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O governador Ronaldo Caiado afirmou,  que o desafio de seu governo para o próximo ano será ampliar a oferta de empregos, promover a qua-
lificação de mão de obra, com a profissionalização. O Hospital do Servidor em Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. “Em 2022, vamos 
enfrentar o desafio de ampliar vagas de empregos e transformar Goiás, que tem um governo que, na pandemia, soube cuidar das pessoas”. 

Ronaldo Caiado diz que desafio em 2022 
é ampliar número de vagas de emprego

Venezuelanos 
ganham até qua-
tro vezes menos 
que brasileiros  p7 p2

Taxa de iluminação pública 
subirá mais de 100% em Goiânia 
Em Goiânia, a taxa de iluminação pública vai mais que dobrar de valor a partir 
de 2022. Os novos valores da taxa – chamada de Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública (Cosip)  devem entrar em vigor a partir de abril.

p3

A crise econômica vivida pelo Brasil tem feito com que cada vez mais 
brasileiros tentem a vida no exterior. Dados do Colégio Notarial do Brasil 
– Conselho Federal (CNB/CF), mostram que entre junho e novembro de 
2021, em relação ao mesmo período de 2020, cresceu em 67% o núme-
ro de apostilamentos de documentos para residir fora do país.

Crise econômica: cresce 
busca por documentos 
para morar no exterior   p4
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Estudan-
tes goianos 
vencem 
torneio na-
cional de 
robótica

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   

Tiragem: Atende a Lei Estadual nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
CNPJ: 24.946.442/0001-93

Em Goiânia, a taxa de 
iluminação pública vai 
mais que dobrar de 

valor a partir de 2022. Os 
novos valores da taxa – cha-
mada de Contribuição para 
o Custeio do Serviço de Ilu-
minação Pública (Cosip) – fo-
ram divulgados nesta quarta-
-feira (8) no Diário Oficial do 
Município (DOM) e devem 
entrar em vigor a partir de 
abril do próximo ano, confor-
me a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana (Sein-
fra). O valor, que varia confor-
me os bairros e que hoje tem 
teto de R$ 11,93, vai chegar a 
custar R$ 24,35.

O reajuste tem como 
justificativa a troca de toda 
a iluminação da capital por 
lâmpadas de LED (da sigla 
em inglês de Light Emitting 
Diode). No total, Goiânia 
possui cerca de 177 mil pon-
tos instalados e a predomi-
nância é de lâmpadas a vapor 
de sódio, contando também 
com lâmpadas a vapor de 
mercúrio e metálico. A ilu-
minação de LED correspon-
de apenas a 4,3% do parque 
luminotécnico. Inicialmente, 
o valor pago pela troca será 
distribuído em cinco anos, 
com taxas decrescentes.

A capital é dividida em 
quatro distritos de ilumi-
nação pública (DIP), que 
consideram critérios como 
densidade populacional, ca-
pacidade contributiva dos 
habitantes da região e quan-
tidade e qualidade do serviço 
oferecido. Esta é a terceira 

vez em seis anos que a Prefei-
tura de Goiânia tenta trocar 
as lâmpadas de mercúrio e 
de vapor de sódio pelas de 
LED na capital. As primeiras, 
apesar de serem mais bara-
tas, duram cerca de dois anos 
e consomem mais energia. Já 
as de LED podem durar de 15 
a 20 anos, mas o edital vai 
prever garantia de durabi-
lidade de no mínimo cinco 
anos. Se queimar antes dis-
so, a empresa troca sem cus-
tos para o contribuinte.

Para quem mora no Setor 
Jaó, Centro, Campinas, Eldo-
rado, Setor Pedro Ludovico 
ou um dos bairros do Distri-
to 1 de Iluminação Pública 
(DIP 1), a contribuição paga 

atualmente é de R$ 11,93. 
Com a mudança, passará a 
R$ 24,35. Este é o valor da 
parcela 1. A demais serão 
decrescente, ao longo de 
60 meses. A última parcela 
prevista para este grupo é 
de R$ 20,19. A partir do 61º 
mês, entretanto, a economia 
prevista é de 42% e aí estes 
bairros pagariam R$ 8,74 
pelo serviço. Nos bairros que 
compõem o Distrito 4 de 
Iluminação Pública (DIP4), 
onde hoje é estabelecido o 
menor valor da capital, de 
R$ 2,73 passará a R$ 5,57.

