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O Atlético-MG é o grande campeão do Brasileirão de 2021! O Galo conseguiu uma remontada histórica para cima do Bahia, vencendo por 3×2. 
Com o resultado, os mineiros não podem mais ser alcançados pelo Flamengo, e assim os atleticanos voltaram a faturar uma taça da Série A depois 
de 50 anos. O primeiro tempo passou zerado. Mesmo com uma pressão grande do Atlético Mineiro, a bola não chegou a balançar as redes.

Atlético-MG consegue virada heroica 
e é o grande campeão do Brasileirão

Marília Men-
donça é a brasi-
leira mais ouvi-
da no Spotify  p8 p2

Covid: Goiânia é uma das quatro 
capitais com tendência de queda 
Goiânia é uma das quatro capitais brasileiras com tendência de queda nos ca-
sos do novo coronavírus, segundo análise feita por pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), utilizando números das últimas seis semanas. 

p4

Em consequência do avanço da vacinação contra Covid-19 no Brasil, os 
números de casos e de mortes pela doença registrados em Goiás vêm di-
minuindo diariamente. Como resultado das consecutivas quedas, no mês 
de novembro foi registrada no estado a menor quantidade de pessoas 
infectadas com a doença e o menor número de óbitos neste ano.

2021: Novembro tem o me-
nor número de casos e óbi-
tos por Covid em Goiás  p3
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Goiânia é uma das 
quatro capitais brasi-
leiras com tendência 

de queda nos casos do novo 
coronavírus, segundo aná-
lise feita por pesquisadores 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), utilizando núme-
ros das últimas seis sema-
nas. Os dados foram publica-
dos nesta quinta-feira (2/12) 
em nova edição do Boletim 
InfoGripe, que traz atualiza-
ções sobre os casos de Sín-

drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) no Brasil.

No País, cerca de 96% dos 
casos de SRAG registrados 
desde o ano passado são 
causados por infecções da 
covid-19. Além de Goiânia, 
Belém (PA), Campo Grande 
(MS) e Porto Alegre (RS) são 
as outras capitais com ten-
dência de queda das conta-
minações pelo vírus. Todos 
os números foram contabili-
zados até a semana 47 deste 

ano, referente ao período 
de 21 a 27 de novembro. 
De acordo com a Fiocruz, o 
Estado de Goiás figura entre 
as sete unidades federativas 
com tendência de queda no 
número de casos, a partir da 
análise dos dados referentes 
às últimas seis semanas.

A faixa etária dos zero aos 
nove anos de idade é a única 
na qual não predominam os 
casos de covid-19, mas sim 
do vírus sincicial respiratório 

(VSR). Em todas as outras, 
informa a Fiocruz, a predo-
minância das infecções regis-
tradas é das contaminações 
pelo novo coronavírus. Em 
relação aos casos de SRAG, a 
Fundação destaca no boletim 
que 14 das 27 unidades da 
federação apresentaram sinal 
de crescimento dos casos com 
base nos dados de longo pra-
zo (das últimas seis semanas).

Nas últimas quatro se-
manas, conforme dados da 

Secretaria de Estado da Saú-
de de Goiás (SES-GO) atu-
alizados nesta quinta-feira 
(2/12), foram confirmados 
4.305 casos do novo coro-
navírus. A taxa de incidência 
registrada no período, de 
acordo com a SES-GO, foi de 
61 infectados a cada 100 mil 
habitantes. Ao todo, 3.038 
pessoas se recuperaram da 
doença. A maioria das infec-
ções foi registrada em mu-
lheres (52,26%).

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
manteve o cuidado com 
a comunidade escolar e 
promoveu a distribuição 
de kits alimentação mes-
mo depois do retorno das 
aulas presenciais. Nesta 
semana, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
trabalha nas entregas de 
três kits para cada aluno 
matriculado na rede. Os 
itens são referentes aos 
meses de outubro, no-
vembro e dezembro. Com 
isso, ao longo de 2021, a 
gestão municipal disponi-
bilizou 1,8 milhão de kits.

Os itens foram pensa-
dos por nutricionistas da 
rede e distribuídos men-
salmente aos mais 108 
mil estudantes da capital 
com o objetivo de com-
plementar a alimentação 
dos educandos em um 
ano de grandes desafios 
por conta da pandemia da 
Covid-19. Ao todo, a Pre-
feitura de Goiânia investiu 
mais de R$ 32 milhões 
para a aquisição dos kits.

