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Os integrantes do Senado Federal aprovaram, nesta quarta-feira (01/12), em plenário, a indicação de André Mendonça ao STF. O nome dele, 
defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu o aval de 47 dos 79. Houve, ainda, 32 manifestações contrárias. Para o sinal verde a Men-
donça, eram necessários 41 votos - maioria simples de todos os 81 senadores. O resultado da votação foi divulgado por volta das 19h10.

Senado aprova André Mendonça como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Goiânia reduz 
casos de Aids, 
informa secretá-
rio de Saúde  p2

Assassino de Corumbá: “que-
ria ser esperto igual Lázaro”
Evandro da Costa, de 38 anos, padrasto de Raniere Figueiró, grávida e a 
filha de 2 anos e 8 meses a facadas por Wanderson Mota, em Corumbá de 
Goiás, disse que o suspeito demonstrou admiração por Lázaro Barbosa.
 

p3

Estados Unidos 
abrem as primeiras 
salas para uso de dro-
gas sob supervisão  p7
Nova York inaugurou as primeiras salas dos Estados 
Unidos para que dependentes químicos usem dro-
gas de forma supervisionada, medida que integra os 
esforços para tentar conter a epidemia de mortes 
por overdose no país. Os Centros de Prevenção de 
Overdose serão administrados por dois serviços 
provedores de seringas, organizações que oferecem 
acesso e descarte desses itens.

 As capitais de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito 
Federal serão contempladas com a quinta geração de internet móvel, 
infraestrutura para ampliação da conectividade em municípios e 
rodovias federais, até julho de 2022. A expansão da tecnologia no setor 
de telecomunicações será possível em decorrência do leilão do 5G, rea-
lizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), promovido 
pelo Ministério das Comunicações (MCom), no início de novembro.

Goiânia terá tecnologia 
5G de internet móvel 
até julho de 2022  p3
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As capitais de Goiás, 
Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e o Dis-

trito Federal serão contem-
pladas com a quinta geração 
de internet móvel, infraes-
trutura para ampliação da 
conectividade em municí-
pios e rodovias federais, até 
julho de 2022. A expansão 
da tecnologia no setor de te-
lecomunicações será possível 
em decorrência do leilão do 
5G, realizado pela Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), promovido 
pelo Ministério das Comuni-
cações (MCom), no início de 
novembro. As demais cida-
des goianas devem receber 
o novo padrão de conectivi-
dade, de forma escalonada, 
até 2029. A tecnologia de 
quinta geração móvel chega-
rá a todas as 467 cidades do 
Centro-Oeste.

Conforme o edital, as ca-
pitais serão as primeiras a 
receber o 5G, até julho de 
2022. Os municípios com 
mais de 500 mil habitantes 
serão atendidos até o início 
de 2023 e, de forma gradual, 
a cobertura se estenderá aos 
demais. Os compromissos 
preveem ainda a cobertura 
5G em 57 localidades (que 
não são sede municipais) da 
região. Em todo o país, serão 
5.570 municípios atendidos 
e mais 1,7 mil localidades.

No Centro-Oeste, seis 
operadoras arremataram fai-

xas e fornecerão os serviços 
de internet móvel. Além da 
Claro, Vivo e Tim, na região 
também terá a Winity II, a 
Brisanet e a Algar Telecom. 
Para o ministro das Comuni-
cações, Fábio Faria, a chega-
da das operadoras é um dos 
resultados positivos do leilão 
porque trará mais diversida-
de ao mercado de telecomu-
nicações. “Atraímos novas 
empresas e isso irá ampliar a 
concorrência no setor. A dis-
puta pode implicar na redu-
ção dos preços para o consu-
midor”, enfatizou o ministro.

Também estão previstos 
investimentos para ampliar 

a rede 4G em localidades, 
municípios e rodovias que 
ainda não contam com essa 
cobertura. Na licitação das 
faixas de radiofrequência – 
700 MHz (megahertz); 2,3 
GHz (gigahertz); 3,5 GHz; e 
26 GHz – o Governo Federal 
estabeleceu compromissos 
que devem ser cumpridos 
pelas empresas vencedoras 
para aumentar a conecti-
vidade em todo Brasil. O 
valor econômico obtido 
com o leilão foi de R$ 47,2 
bilhões. Do total, R$ 42,4 bi 
serão revertidos em inves-
timentos e R$ 4,8 bi irão 
para os cofres da União.

