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Ocupação de UTIs em Goiás é a menor
desde o início da pandemia da Covid-19
A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 do Estado de Goiás chegou a 25%. O histórico da Secretaria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO) apontou que esse é o menor número desde o início a pandemia do coronavírus, em março de 2020. O primeiro registro de ocupação de leitos de UTI da Covid na rede estadual de Saúde foi no dia 20 de março do ano passado, quando o sistema apontou uma taxa de 38%. p3

Talibã divulga regras
para mídia e proíbe atrizes
em programas de TV p7
Jornalistas e ONGs denunciaram as novas regras aprovadas pelo governo do Talibã sobre a imprensa, temendo que seja o início da censura
contra a mídia no Afeganistão. O grupo publicou no domingo uma série
de ”diretrizes religiosas” para os jornais, a primeira regulamentação do
setor pelos fundamentalistas islâmicos desde sua tomada do poder em
meados de agosto. valores islâmicos e afegãos”.
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Gasolina do Rei
Roberto Carlos
acaba no meio
da rua no Rio p8
/diariodoestado

A importância da feira livre
e seus impactos na economia
A feira livre representa um dos métodos mais antigos de comercialização de
produtos agrícolas e, tem por intuito o oferecimento de mercadorias de boa qualidade e com preços mais baixos do que o comumente aplicado em mercados. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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A importância da feira livre
e seus impactos na economia

A

feira livre representa um dos métodos
mais antigos de comercialização de produtos
agrícolas e, tem por intuito
o oferecimento de mercadorias de boa qualidade e
com preços mais baixos do
que o comumente aplicado
em supermercados. Atualmente, Goiânia conta 122
feiras livres cadastradas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC) das quais seis
ainda estão em processo de
regularização. As feiras livres
são assim denominadas pela
comercialização de verduras,
carnes, frutas, leite, comidas, utensílios domésticos,
artesanatos, além de roupas e acessórios. A maior e
mais antiga feira da cidade é
a Feira Hippie que acontece
aos domingos durante toda
manhã. Com 6.884 feirantes
cadastrados, é considerada a
maior feira livre do Brasil e
da América Latina.
Segundo a Prefeitura de
Goiânia, com aproximadamente 30 anos, a feira tem
sua história iniciada na década de 60, quando alguns
hippies expunham suas peças no Mutirama, migrando em seguida para a Praça
Universitária, depois para a
Praça Cívica até se fixarem
na Praça do Trabalhador que
é um ponto histórico de Goi-
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ânia. Situada ao lado do Terminal Rodoviário e próximo
à antiga Estação Ferroviária
de Goiânia, proporciona ainda uma viagem pela história
da cidade com a vista para a
Maria Fumaça, desativada na
década de 1970, e que tem o
prédio tombado pelo Governo do Estado desde 1998.
A feira hippie chama atenção por atrair consumidores
de todo o Brasil que buscam
comprar peças de qualidade e
no atacado para revenda em
suas cidades. Os comerciantes
recebem em média 40 ônibus
por semana, em sua maio-

ria pessoas da região norte e
nordeste. Durante as compras
os clientes e os comerciantes,
contam com o trabalho da
Rádio Hippie, que veicula promoções, achados e perdidos,
músicas e notícias.
PROTAGONISMO
A busca por melhor qualidade de vida passa, necessariamente, por mudanças de
hábitos alimentares. Nesse
sentido, as feiras livres estão
cada vez mais populares e
surgem como uma alternativa à padronização dos supermercados, por isso a agri-

cultura familiar tem como
objetivo em seu sistema de
produção a diversificação
de cultura que permite aos
produtores a obtenção de
alimentos e renda aos doze
meses do ano. Esse segmento de produção é significativo devido a sua função ambiental, econômica e social
tornando-se imprescindível
para produtores familiares,
pois é por meio desta que
ocorre a venda e agregação
do valor no produto. Como
valor agregado refere-se
aos produtos derivados
da sua produção original,

como doces, verduras lavadas e embaladas, produtos
artesanais e utensílios que
contribuíram com a renda
da família. Os produtores
rurais deparam com inúmeras dificuldades nesse elo.
Sendo assim, a escolha do
canal de distribuição para a
venda dos produtos pelos
produtores familiares, passa
a ser, um fator essencial para
a estratégia de comercialização. Nesse contexto, uma
das alternativas de comercialização que os produtores
familiares estão abraçando
são as feiras-livres.