A SME repassou recur-
sos financeiros de forma 
descentralizada às unida-
des, que foram respon-
sáveis por comprar, or-
ganizar e distribuir os kits 
padronizados pela pasta. 
A distribuição também foi 
organizada respeitando 
todos os protocolos de 
biossegurança, de forma 
escalonada e as famílias 
responsáveis foram comu-
nicadas, via telefone ou 
redes sociais, para realiza-
rem as retiradas dos kits.

Para o secretário mu-
nicipal de Educação de Goi-
ânia, professor Wellington 
Bessa, os kits ofertados ti-
veram a missão de garantir 
a segurança alimentar das 
crianças matriculadas na 
rede pública da capital. “Ao 
longo do ano, nos mobili-
zamos e trabalhamos para 
realizar essas entregas dos 
kits alimentação para as 
famílias. Isso reforça que a 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz olha para o social, cui-
da das famílias e trabalha 
para que as pessoas tenham 
mais dignidade”, disse.

Covid: Goiânia é uma das quatro 
capitais com tendência de queda 

A conclusão da obra do 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Dom Antônio 
Ribeiro (CMEI), no Setor Uni-
versitário, em Goiânia tem 
preocupado os moradores 
da região. Em entrevista ao 
Diário do Estado, o advogado 
Danilo Gouvêa, explicou que 
a obra que tem capacidade 
para 240 alunos foi iniciada 
em 2020. No entanto, está 
parada há três meses por 
falta de verba, fazendo com 
que o retorno às aulas pre-
sencias da unidade de ensino 
em 2022 sejam prejudicadas.

Ainda de acordo com Da-
nilo, os trabalhos estavam 
previstos para ser finalizados 
em agosto. Porém, a obra foi 
paralisada e agora o advoga-

do diz que não há previsão 
de entrega por parte da Pre-
feitura de Goiânia. Ele teme 
que as crianças da região 
possam ter o ensino compro-
metido em 2022, caso o pro-
jeto continue abandonado.

“Nossos filhos estão ma-
triculados no CMEI e ape-
sar da retomada das aulas 
presenciais, eles continu-
am tendo aulas on-line. Na 
verdade, eles estão impe-
didos de estudar, pois há 
quase um ano a prefeitura, 
por meio da secretaria de 
educação não terminam a 
reforma do CMEI. Come-
çaram e pararam a obra 
várias vezes por falta de 
dinheiro. A gente já perdeu 
a esperança de aulas pre-
senciais em 2021, estamos 

com medo de não ter aula 
no 1º semestre de 2022”.

PANDEMIA
Danilo diz que as obras 

no CMEI iniciaram duran-
te a pandemia, assim que 
as aulas presenciais foram 
suspensas. Entretanto, o 
que era para ser motivo de 
alegria para a população 
se transformou em uma 
dor de cabeça devido a de-
mora. Para o advogado, a 
espera pode estar relacio-
nada a prioridade, já que 
a antiga sede da secretaria 
de educação que ficava no 
local foi transferida.

“De certa forma foi fá-
cil para a prefeitura fazer a 
obra porque as aulas acon-
tecem de forma remota, 

não tem aula presencial 
para atrapalhar. Desde o 
início possuíamos algumas 
previsões de inauguração 
como agosto, setembro, 
outubro e novembro, só 
que esse dia nunca chega. 
Além disso, o CMEI não 
possui espaço próprio, irá 
funcionar onde estava a 
secretaria de educação do 
município. Por isso, a refor-
ma é necessária para ade-
quar e transformar o espa-
ço da secretaria em CMEI”.

FRUSTRAÇÃO
O cenário vivido pela po-

pulação é descrito como frus-
trante pelo advogado. Ele diz 
que a situação representa a 
desigualdade e falta de com-
promisso da prefeitura com a 

população, visto que as aulas 
presenciais em alguns luga-
res, em especial unidades de 
ensino infantil da rede parti-
cular já estão operando qua-
se que normalmente.

“Somos pais que estão 
sem trabalhar por não ter 
onde deixar os filhos, pais 
que estão deixando os filhos 
com outras pessoas para 
conseguir trabalhar, crian-
ças que estão bastante pre-
judicadas por não ter aula. 
Estamos frustrados pela 
desigualdade na própria 
rede municipal de educa-
ção. Todos sabem que exis-
te uma desigualdade entre 
as crianças da rede particu-
lar, que retornaram às aulas 
presenciais bem antes que 
as da rede pública. 