SERVIÇOS
Outro investimento assu-

mido pelas empresas vence-
doras é a implantação de redes 
de fibra em cidades que não 
contam com a infraestrutura. 
Esse tipo de cabeamento oti-
miza a transmissão de dados e 
a conexão à internet. No Cen-
tro-Oeste, 14 municípios rece-
berão a rede. Desses, 13 são 
do estado de Goiás e um de 
Mato Grosso do Sul. Mais de 
68 mil pessoas serão benefi-
ciadas com a rede de 423,8 mil 
metros de rede. O prazo para 
a entrega da rede de transmis-
são é 31 de dezembro de 2025.

Além disso, com a venda 

da faixa de frequência de 26 
GHz, o Governo assegurou R$ 
3,1 bilhões para investimento 
em conectividade nas escolas 
públicas de todo o Brasil. A 
escolha dos projetos será feita 
pelo Grupo de Acompanha-
mento do Custeio a Projetos 
de Conectividade de Escolas, a 
ser formado por representan-
tes do MCom, da Anatel, do 
Ministério da Educação, e re-
presentantes de cada uma das 
empresas vencedoras da faixa 
de 26 GHz. Caberá ao GAPE 
definir os projetos, detalhan-
do características, critérios 
técnicos, cronograma de me-
tas e estudos de precificação.

Reprodução

Desde a infância, 
aprendemos pequenos 
hábitos que ajudam ga-
rantir uma saúde bucal 
eficiente, evitando diver-
sas doenças, como é o 
caso das cáries. Mesmo 
com atenção redobrada, 
o acompanhamento de 
um dentista é fundamen-
tal para prevenir proble-
mas.

A Dra. Suyana Carnei-
ro, dentista do Sistema 
Hapvida, explica que há 
sinais claros de que está 
na hora de procurar su-
porte profissional, são 
eles: dor de dente, dor 
durante a mastigação, 
sensibilidade nos dentes, 
sangramento, feridas, fra-
turas e abcessos.

Apesar de ser a prin-
cipal, a cárie não é a úni-
ca doença relacionada à 
saúde bucal, como expli-
ca a dentista:

“Outras doenças mui-
to comuns são a gengivi-
te, que é a inflamação da 
gengiva; a periodontite, 
que é a inflamação do 
osso, que pode causar, 
inclusive, se não for cui-
dada adequadamente, a 
perda dentária; afta; pla-
ca bacteriana e a halito-
se, ou seja, o mau hálito”, 
explica.

Uma boa higienização 
da cavidade bucal (não 
apenas dos dentes) pode 
evitar todas essas doen-
ças. Alguns pontos impor-
tantes e que precisam ser 
reforçados sempre são: o 
uso do fio dental, a esco-
vação de forma correta, 
com uma escova macia 
e creme dental. Essa es-
covação deve ser realiza-
da após cada refeição e, 
principalmente, antes de 
dormir.

Goiânia terá tecnologia 5G de 
internet móvel até julho de 2022

Secretário Municipal 
de Saúde de Goiânia, Dur-
val Pedroso apresentou, ao 
longo do Dia D do Dezembro 
Vermelho, em celebração ao 
Dia Mundial da Luta Contra a 
Aids, dados do cenário epi-
demiológico das infecções 
por Aids e HIV na capital en-
tre 2011 e 2020. Conforme o 
documento, o ano passado 
teve a menor quantidade 
de diagnósticos positivos de 
Aids da última década. Já 
para HIV, vírus da doença, o 
número de casos não era 
tão baixo desde 2014. 