Prefeitura de Goiânia entrega kits de alimentação para alunos
A Secretaria Municipal de
Educação de Goiânia (SME)
iniciou, nesta semana, a entrega de três remessas de
kits de alimentação para todos os 108 mil estudantes da
rede. Os kits são referentes
aos meses de outubro, novembro e dezembro.
As entregas são organizadas pelas próprias instituições e seguirão até o
dia 3 de dezembro de 2021.
A orientação é de que as
famílias responsáveis e
os estudantes aguardem
o contato dos profissionais da Rede Municipal de
Educação, via telefone ou

redes sociais, para que possam retirar os kits. Para a
aquisição dos itens, a SME
repassou recursos financeiros de forma descentralizada às unidades, que foram
responsáveis por comprar,
organizar e distribuir os kits
padronizados pelas nutricionistas da pasta.
Para o secretário municipal de Educação de Goiânia, professor Wellington
Bessa, os kits ofertados
têm a missão de garantir
a segurança alimentar das
crianças matriculadas na
rede pública de Goiânia.
“Percebemos que esse
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investimento é muito importante para as famílias
dos alunos matriculados
em nossa rede, sobretudo
neste período de retomada
das atividades e porque a
alimentação preparada em
nossas instituições é balanceada e conta com cardápios pensados por especialistas”, explica.
Para a montagem dos
kits, a SME prioriza alimentos que fazem parte dos
hábitos alimentares e da
cultura alimentar das instituições. Os kits são constituídos por arroz, feijão,
macarrão, farinha de milho

flocada, leite e sardinha, e
foram adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae). As entregas seguem
rigorosamente todos os protocolos de prevenção à covid-19 e são acompanhadas
pela Superintendência de
Gestão da Rede e Inovação
Educacional da secretaria.
CUIDADO
Com as dez entregas
que estão sendo finalizadas
nos próximos dias, a gestão
municipal, por meio do recurso do Pnae e do Tesouro
Municipal, investiu mais de

R$ 32 milhões e disponibilizou um milhão e oitenta
mil kits de alimentação escolar. Segundo o prefeito
Rogério Cruz, o projeto é
fundamental para garantir
que as famílias vivam com
mais dignidade.
“Por isso, a continuidade desse programa é tão
importante. Com o retorno
das aulas em um formato
híbrido, muitas crianças
ainda passam dias em casa.
Neste cenário, o poder público tem que cuidar de
quem está em sala de aula
e de quem está em casa”,
afirma o chefe do Executivo.
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Goiânia
lidera
desenvolvimento
sustentável no
Centro-Oeste
Goiânia comemora mais
uma conquista: a cidade foi
apontada pelo Índice de
Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil
(IDSC-BR) como o município com o melhor desenvolvimento sustentável do
Centro-Oeste. O estudo foi
divulgado nesta sexta-feira
(19/11) e mostra que a capital é a cidade que mais
se aproxima de atingir os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030.
Goiânia recebeu nota
61,68. Além disso, outras
seis cidades goianas estão
entre as 10 melhores classificadas do Centro-Oeste
no levantamento do IDSC-BR: Nerópolis (57,59
pontos); Anápolis (56,27);
Nova Veneza (56,05); Inhumas (54,83); Goianésia
(54,55) e Águas Lindas de
Goiás (54,52).O levantamento avaliou dados de
770 municípios brasileiros.
A Prefeitura de Goiânia
trabalha incessantemente
para avançar em todos os
indicadores de desenvolvimento humano, ambiental, social e econômico.
Já aplicou, até agosto de
2021, 19,46% de recursos
próprios na Saúde; abriu
mais de 2 mil vagas de Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEIs) e R$ 5,6
milhões destinados à manutenção de escolas; inaugurou quatro ecopontos
para descarte de resíduos;
lançou o Arborizagyn e o
Disque-Árvore e plantou
mais de cem mil mudas de
árvores somente neste ano.
A Agenda 2030 foi lançada com os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a
apresentação de um plano
de ação para incentivar países a trabalhar em parceria no combate às maiores
questões socioambientais
até o ano de 2030. A ideia é
que os ODS tenham protagonismo em planejamentos estratégicos e, assim,
ajudem a combater problemas socioambientais.
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Ocupação de UTIs em Goiás é a menor
desde o início da pandemia da Covid-19