Titular da Seinfra, Fausto 
Sarmento fala em sistema 
informatizado de regulação 
com manutenção mais efi-

ciente, e em breve, também 
mais econômica. “Vamos 
transformar Goiânia na pri-
meira capital totalmente 
iluminada com Led do Bra-
sil. O que percebemos, de 
forma geral, é que em al-
gumas cidades com zonas 
iluminadas com Led há uma 
mudança na ocupação do 
espaço público. É chegar do 
trabalho e ir a uma praça, 
por exemplo. A iluminação 
muda o cenário e amplia a se-
gurança”, acredita.

Sarmento diz que a pre-
visão é de que o edital seja 
divulgado em janeiro e que 
a meta é que a realização 
dure 90 dias. Dessa forma, 
as obras devem começar 

em abril ou maio, quando 
haverá a mudança no valor 
pago pelo contribuinte. “Va-
mos começar pela periferia. 
Essa definição já está feita e 
a exigência estará no edital. 
Começaremos pelas regiões 
mais periféricas da cidade 
e vamos evoluindo para as 
mais centrais. Importan-
te dizer que a cidade toda 
vai pagar pelo programa. 
A troca deve demorar 15 
meses, mas pagaremos em 
60 parcelas. No total, serão 
quatro licitações, sendo três 
para colocação de lâmpada, 
alteração de luminárias e 
um lote de monitoramento 
e controle, que também é 
muito importante”.

Reprodução

Um grupo formado por 
cinco estudantes goianos 
traz para a capital nesta 
quarta-feira (08) o título de 
campeões do Torneio Na-
cional de Robótica – FIRA 
Brasil, na categoria de 09 a 
14 anos. Agora, os estudan-
tes irão representar o país 
na etapa mundial do tor-
neio, FIRA RoboWorld Cup, 
conhecida como “a Copa 
do Mundo da Robótica”.

A equipe, que represen-
tou Goiás na competição, 
foi campeã na etapa fina-
lizada na última terça-feira 
(07) na cidade de São Luís 
do Maranhão. Além do tí-
tulo, a equipe de robótica 
da Escola Canadense Ma-
ple Bear Goiânia garantiu 
vaga para representar o 
país na etapa mundial 
do torneio, que mobiliza 
estudantes apaixonados 
por tecnologia e inova-
ção, FIRA RoboWorld Cup, 
conhecida como “a Copa 
do Mundo da Robótica”. 
E com isso, Goiás será re-
presentado pela primeira 
vez na final da competição 
mundial. A terceira e úl-
tima fase do torneio será 
disputada em Dubai, em 
agosto de 2022.

O grupo goiano reúne 
estudantes com idades de 
até 14 anos, e competiu 
com mais de 27 equipes 
na categoria, representan-
tes de outros estados bra-
sileiros. Eles conquistaram 
a primeira colocação ven-
cendo a prova chamada 
“Desafio Impossível”, em 
que precisaram progra-
mar e construir um robô 
para executar de forma 
autônoma alguns coman-
dos como caminhar por 
linhas definidas e realizar 
movimentos específicos.

“É um importante re-
conhecimento para os 
estudantes goianos que, 
pela primeira vez, conquis-
taram vaga na etapa final 
do FIRA RoboWorld Cup. 
Essa conquista vem para 
marcar o reconhecimento 
ao nível de preparação dos 
estudantes e ao processo 
educacional oferecido na 
cidade”, disse o professor 
e técnico da equipe, Fla-
marion Moreira.

Taxa de iluminação pública subirá 
mais de 100% em Goiânia em 2022

Os usuários que utilizam 
o transporte coletivo na 
Região Metropolitana de 
Goiânia terão mais uma op-
ção de pagamento a partir 
desta quinta-feira (08/12). 
A Prefeitura em conjunto 
com a Companhia Me-
tropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC) irão 
anunciar amanhã (08) que 
os passageiros poderão 
entrar tanto nos terminais 
como nos ônibus utilizan-
do cartões de crédito e 
débito das bandeiras tradi-

cionais (MasterCard, Visa 
e Elo) que tenham a fer-
ramenta de aproximação 
habilitada. O tradicional 
Cartão Fácil, será mantido.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republica-
nos), e o presidente da 
CMTC, Tarcísio Abreu, es-
tarão no Paço Municipal 
na manhã desta quinta-
-feira (08/12) para faze-
rem os testes e lançarem 
oficialmente por meio de 
uma coletiva de imprensa 
à jornalistas. O anúncio 

se dá na esteira da rees-
truturação do transporte 
coletivo que por meio de 
um projeto de lei tramita 
na Assembleia Legislativo 
e pretende dar novas dire-
trizes ao serviço na região.