O secretário Durval Pe-
droso mostrou que 131 

pessoas foram diagnostica-
das com Aids em 2020. Em 
2011, 365 pessoas recebe-
ram o diagnóstico positivo 
para a doença. Já para HIV, 
ele enumerou que 446 pes-
soas foram diagnosticadas 
em 2020. “A última vez que 
o dado tinha sido menor 
foi em 2014, quando foram 
diagnosticadas 446 pesso-
as. De lá para cá os núme-
ros estavam altos, como 
634, em 2015; 706, em 
2016; 668, em 2017; 642, 
em 2018 e 547, em 2019”, 
citou, acrescentando que a 
pasta vem intensificando o 
enfrentamento à doença.

 “Neste mês, em virtude 
do Dezembro Vermelho, 
as ações da pasta são mais 
frequentes, mas a SMS 
mantém as campanhas 
educativas durante todo o 
ano, com testagens diárias 
nas nossas unidades de 
saúde, além da distribuição 
de preservativos em diver-
sas ações da própria secre-
taria e também de parcei-
ros”, citou Durval Pedroso. 
Ele lembrou que no caso do 
Dia D, as testagens ocorrem 
até às 17 horas no Paço 
Municipal. “Além do teste 
de HIV, estamos oferecen-
do testagem para sífilis e 

hepatites B e C”, pontuou.
 O secretário de Saúde 

salientou ainda ao público 
que participou da abertura 
do Dia D que mesmo com 
as restrições da Covid-19 
as testagens em Goiânia 
não pararam e ocorreram 
normalmente. “Para se ter 
uma ideia, distribuímos 
cerca de 900 mil preservati-
vos somente neste ano”, in-
formou, ao completar que 
a grande estratégia para 
evitar a Aids são o diagnós-
tico e o tratamento preco-
ces da infecção pelo HIV. 
“Nessas testagens, caso o 
resultado seja positivo, a 

pessoa já é regulada para 
seguir o tratamento da do-
ença, que é totalmente cus-
teada pelo SUS”.

 “Durante o tratamento 
pela nossa rede, o médico 
acompanha o paciente com 
a execução de exames com-
plementares e a utilização de 
medicamentos que reduzem 
a carga viral, com retornos à 
unidade de saúde a cada seis 
meses”, explicou o secretá-
rio Durval, ao lembrar que 
o tratamento realizado à 
risca faz com que a carga vi-
ral possa ficar indetectável. 
“Isso também quer dizer in-
transmissível”, concluiu. 

Goiânia reduz casos de Aids, informa secretário de Saúde
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Foi divulgado pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 

uma pesquisa referente ao de-
semprego no Brasil. Nos dados 
foram mostrados que a taxa de 
desemprego do país no 3° tri-
mestre de 2021 foi de 12,6%, 
com quedas de 1,6 ponto 
percentual, comparado ao 2º 
trimestre de 2021 (14,2%) e 
de 2,2 p.p. relacionado ao 3º 
trimestre de 2020 (14,9%).

Em todo Brasil a taxa de 
desocupação divulgada pelo 
IBGE recuou em 20 das 27 
unidades da Federação, e 
Goiás está entre elas. No 
segundo trimestre do ano, 
o estado estava com 12,4% 
na taxa de desemprego, no 
terceiro trimestre a taxa caiu 
para 10%. De acordo com 
economista, Ivo Ferreira, os 
índices de contratação e a 
geração de empregos infor-
mais vem sendo os motivos 
da baixa na taxa no número 
de desemprego em Goiás.

“A retomada da economia 
principalmente por parte do 
comércio varejistas e logísti-
ca, que são um dos principais 
geradores de contratação, fez 
com que os índices de em-
pregos subissem e também 

o número de serviços infor-
mais que dependem dessas 
atividades. Goiás que é uma 
referência no mercado de 
vendas de roupas e bens. 
Ele teve um destaque com 
relação a sua retomada eco-
nômica quando o principal 
mercado voltou a normalida-
de”, comenta o economista.

TAXA DE SUBUTILIZAÇÃO
No relatório do IBGE 

também é mostrado dados 
sobre a taxa de subutiliza-

ção que é composta pela 
taxa de desocupação, a de 
subocupação por insufici-
ência de horas e a da for-
ça de trabalho potencial, 
pessoas que não estão em 
busca de emprego, mas 
que estariam disponíveis 
para trabalhar.

