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Segundo dados apurados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em Goiás, durante o ano de 2020 foram realizados 519 diag-
nósticos a menos de câncer de pele do que em 2019. Sendo 32% menor do que no período anterior. Especialistas de forma geral, afir-
mam que os serviços de combate e prevenção ao câncer de pele foram comprometidos por conta da pandemia do coronavírus. 

Dezembro Laranja: a importância de 
uma campanha contra o câncer de pele

Caiado: “consciên-
cia tranquila” pela 
condução da pan-
demia em Goiás  p3 p2

Goiânia e Aparecida iniciam 
aplicação da 2ª dose da Janssen
As cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia iniciam nesta sexta-feira (10/12) 
a aplicação da segunda dose da Janssen contra a covid-19. As vacinas foram 
recebidas pelas prefeituras, após o lote chegar ao Estado ontem. 

p4

Saúde, educação, pobreza e imigração são os principais desafios das 
crianças listados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Uni-
cef). Ao completar 75 anos, a instituição avaliou que o mundo vive a 
pior crise para o grupo desde a sua existência.

Mundo vive a maior crise 
global para crianças des-
de a criação da Unicef  p7
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Em comunicado na úl-
tima quarta-feira (8), 
o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Ban-
co Central confirmou o au-
mento da taxa Selic de 7,75% 
para 9,25% ao ano – o maior 
patamar em quatro anos. 
Como justificativa, o órgão 
alegou “ambiente menos fa-
vorável” no cenário externo 
e indicadores nacionais que 
apontaram evolução “abaixo 
da esperada”. Apesar de ser-
vir como tentativa de freio da 
inflação, economistas veem 
a alta da taxa básica de ju-
ros como uma medida cruel 
e ineficiente, que prejudica 
ainda mais o consumidor.

Neste mês de dezembro, 
a projeção dos analistas para 
a inflação de 2021 subiu de 
10,15% para 10,18%. Foi a 
35ª semana seguida de au-
mento. A resposta veio do 
Banco Central. Como efeito 
prático, a elevação da taxa 
Selic – taxa de juros nacional 
que impacta em todas as de-
mais taxas de juro do Brasil 
– provoca a queda do consu-
mo, uma vez que os produ-
tos ficam mais caros nas pra-
teleiras dos supermercados.

Para o professor e eco-
nomista Aurélio Troncoso, 
o desestímulo do consumo 
através da alta dos juros é 
um erro deste governo e que 
já havia sido notado no go-
verno anterior.

“É a ferramenta mais 

perversa em relação ao con-
trole inflacionário […]. O go-
verno está caindo no mesmo 
erro que o governo Dilma, 
porque a inflação que nós 
temos é a inflação de custo, 
não é a de demanda. Não 
somos nós que estamos indo 
ao supermercado e com-
prando em excesso”, afirma.

PRODUTOS
Entende-se por inflação 

de demanda o aumento na 
procura por um determina 
produto no mercado, sem 
uma resposta compatível de 
oferta. Já a inflação de cus-
to ocorre quando os fatores 
afetam diretamente o preço 
dos produtos, o que pode ter 

origem no custo de produ-
ção desse itens. O erro da es-
tratégia do governo no caso 
em questão, para Troncoso, 
é que não há um excesso de 
compra por parte da popula-
ção. Pelo contrário.

“Aumentaram pratica-
mente todos os preços ad-
ministrados pelo governo, 
como gasolina, gás de cozi-
nha, óleo diesel, e subindo 
isso, sobem praticamente to-
dos os outros produtos”, diz.

MERCADO E COMÉRCIO
Uma vez que a Selic ba-

seia todas as demais taxas 
na economia, todos os con-
tratos feitos com a Selic 
como indexador (fator de 

ajuste) são impactados. 
O professor e economis-
ta Luiz Carlos Ongaratto, 
que se refere ao aumento 
de juros como um “tiro no 
pé” e medida ineficiente de 
controle inflacionário, des-
tacou que a elevação para 
9,25% da taxa acarretará 
em prejuízos na poupança, 
juros de cartão de crédito, 
cheque especial, financia-
mentos de imóveis e auto-
móveis e empréstimos.

Em Goiás, uma das áre-
as mais afetadas deve ser 
a imobiliária. De acordo 
com o professor, o mercado 
imobiliário pode ter um “es-
friamento”, sobretudo para 
pessoas de baixa renda que 

procuram por um imóvel – 
uma vez que as taxas de ju-
ros de financiamento são di-
retamente impactadas pela 
alta da Selic, tornando mais 
difícil o acesso ao crédito.