A

taxa de ocupação de
leitos de UTI para
pacientes com Covid-19 do Estado de Goiás
chegou, nesta terça-feira
(23), a 25%. O histórico
da Secretaria Estadual de
Saúde de Goiás (SES-GO)
apontou que esse é o menor número desde o início
a pandemia do novo coronavírus, em março de 2020.
O primeiro registro de
ocupação de leitos de UTI da
Covid-19 na rede estadual de
Saúde foi no dia 20 de março do ano passado, quando
o sistema apontou uma taxa
de 38%. O pico ocorreu em
abril do mesmo ano, quando
a SES-GO chegou a registrar
uma taxa de ocupação de
99% dos leitos de UTI para
pacientes com coronavírus.
Em 2021, a SES-GO registrou uma taxa de 98% na
ocupação dos leitos de UTI.
O índice se manteve acima
de 80% até o mês de agosto,
quando começou a apresentar queda. No final da tarde
desta terça-feira (23), o sistema da SES-GO registrava
25% dos leitos de UTI ocu-
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pados – o menor número já
registrado em Goiás desde o
início da pandemia.
A taxa significa que dos
358 leitos de UTI da rede
estadual para pacientes com
Covid-19, 269 estão disponíveis, 5 estão bloqueados e
somente 84 estão ocupados.

QUEDA NA OCUPAÇÃO
Segundo dados da SES-GO, o estado aplicou 9,4
milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até
agora. Somente em Goiânia são quase dois milhões
de doses aplicadas até o
momento. Para o médico

infectologista
Boaventura Braz, foi justamente o
avanço da imunização que
propiciou a queda de casos
confirmados e óbitos.
Boaventura diz que,
“baseado nas evidências
científicas da eficácia das
vacinas, era completa-

mente esperado que isso
acontecesse”, se referindo
à redução das mortes. “É
claro que se contássemos
com uma maior adesão aos
protocolos sanitários, poderíamos ter uma evolução
maior. Mas de qualquer forma, não tenho dúvidas que

isso [melhora no cenário] é
resultado da vacinação”.
ANTERIORMENTE…
Os menores índices, até
então, haviam sido registrados no dia 19 de novembro
de 2020, com 41% de ocupação dos leitos e, neste ano,
com 42% nos dias 20/9 e no
último domingo (17/10).
Na atualização semanal do mapa da gravidade
da pandemia, que avalia a
cada semana a situação em
cada uma das 18 macrorregiões do estado, nenhuma
região aparece em situação de calamidade, que é
a classificação mais severa. Neste momento, sete
regiões aparecem em nível
crítico (intermediário) e 11
em situação de alerta.
Goiás viveu o pico da pandemia entre os meses de março e abril deste ano. Em março, chegou a ter 384 pessoas
com Covid-19, aguardando na
fila por uma vaga na UTI. Nesta quarta-feira, às 11h, havia
apenas cinco pacientes aguardando encaminhamento pela
Central de Regulação.