Em Goiás e outros estado 
do Brasil, a taxa de subocupa-
ção em estados do Brasil tem 
sido alta, mas em outros esta-
dos o número é baixo. O eco-
nomista explica que esse cená-

rio é notado por vários fatores.
“Goiás por ter um ramo 

econômico agropecuário e 
varejista, se viu com uma 
vantagem em ter um retorno 
rápido de suas atividades. E 
por terem um mercado que 
demanda bastante mão de 
obra, tanto com relação a 
produção, vendas e logística. 
Isso fez com que a economia 
goiana se destacasse com 
esse crescimento significati-
vo com relação a outros es-
tados”, explica Ivo.

RENDIMENTO MENSAL
Em questão de rendi-

mento médio real mensal, o 
Brasil recuou neste trimestre 
para R$ R$ 2.459, compara-
do ao trimestre anterior (R$ 
2.562), e ao mesmo período 
do ano de 2020 (R$ 2.766). 
Ivo diz que com a economia 
fragilizada por conta da pan-
demia e o alto número de 
demissões, houve uma dimi-
nuição do salário médio do 
profissional de várias áreas.

“Isso aconteceu porque 

muitas das vezes as pessoas 
preferiram ganhar abaixo do 
piso salarial para serem em-
pregadas. Também a infor-
malidade gera pequenos re-
tornos, pois os serviços não 
fixos geram ganhos variáveis 
às pessoas com ocupação in-
formal”, fala Ferreira.

A taxa de informalida-
de no 3° trimestre de 2021 
foi de 40,6% da população 
ocupada. Segundo Ivo, a 
informalidade foi um fator 
bastante fundamental para 
essa queda do número de 
desocupados e acrescenta 
sobre os números de Goiás 
que foram apresentados.

 “O número de Goiás está 
num cenário positivo, com 
vista que os meios adotados 
para estimular a economia 
crescer está indo bem. É es-
perado que esse número se 
mantenha crescente nos pró-
ximos meses. Para termos 
um progresso com relação a 
questão trabalhista do pais, é 
necessário haver uma refor-
ma trabalhista, com relação a 
contratação e salários bases. 
Isto poderia facilitar não só o 
empregado, porem também o 
empregador, proporcionando 
melhores condições de acor-
dos de contratação”.

Evandro da Costa, de 38 
anos, padrasto de Raniere Fi-
gueiró, grávida e morta junto 
com a filha de 2 anos e 8 me-
ses a facadas por Wanderson 
Mota, em Corumbá de Goiás 
no último sábado (27), disse 
que o suspeito demonstrou 
admiração por Lázaro Barbosa.

O padrasto de Raniere reve-
lou que Wanderson chegou em 
Corumbá de Goiás para morar 

fazia 5 meses, e nesse intervalo 
começou namorar sua entea-
da. Em um momento em que 
saíram juntos para beber, em 
uma das conversas, ele escu-
tou a revelação de Wanderson.

”Ele falou: eu queria ser o 
Lázaro para ser esperto des-
se tanto! E eu falei que ele 
era doido de proteger um 
vagabundo, e ele disse: ”Não 
moço, o bicho era doidão, eu 

queria fugir igual ele tam-
bém”, revela Wanderson.

De acordo com o padras-
to de Raniere, o suspeito era 
calado, mas sempre fazia 
amizades em Corumbá de 
Goiás. Ele conta que todos 
o conheciam na boa. ”Ele 
sempre foi quieto, nunca 
foi de conversar muito, mas 
também não caçava inimiza-
des”, conta Evandro.

OS CRIMES
s três assassinatos em 

Corumbá de Goiás aconte-
ceram no fim da tarde de 
domingo (28), na fazenda 
Clementino e Pixico. Segun-
do a Polícia Civil, primeiro, o 
jovem matou a mulher dele 
e a enteada a facadas.

Após matá-las, o casei-
ro teria ido pedir ao patrão 
ajuda para a esposa grávida, 

dizendo que ela estava pas-
sando mal. O patrão saiu e 
foi até a casa ajudar Ranieri. 
Nesse intervalo, de acordo 
com a polícia, o caseiro entrou 
na residência do patrão e fur-
tou um revólver calibre 38.