É o pontapé inicial para 
diversas outras novidades 
que serão anunciadas ao 
longo dos próximos meses, 
em conjunto com a rees-
truturação do transporte 
coletivo. “Será o começo 
de uma revolução no trans-
porte público da região me-

tropolitana”, disse Abreu 
ao Diário de Goiás, nesta 
quarta-feira (08) sem, no 
entanto, confirmar quais 
seriam as novidades que 
seriam divulgadas nesta 
quinta-feira (09). 

Por meio de outras 
fontes, que a partir desta 
quinta-feira todos os termi-
nais e ônibus que operam 
na Região Metropolitana 
aceitarão pagamentos por 
cartões de crédito e débito 
que tenham a função de 
aproximação (aquela que 

não precisa de senha) habi-
litado. Será cobrado o valor 
atual da passagem R$ 4,30 
sem custos adicionais. 

No começo do ano, o 
RedeMob Consórcio já ha-
via anunciado que o serviço 
poderia ser disponibilizado 
na Região Metropolitana 
no lançamento do novo 
sistema de bilhetagem 
eletrônica. Àquela época 
a principal novidade foi a 
implantação da biometria 
facial para idosos, que aju-
dou a evitar fraudes.

Passagem em Goiânia e região poderá ser paga com cartões
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O governador Ronaldo 
Caiado afirmou, na 
manhã desta quarta-

-feira (08), que o desafio de 
seu governo para o próximo 
ano será ampliar a oferta de 
empregos, promover a qua-
lificação de mão de obra, 
com a profissionalização no 
Ensino Médio. Ele também 
destacou o projeto que visa 
transformar o Hospital do Ser-
vidor em Hospital Estadual da 
Criança e do Adolescente.

“Em 2022, vamos en-
frentar o desafio de ampliar 
vagas de empregos e trans-
formar Goiás, que tem um 
governo que, na pandemia, 
soube cuidar das pessoas”, 
destacou em entrevista ao 
programa Jornal da Manhã 
– Jovem Pan Edição Goiás, 
com os apresentadores Mar-
cus Vinicius, Lutti Fernandes 
e Talíta Carvalho.

“Vamos alavancar a eco-
nomia e criar mais empregos 
do que ninguém. Nosso de-
safio é gerar renda e empre-
go e promover melhoria na 
qualidade de vida das pes-
soas”, disse o governador, 
que fez balanço das ações da 
administração estadual em 
dois anos e 11 meses.

Ao falar do Programa Bol-

sa Estudo, que destina men-
salmente R$ 100 a todos os 
alunos do Ensino Médio da 
rede pública estadual de en-
sino, para incentivar a apren-
dizagem e a permanência dos 
estudantes em sala de aula, 
Caiado reafirmou seu com-
promisso, iniciado quando foi 
senador por Goiás, de implan-
tar a profissionalização no En-
sino Médio. “Provei a impor-

tância, como senador, e agora 
vamos instalar, por meio de 
parcerias, para aqueles que 
querem fazer mais um curso 
profissionalizante, em qual-
quer que seja a área”, disse.

O governador citou áre-
as como técnico em raios-X, 
em que é grande o déficit de 
mão de obra, dentre outras. 
“Nessas áreas, onde a tec-
nologia avança muito, nós 

não temos essa mão de obra 
preparada para isso. E nada 
melhor do que esses jovens 
[assistidos pelo Bolsa Estu-
do] que têm facilidade com 
tecnologia e em manipular 
aparelhos”, pontuou.

Caiado comentou ainda 
sobre a composição da equi-
pe e defendeu que assesso-
ria de governo não pode ser 
fatiada. “Governo não pode 

ser capitania hereditária de 
A, B ou C. Quando você fatia 
o governo, as ações não inte-
ragem. Você acaba com ele, 
porque o governo não con-
versa entre si”, pontuou ele.