Três em cada quatro radares das BRs de Goiás estão inativos
Somente 60 dos 236 equipamentos eletrônicos de fiscalização previstos para as rodovias federais operadas pelo
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit) em Goiás estão instalados, o que corresponde a
25,4%. Ao todo, mais de 3 mil
equipamentos foram retirados das vias em todo o Brasil
no começo de 2019 e seriam
trocados por novos em um
processo licitatório iniciado
em 2018, mas o governo federal passou a praticar política de redução da quantidade
de equipamentos.

Entre questionamentos à
licitação e a nova política de
trânsito para as rodovias, a
União fez a homologação de
um acordo com o Ministério
Público Federal (MPF) para a
instalação de 1.140 equipamentos em julho de 2019.
O Dnit não informa quantos
seriam para as rodovias federais em Goiás, apenas garante
que tem cumprido o acordo e
que os radares são instalados
após estudos técnicos. Das
21 BRs do Estado, apenas dez
possuem fiscalização eletrônica, sendo que três destas
estão sob concessão e não

entram na conta dos radares.
Na BR-050, de responsabilidade da Eco050, há seis equipamentos e mais quatro na
BR-040, da Via040. A Triunfo
Concebra, que detém a concessão de trechos das BRs 060,
153 e 262 possui 101 radares,
mas não apenas em território
goiano. No momento, os equipamentos fixos da empresa
passam por manutenção e
estão sendo trocados. A previsão da concessionária é que
a situação seja normalizada
até o início de dezembro. Não
foram informados quais equipamentos e em quais locais

estão sem operação. Válido
lembrar que o trecho da Triunfo passa também pelo Distrito
Federal e por Minas Gerais.
A quantidade de equipamentos de fiscalização nas vias
em concessão é a mesma desde 2018, não sofrendo alteração por licitação ou política
nacional. Por outro lado, ainda no caminho da redução de
equipamentos, outros 12 radares foram instalados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na
BR-364, restando apenas 48
que são, de fato, responsabilidade do Dnit e constariam no
processo licitatório de 2018.

Além disso, desde 2019, houve
restrição no uso dos radares
móveis, por parte da PRF.
À época, o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) afirmava que haveria uma indústria da multa no Brasil, chegando a dizer ser impossível viajar
pelo País sem receber alguma
notificação. Desde então, o
uso dos radares móveis se tornou restrito a determinados
locais que devem ser divulgados após estudos técnicos.
Para este mês, são 41 pontos
em que os equipamentos podem ser usados em Goiás, a
maior parte na BR-153 (14) e

BR-060 (11), sendo as vias com
maior fiscalização eletrônica. A
PRF afirma que usa os radares
móveis diariamente.
Para o professor do curso
de Engenharia de Transportes
da UFG, Cristiano Farias, os radares são instrumentos importantes para a segurança viária.
“Vários estudos mostram a importância para garantir a segurança dos condutores e reduzir
o número de acidentes”, diz.
Ele complementa que a fiscalização eletrônica, seja de qual
tipo for, funciona como uma
barreira em que os motoristas
reduzem a velocidade .

4

Brasil

Goiânia, 24 de Novembro de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

STF prorroga inquérito que investiga
suposta prevaricação de Bolsonaro

A

Divulgação

ministra do Supremo Tribunal Federal
(STF), Rosa Weber,
prorrogou por 45 dias o inquérito que investiga suposta prevaricação de Bolsonaro
(sem partido). A caso apura
o possível cometimento de
crime no caso da importação
da vacina indiana Covaxin.
Prevaricação é quando
um funcionário público – no
caso, o presidente -, sabe de
um crime e deixa de comunicar a suspeita às autoridades
competentes para investigar.
Vale destacar, a Procuradoria-Geral da República
(PGE) foi quem pediu o inquérito, após fatos narrados
no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Covid-19, no Senado.
Na mesma decisão, a ministra relatora determinou
ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, enviar em
cinco dias cópia processos
administrativos referentes à
contratação e à importação
da vacina à Polícia Federal.
Neste mesmo prazo, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