Moradores temem que abandono de CMEI prejudique aulas
PEDRO MOURA
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O presidente do Par-
tido Liberal (PL) em 
Goiás, Flávio Cane-

do, disse ao Diário do Estado 
que Daniel Vilela (MDB) será 
“riscado da chapa de Caiado 
e o vice será o deputado es-
tadual Lissauer Vieira (PSB). 
Lissauer sempre foi o vice do 
coração de Caiado”, afirma.

Lissauer, inclusive, já con-
ta com o apoio do prefeito e 
vice-prefeito de Rio Verde e 
da maioria dos vereadores, 
sua maior base eleitoral.

Canedo afirma ainda que 
Daniel seguiu o “caminho dos 
bobos” e mesmo tendo sido de-
finido de forma antecipada esse 
cargo a vice-governo, no início 
do ano que vem ele tem “certe-
za” que haverá mudanças.

CHAPA
Lissauer Vieira, de saída do 

PSB, já indica a definição do 
próximo partido: PSD. A as-
sessoria do deputado afirma 
que ele sairá como candidato 
a deputado federal, entretan-
to, Flávio Canedo afirma que 
a chapa a ser montada conta-
rá com Lissauer de vice ao go-
verno e Henrique Meirelles 
como candidato a senador.

“NÃO EXISTE IMPASSE”
Ao ser questionado se a 

filiação de Bolsonaro ao PL 
teria causado um “racha” no 
partido em Goiás em relação 
ao apoio para o candidato a 
governador, Canedo afirma 
que “Não existe impasse 

algum em relação ao Vitor 
Hugo (PSL). A direção do par-
tido continua inalterada e o 
posicionamento é de apoio 
ao Gustavo Mendanha”.

PL E MENDANHA
Segundo Flávio, o cami-

nho agora é alinhar a candida-
tura de Mendanha com o par-
tido. Além do convite ao PL, o 
prefeito de Aparecida de Goi-
ânia também recebeu ofertas 
do PSD e Republicanos.

BOLSONARISMO
Ao que tudo indica, Ronal-

do Caiado (DEM) não apoiará 

Jair Bolsonaro (PL) para pre-
sidente em 2022, visto que o 
próprio presidente já declarou 
que seu candidato ao governo 
de Goiás será o deputado fe-
deral Vitor Hugo (PSL).

É possível que Caiado en-
contre no ex-ministro e juiz, 
Sergio Moro (Podemos), a 
melhor alternativa como 
pré-candidato à presidência 
da República.

PALANQUE EM GOIÁS
Os rumores de que o 

ministro de Infraestrutura, 
Tarcisio Freitas, poderia ser 
candidato a senador por Goi-

ás, foi descartado por Flávio 
Canedo “Estive em uma reu-
nião com ele em São Paulo. 
O PL está de portas abertas 
para ele, caso ele quisesse 
ser o nosso candidato ao Se-
nado Federal. Considero que 
ele seja o melhor ministro 
do Brasil, mas infelizmente 
ele decidiu que irá disputar o 
governo de São Paulo. Isso é 
100% de certeza”, afirma.

QUEM REPRESENTA 
O PL EM GOIÁS?
Canedo explica que um 

partido de oposição preci-
sa ser cauteloso e, por isso, 

ainda não há nomes. Mas 
existem “conversas bem 
adiantadas com vários pré-
-candidatos a deputados fe-
derais e estaduais. O partido 
tem sido bastante procurado 
para filiações”, afirma.

PLANO DIRETOR
As discussões do Plano 

Diretor de Goiânia (PDG) vão 
começar na próxima segun-
da-feira (7). O nome mais 
cotado para relatar o projeto 
na Casa é o da vereadora Sa-
brina Garcez (PSD), a mesma 
quem relatou o Código Tribu-
tário do Município (CTM). Sa-

brina era uma das integrantes 
do grupo de trabalho criado 
pela prefeitura de Goiânia 
para estudar o projeto.