Segundo o governador, 
seu estilo de governar é o em 
que todos estejam cada vez 
mais nos debates, para que 
o povo goiano seja o benefi-
ciário final. “Eu governo exi-

gindo dos meus secretários, e 
não tendo ciúmes dos secre-
tários. Aí chegam aquelas coi-
sas, de que o Caiado é duro. 
Mas a questão não é ser 
duro, é fazermos um governo 
sério, honesto, transparente 
e com resultados sociais que 
nenhum Estado tem”, disse.

HOSPITAL DA CRIANÇA
O governador falou tam-

bém aos ouvintes sobre o pro-
jeto que está na Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás 
(Alego) para a compra do Hos-
pital do Servidor pelo governo 
estadual para o transformar 
no Hospital Estadual da Crian-
ça e do Adolescente.

“Olha só que maravilha, 
aquele hospital todo ali como 
Hospital da Criança, seja ela 
recém-nascida, jovem com 12 
anos, 14 anos de idade. Isso 
tudo será referência não só no 
Centro-Oeste”, disse o gover-
nador. “Nenhum outro Estado 
tem essa estrutura como a 
nossa, do Hospital da Criança. 
Isso dá dignidade às crianças. 
Esse hospital terá função es-
pecífica de atender crianças 
que, hoje, não têm onde ope-
rar, para onde ir. Teremos um 
hospital digno, o Hospital da 
Criança”, ressaltou.

A Polícia Militar impediu a 
ação de uma quadrilha sus-
peita de planejar crimes do 
novo cangaço em Nova Cri-
xás, no norte do estado. De 
acordo com a investigação, 
o grupo mirava uma agência 
bancária na cidade.

Eles estavam reunidos 
em Araçu, que fica a 70 km 
de Goiânia. São oito suspei-
tos envolvidos, que carre-
gavam dez armas de fogo, 

duas emulsões explosivas e 
três rádios comunicadores. 
O trabalho para chegar à 
quadrilha veio a partir das 
equipes de inteligência. O 
grupo, segundo a PM, é 
oriundo de São Paulo.

Eles estavam na proprie-
dade rural há semanas pla-
nejando o crime, de acordo 
com a polícia. Uma força-
-tarefa com mais de 20 po-
liciais foi montada para de-

sarticular a quadrilha.
Durante a operação, os 

suspeitos atiraram contra os 
policiais, foram atingidos e 
morreram a caminho do Pron-
to Socorro de Araçu. “Verifica-
mos os pertences dos indiví-
duos e identificamos que um 
deles teve um atendimento 
médico em Nova Crixás, o 
que nos leva a crer que, pro-
vavelmente, já tinham feito 
um levantamento na cidade 

e poderiam agir naquele local 
a qualquer momento”, infor-
mou o comandante de Ope-
rações de Cerrado da PMGO, 
Coronel Marcelo Granja.

O secretário de Seguran-
ça Pública, Rodney Miran-
da, destacou a importância 
do trabalho de inteligência, 
integração e integridade. 
“Estes três eixos garantem 
resultados cada vez melho-
res na repressão ao crime”, 

disse. “Com muita técnica 
e inteligência, consegui-
mos desvendar os crimes 
já cometidos e evitar que 
outras ocorrências sejam 
registradas”, completou.

Ao todo, foram apreen-
didas três espingardas, cin-
co pistolas, dois revólveres, 
diversas munições, rádios 
comunicadores, emulsões 
encartuchadas e celulares. 
“Os explosivos, que não 

podem ser transportados, 
foram detonados no local 
pelo Batalhão de Operações 
Especiais”, explicou o sub-
comandante geral da Polícia 
Militar. “Nós já temos mui-
tas informações, incluindo 
sobre a qualificação dos in-
divíduos e os antecedentes 
deles”, completou. O caso 
será apurado pelo Grupo de 
Investigações de Homicídios 
(GIH) de Trindade.

Reprodução

PM desarticula grupo de novo cangaço em Goiás; 8 suspeitos foram mortos

Ronaldo Caiado diz que desafio em 2022 
é ampliar número de vagas de emprego
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A crise econômica vivi-
da pelo Brasil tem fei-
to com que cada vez 

mais brasileiros tentem a vida 
no exterior. Dados do Colégio 
Notarial do Brasil – Conselho 
Federal (CNB/CF), mostram 
que entre junho e novembro 
de 2021, em relação ao mes-
mo período de 2020, cresceu 
em 67% o número de apos-
tilamentos de documentos 
para residir fora do país.