Com a arma em mãos, 
ele foi à casa de Roberto Cle-
mente. A mulher do idoso, 
que sobreviveu e foi levada 
a um hospital, contou à po-

lícia que o rapaz era conhe-
cido da família. Ele chegou 
na propriedade e conversou 
com o marido dela. Os dois 
tomaram refrigerante jun-
tos. Então, Wanderson sa-
cou a arma e deu um tiro na 
cabeça do idoso, segundo a 
sobrevivente. Logo em se-
guida, Wanderson fugiu de 
Corumbá de Goiás com des-
tino a Alexânia.

Reprodução

Assassino de Corumbá disse que “queria ser esperto igual Lázaro”

Estado de Goiás é um dos destaques na 
queda do desemprego, segundo IBGE
FELIPE FERNANDES
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Os integrantes do Se-
nado Federal apro-
varam, nesta quar-

ta-feira (01/12), em plenário, 
a indicação de André Men-
donça ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). O nome dele, 
defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), recebeu o aval 
de 47 dos 79 parlamentares 
presentes. Houve, ainda, 32 
manifestações contrárias.

Para o sinal verde a Men-
donça, eram necessários 41 
votos - maioria simples de 
todos os 81 senadores. O 
resultado da votação foi di-
vulgado por volta das 19h10.

Mais cedo, o ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica passou por sabatina na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado. Dezenove dos 27 
integrantes do colegiado fo-
ram favoráveis ao advogado 
e, assim, a indicação pôde ir 
a plenário.

Mendonça, de 48 anos, 
é servidor de carreira da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), e ocupou a chefia 
da entidade por duas ve-
zes - entre 2019 e abril de 
2020 e, depois, entre março 
e agosto deste ano. Ele re-
nunciou à AGU para, justa-
mente, construir pontes e 

articulações para viabilizar o 
ingresso na Suprema Corte.

Pastor presbiteriano, Men-
donça prometeu, durante a 
audiência na CCJ, ter as leis 
como instrumentos norteado-
res de suas ações. Garantiu, 
ainda, defender o Estado laico 
e o casamento LGBTQIA+. “Na 

vida, a Bíblia, no Supremo, a 
Constituição’’, disse.

Mendonça pleiteia o assen-
to deixado por Marco Aurélio 
Mello, aposentado em julho 
deste ano. No mesmo mês, 
Bolsonaro oficializou o nome 
desejado para substituí-lo.

Nesta quarta, não vota-

ram Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
e Paulo Paim (PT-RS), por 
motivos de saúde.

ELIZIANE 
DEFENDE INDICADO
Durante todo o dia de 

hoje, as questões religiosas 
permearam parte do debate 

em torno do novo ocupante 
do Supremo. Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), relatora da 
indicação de Mendonça na 
CCJ, emitiu parecer favorável 
à aprovação do nome envia-
do por Bolsonaro.

Em plenário, ela fez dis-
curso para convencer os co-

legas a seguir o seu texto. 
“Assistimos, no Brasil inteiro, 
a um debate sobre a posição 
religiosa do doutor André 
Mendonça em detrimento 
daquilo que é princípio cons-
titucional para o ministro do 
STF: notório saber jurídico e 
reputação ilibada”, disse ela. 
“Ninguém pode ser vetado 
pela sua condição religiosa, 
como também não é esse o 
critério para que ele seja, hoje, 
indicado ao STF. O que temos, 
hoje, é um técnico, profissio-
nal, servidor público federal, 
de carreira muito diligente”, 
completou, garantindo que as 
“condições técnicas” do advo-
gados restam claras.

Mais cedo, durante a sa-
batina, Carlos Viana (PSD-
-MG) adotou tom semelhan-
te e afirmou que a crença de 
Mendonça “não interessa” 
para a análise da indicação.

