos que vivem na 
inventada cidade de Ennui-
-sur-Blasé, na França. Criada 

por Arthur Howitzer, Jr. (Bill 
Murray), a revista circula 
entre 1925 e 1975. Seu fim 
é decretado junto com a 
morte de Howitzer: o editor 
exige em testamento que 
seu obituário seja também 
o texto de despedida da pu-
blicação. Ao lado do corpo 
do chefe (literalmente), os 
colegas de trabalho tecem 
juntos suas memórias. A ação 
é intercalada por três grandes 
reportagens, que vão da polí-
tica à culinária, filmadas com 
a agilidade típica do diretor. 
Nas mãos de Anderson, as 

câmeras estão em constante 
movimento, assim como os 
cenários, em um jogo teatral. 
Inventivo, o diretor chega a 
trocar dois atores em cena, 
diante do espectador, um 
mais jovem (Tony Revolori) e 
outro mais velho (Benicio Del 
Toro), para marcar a passa-
gem de onze anos na história.

Leitor fiel da The New 
Yorker desde o ensino mé-
dio, Anderson faz aqui uma 
escolha curiosa. Em vez de 
adaptar as tramas publicadas 
pela revista, um caminho ób-
vio para uma homenagem, o 

diretor privilegia os jornalis-
tas. Enquanto as histórias são 
fruto de sua imaginação, a 
maior parte dos personagens 
é inspirada em profissionais 
ilustres que passaram pela 
publicação, do dramaturgo 
Tennessee Williams (1911-
1983) e o ativista James Bal-
dwin (1924-1987) até a críti-
ca de arte Rosamond Bernier 
(1916-2016) — personagem 
que por si só merecia um fil-
me: foi aluna de Frida Kahlo, 
amiga de Picasso e Matisse 
e ativa na divulgação da arte 
europeia no pós-Guerra.

“A Crônica Francesa” faz saborosa 
homenagem ao ofício jornalístico  
 

Luciano impede Ne-
tflix de citá-lo em série 
sobre Zezé de Camargo