Nesse período, foram 
realizados mais de 912 mil 
pedidos de validação, en-
quanto nos mesmos meses 
de 2020 foram validados 
544 mil documentos.

O apostilamento é uma 
ferramenta que permite 
autenticar documentos na-
cionais para que possam ter 
validade internacionalmen-
te em países signatários da 
Convenção de Haia, firmada 
em 1965, na Holanda.

Segundo o diretor do 
CNB/CF, Ubiratan Guima-
rães, o aumento notado na 
busca por esse tipo de au-
tenticação indica uma de-
manda de brasileiros que 
pretendem ficar por um 
tempo mais longo no país 
estrangeiro, seja para resi-
dir ou para estudar.

“Em 2015, o Conselho 
Nacional de Justiça passou 
a função de apostilamen-
to para cartórios, tirando 
do Ministério das Relações 
Exteriores. Isso facilitou o 
acesso para os brasileiros 
que buscavam o serviço, já 
que o serviço demorava pelo 
menos seis meses para ser 

realizado”, explica o diretor.
Ainda segundo a entida-

de, as solicitações de vistos 
para estudos ou abertu-
ra de processos de dupla 
cidadania cresceu 131%, 
passando de 299,5 mil, no 
segundo semestre do ano 
passado, para 693 mil no 
mesmo período de 2021.

No ano passado, os do-
cumentos emitidos a quem 
desejava estudar ou tirar du-
pla cidadania representavam 
55% do total de pedidos, 
enquanto em 2021, já repre-
sentam 76% das solicitações.

De acordo com o último 
levantamento feito pelo Mi-
nistério das Relações Exte-

riores, em 2020, houve um 
aumento de quase 20% no 
número de brasileiros viven-
do legalmente no exterior na 
comparação com 2018.

Ainda segundo a pasta, 
4,2 milhões de brasileiros 
moram atualmente fora do 
país. Desse total, 46% dos 
brasileiros estão na América 

do Norte, 30% na Europa e 
14% na América do Sul.

As três maiores comuni-
dades de brasileiros ao redor 
do mundo são os Estados 
Unidos, com 1,8 milhão de 
residentes, seguido de Por-
tugal e do vizinho Paraguai, 
com aproximadamente 250 
mil brasileiros em cada país.

Divulgação

Crise econômica: cresce busca por 
documentos para morar no exterior 

A edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU) de hoje 
(7) trouxe o texto da Medida 
Provisória (MP) 1.076 de 2021, 
que antecipa o pagamento do 
novo valor do Auxílio Brasil - 
programa social de distribui-
ção de renda que substitui o 
antigo Bolsa Família.

O instrumento cria um 
benefício extraordinário que 
complementa as parcelas 
já previstas do Auxílio Bra-
sil para o valor de R$ 400 

divulgado pelo governo. A 
manobra ocorre devido à 
necessidade de promulgação 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Preca-
tórios, que deverá ser fatiada 
e que possibilitará a alocação 
de recursos para o pagamen-
to integral do Auxílio Brasil.

Segundo o calendário de 
pagamentos já divulgado pela 
Caixa, os créditos relativos à 
parcela de dezembro do Auxí-
lio Brasil serão recebidos a par-

tir da próxima sexta-feira (10).
Mais cedo, o presidente 

Jair Bolsonaro comentou so-
bre a PEC dos Precatórios e 
afirmou que o instrumento 
não é “calote”, mas uma for-
ma viável de realocar dívidas 
em prol de uma revisão justa 
de benefícios sociais.

“[A PEC dos Precatórios] 
não é um calote, muito pelo 
contrário. É uma renego-
ciação, um alongamento de 
dívida para quem tinha mais 

de R$ 600 mil para receber 
do governo. É isso que nos 
permite um saldo, um espa-
ço, para potencializar com 
justiça o programa”, disse o 
presidente durante a ceri-
mônia de assinatura da con-
cessão de frequências do 5G 
no Palácio do Planalto.

Título alterado às 8h22 para 
corrigir informação. O texto 
publicado em edição extra do 
Diário Oficial é uma medida 
provisória, e não um decreto.