“Se entramos na seara de 
um evangélico no Supremo, 
veremos que, na história, 
já tivemos outros ministros 
evangélicos. Antônio Mar-
tins Villas Boas foi nomeado 
ministro em 1957, mineiro. 
Hoje, inclusive, o prédio da Fa-
culdade de Direito da UFMG 
tem o nome dele. Grande ju-
rista, aposentado pelo gover-
no militar em 1966”

Divulgação

Senado aprova André Mendonça como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Após 3.230 dias da tragé-
dia, começa nesta quarta-
-feira, dia 1º, o júri sobre a 
Boate Kiss, que pegou fogo 
em janeiro de 2013, em Santa 
Maria, cidade do interior gaú-
cho. As famílias de 242 vítimas 
e outros 636 feridos esperam 
uma resposta da Justiça sobre 
a tragédia, que ocorreu du-
rante o show da banda Guri-
zada Fandangueira.

A expectativa é de que o 
júri dure entre 10 e 15 dias. 

As investigações apontam 
que as chamas começaram 
após apresentação pirotéc-
nica do músico Marcelo de 
Jesus dos Santos. Um dos 
artefatos pegou na espuma 
de proteção acústica no teto 
da boate, iniciando o fogo 
que exalou fumaça tóxica - a 
causa da morte de diversos 
jovens naquela noite.

O júri popular, formado 
por sete pessoas, decidirá 
se condena ou absolve qua-

tro réus por 242 homicídios 
simples com dolo eventual e 
636 tentativas de assassina-
to. Quatro pessoas sentarão 
no banco de réus. Além de 
Santos, o produtor musical 
da banda, Luciano Augusto 
Bonilha Leão, que é quem 
teria comprado os fogos de 
artifício, e os sócios-proprie-
tários da boate: Elissandro 
Callegaro Spohr e Mauro 
Lodeiro Hoffmann, também 
são acusados pelos crimes.

A pena-base para o ho-
micídio doloso no Código 
Penal Brasileiro é de seis 
a vinte anos de prisão. O 
julgamento será presidido 
pelo juiz Orlando Faccini 
Neto, do 2º Juizado da 1ª 
Vara do Júri da Comarca de 
Porto Alegre. O Conselho 
de Sentença será formado 
pelo magistrado e por sete 
jurados que serão escolhi-
dos por meio de sorteio na 
manhã de quarta-feira.

Primeiro dia de julgamento da boate Kiss tem depoimentos de sobreviventes



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

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
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
-------------------------------
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 
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
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
-------------------------------
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 13-
4848 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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

HILUX SW4 14/15 
branF: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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
RES. BURITI Casa VILA 
BONSUCESSO Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
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Nova York inaugurou 
nesta terça-feira (30) 
as primeiras salas 

dos Estados Unidos para que 
dependentes químicos usem 
drogas de forma supervisio-
nada, medida que integra os 
esforços para tentar conter 
a epidemia de mortes por 
overdose no país.

Os Centros de Prevenção 
de Overdose serão admi-
nistrados por dois serviços 
provedores de seringas, orga-
nizações que oferecem acesso 
e descarte desses itens para o 
uso controlado de drogas.

Defensores de políticas 
de drogas voltadas à pro-
moção da saúde argumen-
tam que é melhor oferecer 
locais limpos e seguros para 
dependentes químicos como 
uma medida de redução de 
danos. Estudo do departa-
mento de saúde da prefeitura 
estima que esses centros po-
deriam evitar 130 mortes por 
ano por overdose na cidade.

Para o prefeito Bill de Bla-
sio, esses locais “são uma 
forma segura e eficaz de lidar 
com a crise dos opioides”, 
disse. “Tenho orgulho de 
mostrar às cidades deste país 
que, após décadas de fracas-
so, uma abordagem mais in-
teligente é possível”, afirmou.

Diretora da Drug Policy 
Alliance (DPA), Melissa Mo-

ore chamou a iniciativa de 
“marco na luta para acabar 
com as mortes por overdo-
se em Nova York”. “Se qui-
sermos salvar vidas, reduzir 
a criminalização e conter as 
desigualdades raciais, preci-
samos de abordagens abran-
gentes, inovadoras e com 
visão de futuro.”