deve enviar à PF a cópia dos
processos de autorização de
uso emergencial da Covaxin.
Os documentos serão confidenciais, pois deverão ter
protocolos em autos separados e sob sigilo.
INVESTIGAÇÃO
Vale lembrar, a apuração
teve início após depoimentos do funcionário do Ministério da Saúde Luís Ricardo
Miranda e pelo irmão dele, o
deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), à CPI da Covid.
Segundo a dupla, eles se
encontraram o presidente no Palácio da Alvorada e
contaram sobre suspeitas
nas negociações para aquisição da Covaxin. Bolsonaro
chegou a confirmar o encontro, mas negou que eles falaram sobre as suspeitas.
Em seguida, contudo, o
governo disse que o gestor federal repassou a denúncia ao
ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello. O inquérito começou em julho, com prazo de 90
dias. A prorrogação é necessária, pois os investigadores ainda têm diligências a fazer.

OMS diz que mundo está entrando em quarta onda de covid-19
O mundo está entrando
em uma quarta onda da pandemia do novo coronavírus.
A avaliação é da diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização
Mundial da Saúde (OMS), a
brasileira Mariângela Simão.
Ela abordou a situação da
pandemia em conferência
na abertura no Congresso
Brasileiro de Epidemiologia.
“Estamos vendo a ressurgência de casos de covid-19
na Europa. Tivemos nas últimas 24 horas mais de 440

mil novos casos confirmados. E isso que há subnotificação em vários continentes.
O mundo está entrando em
uma quarta onda, mas as
regiões têm tido um comportamento diferente em relação à pandemia”, declarou
Mariângela Simão.
Segundo ela, o vírus continua evoluindo com variantes mais transmissíveis. Mas
em razão da vacinação houve uma dissociação entre
casos e mortes, pelo fato
da vacinação ter reduzido
os óbitos decorrentes da

covid-19. Ela lembrou que
a imunização reduz as hospitalizações mas não interrompe a transmissão.
A diretora avaliou que os
novos picos na Europa se devem à abertura e flexibilização
das medidas de distanciamento no verão, além do uso inconsistente de medidas de prevenção em países e regiões.
“O aumento da cobertura vacinal não influencia na
higiene pessoal, mas tem
associação com diminuição
do uso de máscaras e distanciamento social. Além

disso, há desinformação,
mensagens
contraditórias
que são responsáveis por matar pessoas”, pontuou a diretora-geral adjunta da OMS.
Um problema grave, acrescentou, é a desigualdade no
acesso às vacinas no mundo.
“Foram aplicadas mais de 7,5
bilhões de doses. Em países
de baixa renda, há menos
de 5% das pessoas com pelo
menos uma dose. Um dos
fatores foi o fato de os produtores terem feito acordos
bilaterais com países de alta
renda e não estarem privile-

giando vacinas para países de
baixa renda”, analisou.
A diretora da OMS defendeu que além das medidas
de prevenção é preciso assegurar a equidade no acesso a vacinas, terapias e testagens. “É vacinas, mas não
somente vacinas”, resumiu.
AMÉRICAS E BRASIL
Ao avaliar a situação das
Américas e do Brasil, Mariângela Simão afirmou que
as Américas vêm tendo um
comportamento de transmissão comunitária continu-

ada, com ondas repetidas.
Quanto ao Brasil, ela avaliou que o programa de vacinação está andando bem.
Mas, a partir da situação na
Europa, se mostrou receosa
com o futuro da pandemia
no Brasil pelas discussões
em curso sobre o carnaval.
“Me preocupa quando
vejo no Brasil a discussão
sobre o Carnaval. É uma
condição
extremamente
propícia para aumento da
transmissão comunitária.
Precisamos planejar as
ações para 2022”, alertou.
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Veículos
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
------------------------------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
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