Auxílio Brasil: Decreto cria verbas para pagar R$ 400 em dezembro



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 
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

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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co
-------------------------------
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

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
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

-------------------------------
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-
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxdo grau / Supe-
rior. Trabalhe de 2-4h por 
dia e tenha rendimentos 
de até 3 mil reais por mês 
( proporcional ao seu tra-
balho ). Vagas pelo Sine.

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

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

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

raima, têm um rendimento 
médio quatro vezes menor 
do que os brasileiros. Em 
valores absolutos, os ve-
nezuelanos nesta condição 
recebem, em média R$ 
594,70 mensais, enquanto a 
população brasileira tem ren-
dimento médio de R$ 2,4 mil.

Estas são algumas das con-
clusões da pesquisa “Limites 
e desafios à integração local 
de refugiadas, refugiados e 
pessoas migrantes da Ve-
nezuela interiorizadas duran-
te a pandemia de Covid-19″.

Os resultados do levanta-
mento, elaborado pela AC-
NUR e ONU Mulheres, foram 
obtidos a partir do depoimen-
to de mil venezuelanos que 
vieram para o Brasil, ouvidos 
entre março de 2020 e abril 
de 2021.O idioma é uma das 
principais barreiras para esses 
refugiados, segundo o estudo. 
Atualmente, de acordo com 
os dados, 65% deles apresen-
tam dificuldade de compreen-
der a língua portuguesa.

“Esse problema é mun-
dial. Precisamos pensar em 
soluções que não sejam pro-
visórias. Por muitas vezes 
os refugiados são tratados 

como um problema localiza-
do e temporário e não como 
cidadãos permanentes. O pro-
blema vivido pelos venezuela-
nos afeta a sociedade brasilei-
ra como um todo”, destacou o 
cientista político e doutor em 
direito, Geraldo Tadeu.

No entanto, o projeto do 
governo federal de interio-
rização dos venezuelanos, 

medida que busca redistri-
buir a população refugiada 
pelo Brasil, melhora gradati-
vamente as condições da po-
pulação venezuelana, segun-
do o levantamento da ONU. 
O rendimento médio entre a 
população interiorizada, por 
exemplo, foi um indicador 
que melhorou: o salário-mé-
dio desse grupo foi de R$ 1,3 

mil mensais, ligeiramente 
superior ao salário-mínimo 
vigente no Brasil, e muito 
maior que os R$ 594,70 dos 
venezuelanos que seguem 
abrigados em Roraima. Até 
o momento, cerca de 60 mil 
pessoas foram transferidas 
do estado que faz fronteira 
com a Venezuela para outras 
unidades da federação brasi-

leiras. O número representa 
aproximadamente 20% da 
população venezuelana que 
mora no Brasil.

A estratégia de interiori-
zação de pessoas refugiadas 
e migrantes da Venezuela 
no Brasil também melho-
ra o acesso à educação dos 
beneficiários e beneficiárias, 
em comparação com a popu-

lação que segue abrigada em 
Roraima. A pesquisa aponta 
que 67,6% das meninas e me-
ninos dos grupos interioriza-
dos encontram-se matricula-
das em escolas e creches nas 
cidades de destino. Já na po-
pulação refugiada, que segue 
no estado do norte do Brasil, 
essa taxa cai para 41,3%.

Por fim, a compreensão da 
língua portuguesa também é 
maior entre os interiorizados, 
quando comparado com os 
venezuelanos ainda refugia-
dos. O levantamento mostra 
que a maioria das pessoas in-
teriorizadas (68,3%) compre-
ende bem ou perfeitamente 
o idioma. Quando realizado 
um comparativo por gênero, 
as mulheres indicaram difi-
culdade de compreensão em 
proporção superior à dos ho-
mens (35,3% contra 28,2%).

Segundo dados do site do 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS), até outubro 
deste ano, 62.680 venezue-
lanos foram interiorizados. 
O estado que mais recebeu 
essa população foi o Paraná 
(10.220), seguido de Santa 
Catarina (9.702), Rio Grande 
do Sul (9.101) e de São Paulo 
(9.040). Os venezuelanos re-
presentam 60% dos refugia-
dos que o Brasil recebe.

Reprodução

Refugiados venezuelanos ganham até 
quatro vezes menos que brasileiros
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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 
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99102-5593
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AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
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rior. Trabalhe de 2-4h por 
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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-
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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 
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gostoso. Isso tudo por 
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Reprodução

Pelé voltou a ser inter-
nado no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, 
para dar continuidade ao 
tratamento de um tumor 
no cólon. De acordo com 
nota divulgada pelo hospi-
tal nesta quarta-feira (8), 
ele se encontra estável e a 
previsão é de que receba 
alta nos próximos dias.