Críticos desse tipo de ser-
viço afirmam, por outro lado, 
que a abertura desses espa-

ços representam uma ame-
aça às comunidades onde 
estão localizados, porque fa-
cilitariam o uso de drogas.

De Blasio, que deixará o 
cargo de prefeito em janeiro 
após dois mandatos, há tem-
pos apoia a abertura desses 
locais, que já existem em ao 
menos dez países, segundo 
a DPA: Alemanha, Austrália, 
Canadá, Dinamarca, Espanha, 
França, Holanda, Luxembur-

go, Noruega e Suíça. Durante 
a campanha para a prefeitura, 
o prefeito eleito Eric Adams 
também manifestou apoio a 
esses equipamentos.

Além de permitir que os 
usuários injetem drogas sob 
supervisão, os centros de-
vem fornecer aos usuários 
seringas e outros suprimen-
tos, bem como medicamen-
tos para reverter overdoses 
e opções de tratamento.

No ano passado, as mor-
tes por overdose na cidade 
de Nova York saltaram para 
mais de 2.000, o maior nú-
mero desde o início do ras-
treamento em 2000. Quase 
600 pessoas morreram no 
primeiro trimestre de 2021, 
de acordo com dados preli-
minares da cidade, a maior 
parte em um único trimestre.

A prefeitura diz que a taxa 
de mortes por overdose na ci-

dade subiu de 21,9 casos por 
100 mil habitantes em 2019 
para 30,5 por 100 mil em 
2020. A maior parte dessas 
mortes (85%) envolveu opioi-
des. Esse é um problema que 
atinge mais os negros (grupo 
no qual a taxa é de 38,2 mor-
tes por 100 mil habitantes).

Em todo o país, a epide-
mia de opioides —que pio-
rou desde o início da pan-
demia do coronavírus, no 
começo de 2020— devastou 
milhares de vidas. Segundo 
dados divulgados no começo 
do mês, mais de 100 mil ame-
ricanos morreram de overdo-
se entre abril de 2020 e abril 
de 2021, recorde histórico no 
país e maior do que a soma 
de mortes por arma de fogo e 
em acidentes de trânsito.

O aumento foi potencia-
lizado por opioides sintéti-
cos, sobretudo pelo fentanil 
fabricado ilegalmente —a 
droga, cem vezes mais po-
derosa que a morfina, é 
muitas vezes usada com 
outras substâncias que in-
tensificam seus efeitos. Se-
gundo a Prefeitura de Nova 
York, em 77% das overdo-
ses registradas na cidade 
em 2020 havia fentanil en-
volvido, em geral mistura-
do com heroína, cocaína, 
álcool, analgésicos à base 
de opioides e anfetaminas.

Reprodução

Estados Unidos abrem as primeiras 
salas para uso de drogas sob supervisão
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
RES. BURITI Casa VILA 
BONSUCESSO Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 2 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Reprodução

Dentro de uma caixa de 
remédios ou de um saco de 
pão. A brasileira Andrea dos 
Anjos leva com discrição má-
xima seus produtos eróticos 
para suas clientes evangé-
licas, um negócio que está 
surgindo no Rio de Janeiro.

Em sua loja virtual “Me-
mórias da Clô”, lançada 
em 2019 especialmente 
para mulheres, perguntas, 
conselhos e pedidos são 
feitos principalmente por 
mensagem privada, assim 
como na ‘love store’ de 
Carolina Marques, inau-
gurada há um ano com o 
nome de “ConsenSual”.

Marques, de 26 anos, 
rejeita o termo “sex shop”. 
É muito “agressivo” para o 
público evangélico, cuja vi-
são do sexo pode ser muito 
conservadora, explica esta 
integrante da igreja Assem-

bleia de Deus, que quer se 
tornar sexóloga.

Seu catálogo de “produtos 
auxiliares do relacionamen-
to”, como ela os define, tem 
uma apresentação contida 
para que quem o consulte 
“não sinta que tem que fechar 
a tela” com pressa se alguém 
se aproximar, afirma. Antes 
de se casar, Marques perce-
beu como era delicado abor-
dar a diversão sexual entre 
as convidadas evangélicas 
de seu chá de solteira.