O comércio varejista, que 
já vinha mostrando índices 
negativos (o volume de ven-
das do comércio varejista em 
Goiás caiu 10,3% em outu-
bro de 2021, na comparação 
com o mesmo mês do ano, 
segundo o IBGE), também 
pode sentir os efeitos da alta 
de juros. Uma vez que a in-
tenção do aumento da Selic 
é, na prática, desestimular 
o consumo, o preço alto das 
mercadorias deve afugentar 
os consumidores.

Reprodução

As cidades de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia 
iniciam nesta sexta-feira 
(10/12) a aplicação da se-
gunda dose da Janssen 
contra a covid-19. As vaci-
nas foram recebidas pelas 
prefeituras na tarde desta 
quinta-feira (9), após o lote 
chegar ao Estado ontem. Já 
no município vizinho, em 
Aparecida, os interessados 
vão receber a dose de refor-
ço no drive-thru da Cidade 
Administrativa e na Central 
de Imunização.

GOIÂNIA
A capital Goiânia rece-

beu 11.200 doses da vaci-
na Janssen que serão apli-
cadas como segunda dose. 
Ao todo, 27.178 pessoas 
tomaram o imunizante no 
município. A princípio, a 
vacina foi aplicada como 
dose única, mas com a 
orientação do Ministério 
da Saúde (MS), agora ha-
verá uma segunda. As do-
ses estarão disponíveis em 
18 pontos. O atendimento 
é das 8h às 17h. 

 O secretário de Saúde 
de Goiânia, Durval Pedro-
so, pede para que não haja 
correria aos postos. “É im-
portante que esses mora-
dores de Goiânia que vão 
tomar a segunda dose da 
Jansen entendam que não 
há necessidade de correria 
aos postos, pois temos a in-
formação de que mais do-
ses chegarão nos próximos 
dias. Podem ficar tranqui-
los, vamos vacinar todos”.  

APARECIDA
A Prefeitura de Apareci-

da de Goiânia recebeu 6,3 
mil doses de vacina contra 
a covid-19 da farmacêuti-
ca Janssen. Elas serão des-
tinadas ao reforço vacinal 
de quem recebeu a pri-
meira dose do imunizante 
há 6 meses ou mais.

 Os interessados po-
derão receber o reforço 
da Janssen no drive-thru 
da Cidade Administrativa 
e na Central de Imuniza-
ção. Os locais funcionam 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, e aos sába-
dos, das 8 às 12h. 

Frear o consumo com aumento 
de juros é um erro, diz economista

A partir de 2022, os usu-
ários do sistema metropo-
litano de transportes cole-
tivos de Goiânia poderão 
pagar meia tarifa para usar 
o serviço no caso de desloca-
mentos curtos, de até cinco 
quilômetros (km). Esta é a 
primeira ideia que vem sen-
do discutida na Companhia 
Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC) com 
relação ao fim da tarifa única 
no sistema, em que o pas-
sageiro paga atualmente R$ 
4,30 a cada trajeto realizado. 
A medida será aplicada para 
toda a região metropolitana, 
mas ainda está em fase de 

testes para verificar a sua 
aplicação e se não vai incor-
rer em prejuízo operacional 
e financeiro.

Ainda não se sabe, por 
exemplo, se o serviço seria 
aplicado apenas se o passa-
geiro estiver em um mes-
mo veículo ou se poderá 
fazer integração, desde que 
mantenha a distância defi-
nida. Já se sabe, no entanto, 
que o benefício não seria 
acumulativo em um mesmo 
trajeto, ou seja, seria me-
tade da tarifa, o que hoje 
ficaria em R$ 2,15, nos pri-
meiros cinco km e a partir 
de então cobraria mais uma 

tarifa cheia para o comple-
mento. A ideia é com base 
na criação de anéis tarifá-
rios, mas não seria em um 
ponto fixo, justamente para 
beneficiar todos os usuá-
rios. Assim, o anel é criado 
a partir da entrada do usu-
ário no sistema e, caso ande 
apenas cinco km, o custo 
seria de meia tarifa.

A proposta ainda precisa 
ser fechada tecnicamente e 
há questões a serem resol-
vidas. Uma delas é com rela-
ção aos usuários das cidades 
metropolitanas ou mesmo 
das periferias da capital. Os 
estudantes, professores e 

demais servidores do Câm-
pus Samambaia da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) 
só pagariam a meia tarifa 
se fossem até o Setor Santa 
Genoveva. Por outro lado, 
quem sai da Praça Cívica, no 
Centro da capital, poderia 
chegar até o final do Setor 
Bueno, via Avenida 85/S-1, 
pagando a metade da tari-
fa atualmente. Do mesmo 
ponto de partida, também 
se chegaria aos setores Jar-
dim América, Jardim Goiás e 
Campinas, por exemplo.