ANO 12, Nº 2853
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
auF: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
------------------------------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
pp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
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
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-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------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
(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
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
200m², 3 quartos, 1 suíte,
1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249

RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------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
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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
cios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
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
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 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

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------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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Talibã divulga regras para mídia e
proíbe atrizes em programas de TV

J

ornalistas e ONGs
denunciaram,
nesta
terça-feira (23), as novas regras aprovadas pelo
governo do Talibã sobre a
imprensa, temendo que
seja o início da censura
contra a mídia no Afeganistão. O grupo publicou
no domingo uma série de
”diretrizes religiosas” para
os jornais, a primeira regulamentação do setor pelos
fundamentalistas islâmicos
desde sua tomada do poder em meados de agosto.
Entre as exigências, eles
pedem que aos meios de
comunicação evitem programas ”que vão contra os valores islâmicos e afegãos”.
”Imagine como será a mídia com as novas diretrizes:
um jornalista, um homem
com uma barba espessa,
começa sua matéria com algumas palavras em árabe e
finaliza com elogios” ao governo dos talibãs, escreveu
no Twitter Zaki Daryabi, diretor do Etilaat Roz (”Dia da
informação”), um dos principais jornais afegãos.
Dayabi, como centenas de outros repórteres
afegãos, vive no exílio após
fugir do país com medo das
represálias do Talibã. Os jor-

Reprodução

nalistas afegãos tiveram o
apoio da ONG Human Rights
Watch (HRW), que acusa os
talibãs de tentar ”silenciar
todas as críticas” contra seu
governo e denunciam as
ameaças e pressões, especialmente contra as mulheres.
”Milhões de afegãos morrem de fome mas, claro,
vamos reduzir ainda mais a

liberdade de expressão da
imprensa, isso vai resolver os
problemas do Afeganistão”,
ironizou no Twitter Shaharzad
Akbar, presidente no exílio da
Comissão Afegã Independente dos Direitos Humanos.
Os talibãs também pediram aos canais de televisão
afegãs que não transmitam
programas ”que mostrem

mulheres”, como as novelas
populares produzidas na Turquia e na Índia, fundamentais
para a renda de muitos canais.
”No quê estão pensando?”, acrescentou Akbar,
em referência aos talibãs.
”Quando vão realmente começar a governar o país e
servi-lo, em vez de controlar,
destruir e reprimir?”

’O INIMIGO’
As novas regras estipulam
que as mulheres jornalistas
deverão usar ”o véu islâmico”
em suas aparições, sem detalhar o que exatamente se
entende por ”véu”, se é um
simples lenço (que as mulheres geralmente usam na televisão) ou um véu maior.
”Essas diretrizes colocam

em risco a liberdade da imprensa e reduzirão a presença das mulheres jornalistas”, escreveu no Twitter a
Zan TV, a primeira emissora
de televisão afegã exclusivamente formada por mulheres produtoras e repórteres.
As jornalistas ”se sentirão
mais ameaçadas”, explicou à
AFP Aslia Ahmadzai, jornalista independente na zona noroeste do país. Um repórter
afegão no exílio, que preferiu
manter o anonimato, vê nisso ”o primeiro passo para a
proibição de todos os canais
de TV, como nos anos 1990”.
O governo Talibã se defende das críticas, mas suas últimas declarações sobre o tema
não tranquilizam os jornais
afegãos e as ONGs. No domingo, o secretário de imprensa do
primeiro-ministro talibã Qari
Abdul Sattar Saeed classificou
a mídia como intermediária da
”propaganda do inimigo”.
Segundo Sattar Saeed,
”até agora, tivemos muita
paciência, tolerando a maioria da propaganda espalhada
por todo o mundo”. ”Mas
quando vemos como o inimigo se comporta, não podemos tolerar nem perdoar.
Devem ser tratados como
merecem, com dureza”.
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Todo Dia a Mesma Noite: incêndio
da Boate Kiss será tema de série