EXONERADA
A nora do prefeito Rogério 

Cruz (Republicanos), Lua Mal-
veira Oliveira, foi exonerada 
ontem (1), um dia depois de 
ter sido nomeada para inte-
grar a Unidade Executora do 
Programa Urbano Macambira-
-Anicuns. Lua estava em cargo 
comissionado desde janeiro 
deste ano. Após a nova nome-
ação, o salário da nora de Ro-
gério Cruz chegaria a R$ 12 mil.

De acordo com a assesso-
ria do prefeito, Rogério Cruz 
(Republicanos) já havia de-
terminado, ainda na semana 
passada, quando houve o ca-
samento do filho Rogério Ju-
nior com Lua Malveira, que 
ela fosse exonerada. Entre-
tanto, estava esperando pelo 
retorno da nora, que está em 
lua de mel, para que o docu-
mento fosse publicado.

KAJURU VOTA CONTRA
Na tarde de ontem (1) o Se-

nado aprovou a indicação do 
ex-ministro da Justiça, André 
Mendonça, para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). Den-
tre os três senadores goianos, 
Jorge Kajuru (Podemos), Luiz 
do Carmo (MDB) e Vanderlan 
Cardoso (PSD), apenas o pri-
meiro votou contra a indica-
ção. Em entrevista, Kajuru, diz 
que o novo ministro do STF 
será um “office boy de luxo do 
presidente da República”.

Em consequência do 
avanço da vacinação contra 
Covid-19 no Brasil, os núme-
ros de casos e de mortes pela 
doença registrados em Goiás 
vêm diminuindo diariamen-
te. Como resultado das con-
secutivas quedas, no mês de 
novembro foi registrada no 
estado a menor quantidade 
de pessoas infectadas com a 
doença e o menor número 
de óbitos causados pela Co-
vid-19 neste ano.

A partir da análise dos 
números disponibilizados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO), a repor-
tagem do O Hoje constatou 
que, no último mês, foram 
registrados 30.774 novos ca-
sos. Até então, o menor nú-
mero correspondia ao mês 
de outubro, quando foram 
contabilizados 39.619 no-
vos casos. Ou seja, uma di-
minuição de quase 9 mil na 
quantidade de ocorrências.

O número de mortes 

também caiu drasticamen-
te, com o mês de novembro 
registrando 297 óbitos por 
Covid-19 contra 701 em ou-
tubro. Anteriormente, o mês 
com menos registros de ca-
sos fatais era janeiro, quando 
o número ainda era maior 
que o dobro do registrado em 

novembro: foram 681 óbitos 
no primeiro mês de 2021.

Os números mostram 
ainda que o mês com mais 
mortes foi abril, quando fo-
ram registradas lamentáveis 
3.288 perdas. Já o mês que 
registrou o maior números 
de casos no Estado foi mar-

ço, com 88.402 pessoas in-
fectadas. Confira abaixo os 
registros de casos e óbitos 
por Covid-19 em Goiás neste 
ano, mês a mês:

Atualmente, de acordo 
com o boletim publicado 
pela SES-GO nesta quinta-
-feira (02/12), somam-se, 

desde o início da pandemia, 
938.668 casos de doença 
pelo coronavírus no terri-
tório goiano. Destes, há o 
registro de 907.895 pessoas 
recuperadas e 24.556 óbitos 
confirmados. Em relação às 
mortes, até o momento, a 
taxa de letalidade está em 
2,62%, e 390 óbitos suspei-
tos estão em investigação.

IMUNIZAÇÃO
O levantamento realiza-

do pela SES-GO em relação 
à imunização também apu-
rou que, referente à primei-
ra dose, já foram aplicadas 
5.220.009 doses das vacinas 
contra a Covid-19 em todo 
o Estado. Em relação à se-
gunda dose, ou dose única, 
foram vacinadas 4.122.509 
pessoas. Esses dados são 
preliminares e coletados no 
site Localiza SUS do Minis-
tério da Saúde.

ESTADO DE ALERTA

Desde que foi reportada 
à Organização Mundial da 
Saúde (OMS) pela África do 
Sul, em 24 de novembro, a 
variante Ômicron tem gera-
do discussões sobre os im-
pactos que poderá ter sobre 
a eficácia das vacinas. Até o 
momento, não há registro de 
mortes causadas pela nova 
cepa, mas ela provoca preo-
cupação em autoridades ao 
redor do mundo.