O Rei do Futebol ficou 
internado no mesmo local 
de 31 de agosto a 30 de se-
tembro. Quatro dias após 
dar entrada para realização 
de exames, passou por ci-
rurgia para retirar o tumor.

Durante a internação, 
foi levado algumas vezes 
para a UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva), a última 
delas em 16 de setembro. 

Segundo o boletim divul-
gado na época, o craque 
teve uma instabilidade 
respiratória. Ele recebeu 
alta em 30 de setembro. 
Em 23 de outubro, com-
pletou 81 anos.

Pelé fez no último dia 17 
uma postagem em suas re-
des sociais para atualizar o 
público sobre a sua saúde.

“Amigos, faz algum 
tempo que não falamos 
disso. Eu quero avisar que 
estou muito bem. Me sin-
to cada dia melhor. Acho 
que nem mesmo a más-
cara para minha proteção 
consegue esconder minha 
felicidade. Muito obriga-
do a todos vocês, que me 
mandam boas energias 
diariamente”, escreveu.

Publicada em 1897, a 
novela A Guerra dos 
Mundos, do inglês 

H.G. Wells, é uma espécie 
de planta baixa a partir da 
qual se têm construído va-
riações sobre uma hipótese 
tão fascinante (e possivel-
mente longínqua) quanto 
aterradora: a de que a Terra 
se veja um dia sob ocupação 
de uma inteligência aliení-
gena hostil. Popularíssimo 
nas décadas seguintes ao 
seu lançamento e motivo de 
histeria quando da dramati-
zação radiofônica de Orson 
Welles, em 1938 (muitos 
americanos acharam se tra-
tar de uma transmissão ao 
vivo de um evento real), o 
livro de Wells — ainda hoje 
excelente leitura — sobrevive 
também em um sem-número 
de filmes e séries, do longa 
clássico B de 1953 à versão 
de belíssimos efeitos e drama 
batido de Steven Spielberg, 
de 2005, ou ainda o Marte 
Ataca!, de Tim Burton, e uma 
minissérie franco-inglesa de 
potencial um tanto desperdi-
çado de 2019. A versão mais 
recente, e uma das mais in-
trigantes e bem produzidas, 
é a série Invasion (Estados 
Unidos, 2021), cujos três 
primeiros episódios já estão 
disponíveis na Apple TV+ (os 

seguintes entram semanal-
mente, até 10 de dezembro).

Invasion corre em fervura 
baixa, mas o clima de apre-
ensão e a construção do ine-
vitável são compensadores, 
assim como algumas atua-
ções excelentes. Como no 
original de Wells, os sinais a 
princípio não são claros: um 
xerife do Oklahoma se intri-
ga com uma cratera aberta 
em um campo de milho; algo 
atinge a estrada em que um 
ônibus escolar viaja, per-
to de Londres, provocando 
um acidente e deixando as 

crianças sós; num subúrbio 
americano, uma mãe de ori-
gem iraniana se obriga a fu-
gir com o marido que a trai e 
as duas crianças quando sua 
casa é a única da rua que não 
sofre um atentado; a energia 
vai e volta em diversas par-
tes do mundo; uma nave 
japonesa é atingida perto 
da Terra; e, no Afeganistão, 
soldados americanos tentam 
entender o que os atacou.

A série adota uma tática 
oposta ao habitual no gêne-
ro. Pouco mostra dos invaso-
res ou dos célebres trípodes 

e naves, para sublinhar a in-
segurança dos personagens, 
que não sabem bem o que é 
o perigo e de onde vem, e jo-
gar com a sensação de que es-
tão a salvo (há margem, aliás, 
para uma nova temporada). 
Nesse sentido, é fiel à inspira-
ção do livro, que Wells escre-
veu ao pensar como teria sido 
o extermínio dos aborígines 
da Tasmânia pelos coloniza-
dores ingleses e a incredulida-
de com que teriam assistido à 
própria destruição. O inferno 
são sempre os outros — ve-
nham de onde vierem.

Invasão alienígena é contada por 
diferentes perspectivas em Invasion

Pelé volta a ser inter-
nado para continuar 
tratamento de tumor