O

incêndio na Boate
Kiss, em Santa Maria
(RS), que matou 242
pessoas e deixou mais de 600
feridos em janeiro de 2013,
será tema de uma minissérie
da Netflix. O anúncio foi feito
nesta terça-feira (23) pela própria plataforma de streaming
em uma lista de lançamentos
previstos para 2022 e 2023.
A obra audiovisual terá
produção da Morena Filmes
e direção cineasta Júlia Rezende, sendo baseada no
livro “Todo Dia a Mesma
Noite”, da jornalista Daniela
Arbex. O livro foi lançado em
2018 e traz depoimentos de
familiares de vítimas e outras pessoas envolvidas com
a tragédia que chocou o país.
A previsão é que a série
comece a ser gravada em janeiro de 2022, mês em que
se completam 9 anos do incêndio. “É muito importante
[o lançamento de uma série
na Netflix sobre o incêndio
na Boate Kiss] (…) Para dar
mais segurança aos locais em
que há falta de segurança.
Essas tragédias ocorrem por
isso. De tempos em tempos
jovens morrem por causa
dessa ganância desenfreada,
que foi o que aconteceu na
Kiss”, disse, em entrevista à
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Gasolina do Rei Roberto Carlos acaba no
meio da rua no Rio
Fórum, Paulo Carvalho, que
é diretor jurídico da Associação dos Familiares de Vítimas
e Sobreviventes da Tragédia
de Santa Maria, e é pai de
Rafael Paulo Nunes de Carvalho, jovem que tinha 32 anos
e que morreu no incêndio.
JULGAMENTO
A notícia de que o caso da
Boate Kiss será tema de uma
série vem a poucos dias do
júri popular de 4 réus apontados como responsáveis
pela tragédia. O julgamento
será realizado em 1º de de-

zembro deste ano. Os empresários e sócios da boate,
Elissandro Callegaro Spohr e
Mauro Londero Hoffmann,
e os músicos da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo
de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, respondem
por homicídio.
As chamas tiveram início por conta do disparo de
fogos de artifício durante o
show da banda e, durante a
investigação, ao longo desses quase 9 anos, foi constatado que a falta de sinalização, obstrução das saídas

e falta de extintores de incêndio, entre outras falhas e
omissões, contribuíram para
o agravamento da tragédia e
o alto número de mortos.
“Foram muitas decepções
nesse longo tempo, um absurdo. Esperar 2 anos já é
muito, imagina esperar 9.
Inúmeras apelações, recursos. Isso tudo causou muitos
problemas físicos e psicológicos nos familiares. Pais
morreram de desgosto. Não
vou dizer que morreram pela
injustiça, mas agravou”, disse Paulo Carvalho à Fórum.

Um vídeo do rei Roberto
Carlos viralizou nesta terça-feira (23) nas redes sociais,
o vídeo mostra o momento
em que o carro do cantor e
compositor enguiça na Urca,
bairro da Zona Sul do Rio de
Janeiro, onde o cantor mora.
O vídeo mostra o carro,
um Audi vermelho, parado
após o motorista não conseguir dar partida. Logo em
seguida, Roberto Carlos sai
do carro e passa para outro veículo, usado por um
de seus seguranças.
Em comunicado, a assessoria de imprensa do
cantor informou que ele

estava dirigindo o carro, e
seguia em direção a um estúdio, não muito longe da
sua casa, também na Zona
Sul do Rio de Janeiro.
A assessoria do cantor
informou que o rei saiu
poucas vezes desde o início
da pandemia de Covid-19.
Sendo assim o veículo do
cantor também acabou
ficando parado todo esse
tempo sem ser abastecido.
Após o vídeo viralizar, os
internautas não perdoaram
o cantor e fizeram meme
da situação: “O alto preço
dos combustíveis complicou até mesmo o rei”.