Por apresentar um nú-
mero maior de mutações, 
a Ômicron pode ser mais 
transmissível do que as va-
riantes anteriores, o que 
não significa, entretanto, 
que será mais letal. Nesse 
contexto de incertezas, es-
pecialistas orientam a man-
ter os cuidados que ajudam 
a impedir a disseminação 
do coronavírus, e destacam 
a importância da vacina-
ção, que se mostra como a 
medida mais eficaz de com-
bate à pandemia.

Reprodução

Novembro tem o menor número de casos e óbitos por Covid em Goiás neste ano

“Daniel Vilela vai ser riscado da chapa 
de Caiado e Lissauer vem como vice”
YSABELLA PORTELA
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A vacina CoronaVac 
está entre os imuni-
zantes anticovid com 

melhores chances de pro-
teger contra a ômicron. É o 
que afirma a vice-diretora do 
Centro de Desenvolvimento 
Científico do Instituto Butan-
tan, Maria Carolina Sabbaga.

Segundo a vice-diretora, 
uma das principais preocu-
pações com a nova variante 
do coronavírus é sua gran-
de quantidade de mutações 
na proteína spike, conside-
rada a porta de entrada do 
vírus no corpo humano. Va-
cinas de mRNA (RNA mensa-
geiro) –como as desenvolvi-
das por Pfizer/BioNTech e 
Moderna– possuem código 
genético de partes do vírus. 
No caso dos imunizantes 
contra a covid, essa parte é 
a proteína spike.

A CoronaVac usa a tecno-
logia de vírus inativado. Ou 
seja, “ensina” o sistema imu-
nológico a reconhecer diver-
sas proteínas do coronavírus 
e se defender delas.

“Eu diria que a eficácia da 
CoronaVac é a que tem me-
nos chance de ser burlada”, 
declarou Maria Carolina. A 
fabricante da CoronaVac, a 
chinesa Sinovac, afirmou que 
já iniciou estudos para verifi-

car a eficácia da vacina contra 
a ômicron. O Butantan, res-
ponsável pela fabricação do 
imunizante no Brasil, ainda 
não começou a testagem.

O fato de alguns imuni-
zantes serem focados na 
proteína spike não significa 
que sejam ineficazes na pro-
teção contra a nova variante.

Ugur Sahin, presidente-
-executivo da BioNTech, disse 
à Reuters que, mesmo que a 

eficácia caia, o imunizante de-
senvolvido em parceria com a 
Pfizer deve oferecer proteção 
suficiente contra casos graves 
da doença. A farmacêutica 
informou que já está traba-
lhando para desenvolver um 
imunizante contra a variante.

Em entrevista à Folha de 
S. Paulo, a presidente da 
Pfizer no Brasil, Marta Díez, 
disse que, se for necessário 
fazer alguma mudança na 

vacina, o desenvolvimento 
demoraria 6 semanas. Nesse 
caso, a fabricante precisaria 
de mais 100 dias para produ-
zir e entregar o imunizante.

“Uma das vantagens des-
sa tecnologia de mRNA é que 
o desenvolvimento de novo 
imunizante é muito rápido. 
Precisa apenas do sequencia-
mento do RNA deste vírus para 
fazer a nova vacina”, falou.

A Universidade de Oxford, 

que desenvolveu vacina an-
ticovid em parceria com a 
AstraZeneca, disse não ha-
ver “evidências de que as 
vacinas não possam preve-
nir casos graves de Covid-19 
causados pela ômicron”. O 
imunizante usa tecnologia 
de adenovírus, focada na 
proteína spike. Assim como a 
Pfizer, a instituição declarou 
estar preparada caso precise 
atualizar a vacina.

ÔMICRON
A OMS (Organização 

Mundial da Saúde) afirmou 
na quarta-feira (1º) que a 
ômicron deve desencadear 
um aumento de casos de 
covid-19. Segundo o diretor-
-geral da organização, Tedros 
Adhanom, essa alta não vai 
surpreender a OMS por con-
ta da baixa cobertura vacinal 
em alguns países.

Informações prelimina-
res da OMS, divulgadas em 
conferência, mostram que a 
nova variante é mais trans-
missível e pode aumentar o 
risco de reinfecção. Em co-
municado técnico divulgado 
na segunda-feira (29), a OMS 
afirmou que a nova variante 
representa um risco muito 
elevado para todos os países.