“Nós, cristãos, temos 
muito esse tabu da sensu-
alidade. Mas dentro do seu 
casamento com seu cônjuge 
não é visto com esses olhos 
porque pode ser natural. 
Quero tirar esse estigma de 
que o sexo é só para reprodu-
ção”, diz ela em sua peque-
na casa com quintal em São 
Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O Gavião Arqueiro está 
de volta. A quinta sé-
rie do Universo Cine-

matográfico da Marvel (UCM) 
estreou na última semana na 
plataforma Disney+. Os dois pri-
meiros episódios da obra foram 
disponibilizados ao público, e 
novos capítulos serão lançados 
semanalmente até 22 de de-
zembro. O Diário do Estado con-
feriu os dois primeiros e chegou 
com as suas impressões.

“Hawkeye: Gavião Arquei-
ro” se passa depois dos acon-
tecimentos de “Vingadores: 
Ultimato”. Portanto, aqueles 
que não tiverem atualizados 
com as ocorrências do UCM 
podem se sentir um pouco 
perdidos em alguns momen-
tos. Depois da ameaça de Tha-
nos ser neutralizada e a vida 
na Terra voltar a uma relativa 
normalidade, Clint Barton 
(Jeremy Renner) vive um mês 
de dezembro tranquilo e feliz 
com sua família. Tudo muda 
quando Kate Bishop (Hailee 
Steinfeld) rouba o traje do 
Ronin e causa confusões que 
chamam a atenção de antigos 
inimigos do Gavião. 

O carisma é importante…
Uma marca registra-

da do UCM é a inserção de 
personagens carismáticos e 
frequentemente piadistas. 
O bom-humor está presente 
aqui de uma maneira ligeira-
mente diferente. A personali-

dade turrona de Clint Barton 
serve como alívio cômico, e o 
seu encaixe com a ironia pe-
tulante de Kate Bishop fun-
ciona muito bem. Isto, é cla-
ro, se dá à interpretação dos 
protagonistas, que possuem 
uma química natural em tela.

O cinema e a televisão 
gostam de explorar relações 
entre um homem mais velho 
exercendo uma função de 
paternalismo, frente à uma 
garota cheia de rebeldia. “Lo-
gan”, “The Witcher” e “The 
Last of Us” são apenas alguns 
dos incontáveis exemplos. 

…mas não se sobrevive 
apenas com ele. Devido à 
quantidade de histórias, os 
roteiros parecem ter abdi-
cado de uma característica 
que antes era essencial em 

uma trama de super-heróis: 
aprendizado. Na trilogia do 
Batman dirigida por Chris-
topher Nolan ou até mesmo 
nas primeiras fases da Mar-
vel, muitos dos mocinhos ini-
ciavam suas trajetórias com 
pouca experiência e muita 
tendência de falha. Atual-
mente, a franquia do UCM 
está apostando em perso-
nagens praticamente conso-
lidados. Em vez de explorar 
como foi feito o treinamento 
de Kate Bishop, o roteiro dá a 
justificativa de que ela treina 
artes marciais desde os cinco 
anos de idade. Apesar de cla-
ramente ter habilidades de 
luta, isso não é o suficiente 
para explicar como a perso-
nagem é capaz de derrotar 
dez vilões com armas de fogo 

somente com sua técnica.

VALE A PENA?
Apesar de todas essas fa-

cilidades narrativas expostas 
acima, “Gavião Arqueiro” 
funciona como mais uma 
engrenagem na máquina do 
UCM. Os personagens têm 
interações cativantes, a trama 
coloca os pés no chão e (ainda 
bem que) não se arrisca em 
abordar uma ameaça interga-
láctica. O enredo mais local é 
um diferencial na série, não 
há como negar. Embora a obra 
apresente alguns problemas 
em seus dois primeiros epi-
sódios, vale a pena continuar 
para saber como a história irá 
se desenrolar e também para 
curtir a química estabelecida 
entre os dois protagonistas.

Gavião Arqueiro: saldo dos dois 
primeiros episódios é positivo?

Sex shops para 
público evangélico 
crescem pelo Brasil

LUIZ F. MENDES