“Dadas as mutações que 
poderiam conferir a capa-
cidade de escapar de uma 
resposta imune e dar-lhe 
uma vantagem em termos 
de transmissibilidade, a pro-
babilidade de que a ômicron 
se propague pelo mundo é 
elevada”, disse. Apesar de 
ter sido detectada no fim do 
último mês pela África do 
Sul, amostras recolhidas na 
Holanda revelam que a ômi-
cron já estava presente na 
Europa em 19 de novembro.

Divulgação

CoronaVac favorece proteção contra 
ômicron, diz vice-diretora do Butantan

O Atlético-MG é o grande 
campeão do Brasileirão de 
2021! Na noite desta quinta-
-feira (2), o Galo conseguiu 
uma remontada histórica 
para cima do Bahia, vencen-
do por 3×2 na Arena Fonte 
Nova. Com o resultado, os 
mineiros não podem mais 
ser alcançados pelo vice-
-líder Flamengo, e assim os 
atleticanos voltaram a fatu-
rar uma taça da Série A de-
pois de 50 anos.

O JOGO DO TÍTULO
O primeiro tempo passou 

zerado. Mesmo com uma 
pressão grande do Atlético 
Mineiro, a bola não chegou 
a balançar as redes. O Bahia, 
acuado pelo perigo do rebai-
xamento, só conseguiu uma 
finalização efetiva na segun-
da etapa. Naquele momen-
to, o duelo se abriu com-
pletamente. Na marca dos 
16 minutos, um escanteio 
encontrou o zagueiro Luiz 

Otávio, que testou para o 
fundo do gol. Com a vitória 
parcial, o Tricolor de Aço 
seguiu em cima dos adver-
sários e ampliou aos 20. Na 
jogada, Matheus Bahia ser-
viu Gilberto, que desviou 
para o fundo das redes.

Perdendo por 2×0 fora de 
casa, o Atlético-MG não se 
deixou abalar. Aos 25, Edu-
ardo Sasha invadiu a área 
e foi derrubado por Luiz 
Otávio. Pênalti para o Galo. 

Hulk foi para a marca da cal 
e converteu a cobrança, di-
minuindo para os visitantes. 
Um minuto depois, Keno 
recebeu de fora da área, ba-
teu colocado e empatou a 
peleja. Aos 32, em lance de 
contra-ataque, Keno foi no-
vamente o responsável por 
dominar e encher o pé para 
virar o placar a favor dos mi-
neiros. Abalado, o Bahia não 
foi capaz de reagir. Eufórico, 
o Galo pôde fazer a festa.

BICAMPEÃO
É a segunda vez na história 

em que o Atlético-MG fatura 
o Campeonato Brasileiro. A 
primeira aconteceu em 1971. 
50 anos depois, a agremia-
ção volta a conquistar a taça. 
Apesar do título já estar ga-
rantido matematicamente, o 
Galo entra em campo mais 
duas vezes para enfrentar 
Red Bull Bragantino e Grê-
mio, a fim de cumprir tabela.

Os três gols em cinco 

minutos, que forneceram o 
título ao Atlético Mineiro, fo-
ram um bom resumo da for-
ça da equipe nesta edição da 
Série A. O Galo chegou agora 
aos 81 pontos, ostentando 
um aproveitamento de 75%. 
O time é o melhor mandante 
da competição, com 90,7% 
de rendimento (apenas um 
empate e uma derrota em 
18 jogos, com 16 vitórias). 
Como visitante, o clube é o 
terceiro melhor, com 56,8%, 

Atlético-MG consegue virada heroica e é o grande campeão do Brasileirão



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
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 autolar 
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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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
-------------------------------
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 
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 
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-
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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 

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(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
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A violência generaliza-
da causada pelo uso 
de armas de fogo nos 

Estados Unidos deixou pou-
cos lugares ilesos ao longo 
das décadas. Mesmo assim, 
muitos americanos se agar-
ram ao seu direito de por-
tar armas, assegurado pela 
constituição dos EUA, como 
algo sagrado. Mas críticos 
à Segunda Emenda dizem 
que esse direito ameaça 
outro: o do direito à vida.

A relação dos Estados Uni-
dos com a posse de armas é 
única, e sua cultura das ar-
mas é um ponto fora da cur-
va na realidade global. Com 
a contagem de mortes rela-
cionadas à armas crescendo 
diariamente, faremos aqui 
um registro de como essa 
cultura nos EUA se compara 
ao resto do mundo.

De acordo com uma pes-
quisa do projeto Small Arms 
Survey (SAS), baseado na 
Suíça, existem 120 armas 
para cada 100 americanos. 
Nenhuma outra nação tem 
mais armas em posse de ci-
vis do que pessoas.

As Ilhas Falklands (ou 
Ilhas Malvinas) – território 
britânico ao sudoeste do 
Oceano Atlântico, reivindi-
cado pela Argentina e razão 
pela guerra de 1982 entre os 
dois países – é o segundo lu-
gar no mundo com a maior 

quantidade de armas civis 
por habitante. Mas com uma 
estimativa de 62 armas para 
cada 100 pessoas, essa pos-
se de armas é quase metade 
da dos EUA. O Iêmen – país 
que agoniza com um confli-
to que já dura sete anos – 
tem a terceira maior posse 
de armas, com 53 armas de 
fogo a cada 100 pessoas.

Enquanto o número exato 

de armas em posse de civis 
é difícil de calcular devido 
a uma série de fatores – in-
cluindo armas não-registra-
das, comércio ilegal e conflito 
globais – pesquisadores do 
SAS estimam que os Estados 
Unidos possuam 393 milhões 
das 857 milhões de armas 
para uso civil disponíveis, ou 
cerca de 46% do total.

De acordo com um levan-

tamento de outubro de 2020 
feito pela Gallup, cerca de 
44% dos adultos americanos 
vivem em uma residência 
com uma arma, e cerca de 
um terço deles possui uma.

O debate sobre armas 
nesses outros países é me-
nos politizado, diz Elkins. Em 
contraste com o dos EUA, as 
constituições da Guatemala 
e México facilitam a regula-

ção, com legisladores tendo 
mais conforto em relação à 
restrição de armas, especial-
mente quando estão relacio-
nadas ao crime organizado, 
diz o professor. No México, 
existe apenas uma loja no 
país inteiro que vende armas 
– e ela é controlada pelo 
exército. Nos EUA, a produ-
ção de armas de fogo está 
crescendo, com mais ameri-

canos comprando.
Os Estados Unidos são a 

única nação do mundo onde 
as armas em posse de civis 
supera o número de pessoas 
/ Small Arms Survey/CNNDe 
acordo com Agência Gover-
namental Sobre o Tabaco, 
Armas de Fogo e Explosivos 
(ATF) do governo americano, 
em 2018 os produtores ma-
nufaturaram 9 milhões de 
armas no país – mais do que 
o dobro que em 2008. Mais 
recentemente, o mês de 
janeiro de 2021 ficou mar-
cado com o maior aumento 
desde 2013 de pedidos de 
verificação de antecedentes 
criminais necessários para 
se comprar uma arma – um 
salto de 60% em relação a 
janeiro de 2020.

E em março de 2021, o 
FBI reportou quase 4,7 mi-
lhões de checagem de ante-
cedentes – o maior número 
mensal desde que a agência 
começou o registro, há mais 
de 20 anos. De acordo com 
a Federação Nacional de Es-
portes de Tiro, braço da in-
dústria de armas de fogo que 
compara as verificações do 
FBI com o número de vendas 
atuais, dois milhões de che-
cagens foram para a compra 
de armamentos novos, tor-
nando o mês o segundo mais 
alto no registro de venda de 
armas de fogo.

Reprodução

Como a cultura de armas de fogo nos 
EUA se compara com o resto do mundo
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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 

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(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
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O Spotify divulgou na 
quarta-feira, 01 de De-
zembro, o ranking de 
execuções do ano e, pela 
terceira vez, a força de 
Marília Mendonça provou 
ser verdadeira e eterna 
na música brasileira. De 
acordo com os dados da 
plataforma digital, a eterna 
Rainha da Sofrência foi a 
campeã do ranking femini-
no. Marília reinou absoluta 
e garantiu a primeira posi-
ção como a cantora mais 
executada deste ano.

Impulsionadas pelo su-
cesso do álbum “Patroas 
35%”, Maiara e Maraísa 
aparecem logo em sequ-
ência, na segunda posição. 
Já na lista geral, com ho-

mens e mulheres, a fale-
cida artista goiana aboca-
nhou o terceiro lugar, atrás 
apenas de Os Barões da 
Pisadinha e Gusttavo Lima.

A artista, que lamenta-
velmente morreu no últi-
mo dia 05 de novembro 
em um acidente aéreo, 
tem mais de 12,1 milhões 
de ouvintes mensais no 
serviço de música on de-
mand. Ela ocupa a posição 
de 386ª artista mais popu-
lar entre todos os músicos, 
nacionais e internacionais, 
com canções no Spotify.

Marília também foi a 
artista feminina mais exe-
cutada no Spotify em 2017, 
2019 e 2020. Anitta foi a 
campeã em 2018.

A horas tantas de 
“Mate ou Morra”, 
um Roy Pulver, papel 

de Frank Grillo, quase ente-
diado com sua vida lamen-
ta. “Isso não é vida.” E não 
é mesmo. É um videogame. 
Pois o princípio genial des-
te filme gerenciado por Joe 
Carnahan é esse –se a ga-
rotada gosta de videogame, 
o que podemos oferecer de 
melhor do que filme-game?

Expliquemos –Roy Pul-
ver está preso em um dia, 
por obra de sua amada Na-
omi Watts, que o fez ficar 
encapsulado num determi-
nado dia, com centenas de 
agentes a mando do coronel 
Ventor, papel de Mel Gibson, 
que o matam antes que pos-
sa terminar o café da manhã.

Inútil dizer, Ventor é um 
vilão disposto a dominar o 
mundo e tal e coisa. O fato é 
que Pulver deve morrer todo 
santo dia, dias e dias a fio, 
cada dia aprendendo a evo-
luir por mais alguns minu-
tos. Não importa que mor-
ra, o dia seguinte é sempre 
o mesmo dia. Não é vida, é 
videogame, com a sutil dife-
rença que o personagem e o 
jogador são a mesma pessoa.

O objetivo óbvio é esca-
par desse dia, reencontrar 
a realidade. Pulver vai ven-
cendo todas as etapas, uma 
a uma. Mas qual a vantagem 
de sair desse dia infindável?

Bem, Pulver é um herói a 

serviço do militarismo ame-
ricano e nessas ele matou 
muita gente pelo mundo 
afora e, durante essas jorna-
das, esqueceu que tinha uma 
amada, na pessoa de Jemma, 
e um filho, isto é, uma família. 
Quando retorna de alguma 
das inúmeras batalhas a que 
a vida o obrigou, encontra 
uma Jemma mais para fria, a 
dizer a ele que o seu tempo já 
passou et cetera.

Mas Pulver, malgrado as 
aparências, é um homem de 
coração. E de família, como 
exige a Hollywood contem-
porânea. Como se vê preso 
naquele dia infernal, seu obje-
tivo final é reencontrar a mu-
lher e o filho (além de esca-

par do dia-prisão, claro). Aí 
sim o jogo estará terminado.

Que mais dizer dessa 
joça? Que há um bom pla-
no (o primeiro do filme), 
embora nada excepcional. E 
que não deixa de ser diver-
tido ver Mel Gibson, o velho 
porta-estandarte da extre-
ma direita, soltar durante 
um combate o xingamento 
“fucking liberals” –malditos 
liberais, em tradução suave– 
em direção a seu inimigo.

Mas isso não soma mais de 
20 segundos. O resto do tem-
po ou se é um fanático por ga-
mes feliz por ver um herói de 
games em carne e osso (como 
se houvesse alguma carne e 
osso, isto é, um mínimo de 

personagem real nessa histó-
ria) ou se sofre com paciência.

“Mate ou Morra” é um 
retrato bem realista da situ-
ação hollywoodiana atual. 
Ou, como escreveu um au-
tor, para os produtores atu-
ais o negócio não é o cine-
ma, o negócio é o dinheiro. 
É uma pena não para eles, 
mas para o cinema. Esse 
imaginário policialesco, mili-
tarista e, no fim das contas, 
caipira que domina os filmes 
de grande público com essa 
papinha insalubre e servil, 
apenas serve para diminuir o 
cinema como expressão ar-
tística e encolher o universo 
das crianças e dos adultos in-
fantilizados que caem nessa.

‘Mate ou Morra’ é retrato de uma 
Hollywood policialesca e caipira

Marília Mendonça é a 
brasileira mais ouvida 
no Spotify em 2021