Ou seja, há uma discus-
são do quanto o usuário da 
periferia seria beneficiado 

com o novo serviço, visto 
que haveria poucos polos 
atrativos a partir dos bairros 
mais distantes, como Jar-
dins do Cerrado ou Orlando 
de Moraes. Mas há o argu-
mento de que não haveria 
prejuízo a esses usuários de 
longas distâncias, visto que 
a tarifa se manteria em R$ 
4,30 por três anos consecu-
tivos, mesmo com alta de 
inflação e de combustíveis 
e aumento de salário dos 
motoristas. O novo servi-
ço, portanto, seria mais um 
atrativo ao sistema, até 
mesmo na tentativa de an-
gariar novos usuários.

Passageiro pagará meia em viagem de até 5 km na Grande Goiânia
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A Petrobras anunciou 
um projeto que pre-
tende pagar um vale-

-gás de R$ 100 para 300 mil 
famílias em todo o país a par-
tir deste mês. A entrega do 
benefício para compra do gás 
de cozinha, vendido em bo-
tijões de 13 quilos, foi apro-
vada pela estatal e divulgada 
nesta quarta-feira (8).

De acordo com a empre-
sa, os 300 mil auxílios serão 
destinados a famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social. A projeção é que, 
com a medida, cerca de 1,2 
milhões de pessoas sejam 
beneficiadas “Essas institui-
ções atuam nas proximida-
des das nossas operações e 
fornecerão o auxílio para 90 
mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social que 
vivem nessas comunidades”, 
diz nota da companhia.

Nesta primeira fase, a 
Petrobras irá investir R$ 30 
milhões no programa social 
de apoio a famílias em situ-
ação de vulnerabilidade. A 
verba destinada ao progra-
ma é de R$ 300 milhões, a 
serem gastos até o final de 
2022. Parte dos valores será 
para instituições sem fins 
lucrativos que são parceiras 

da companhia em projetos 
socioambientais.

”As outras 210 mil famílias 
que vão receber o vale-gás 
de R$ 100 serão atendidas 
por meio de parcerias com 
a Fundação Banco do Brasil 
e outras empresas e insti-
tuições, como Vibra e Fun-
dación Mapfre, dentro da 
campanha “Brasileiros pelo 
Brasil”, realizada pela Funda-
ção BB. Dentro do programa, 
ainda existem outros R$ 270 
milhões a serem aplicados 
ao longo de 2022, cujas de-
finições de destinação dos 
valores seguem em fase de 
estudo, diz estatal.

VALE-GÁS
O benefício pago pela Pe-

trobras é diferente do Pro-
grama Auxílio Gás, oferecido 
pelo governo federal. Apro-
vado no Congresso, o pro-
grama social começara a ser 
pago neste mês e será desti-
nado a 5,5 6 milhões de fa-
mília inscritas no CadÚnico.

Têm direito ao benefício 
as famílias inscritas no Ca-
dÚnico com renda familiar 
mensal per capita (por pes-
soa da família) menor ou 
igual a meio salário mínimo 
(R$ 550 neste ano). 

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM) diz 
estar com a consciência tran-
quila pelas ações que sua 
gestão promoveu durante o 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19. Em março de 
2020, o governador chegou 
a romper com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(PL), por não concordar com 
as falas do político –  Bolso-
naro, na época, afirmou que 

o coronavírus era uma “gri-
pezinha”. Caiado, inclusive, 
foi vaiado quando enfrentou 
uma manifestação contra o 
lockdown, já que foi o pri-
meiro governador a decretar 
o isolamento social no país.

A fala de Caiado foi dita 
hoje (9), durante um encon-
tro com a imprensa goiana no 
Salão Dona Gercina, no Palá-
cio das Esmeraldas. O gover-
nador ressalta que pelo fato 

de ser médico, a responsabili-
dade dele era maior “Não foi 
um momento fácil. Apanhei 
muito, mas tenho a consciên-
cia tranquila hoje”, disse.

“Já pensou se eu, como 
governador, tivesse que as-
sistir no meu estado de Goiás 
cenas como nós vimos em 
Manaus, como nós vimos 
em Belém do Pará, como nós 
vimos em Fortaleza? Aquilo 
não sairia jamais da cabeça 

de todos nós, goianos. Pes-
soas morrendo por falta de 
oxigênio, outras não tinham 
leito, aquele desespero todo. 
Então, tudo na vida não vale 
quando você coloca em risco 
a vida das pessoas”, relatou.

Na ocasião, o governador 
ressaltou que no início dos ca-
sos de coronavírus no Brasil, 
ele estudou sobre pandemias 
e, com diálogos entre colegas 
médicos, até mesmo da Eu-

ropa, ele chegou a conclusão 
que não poderia ter outra for-
ma melhor do que o distancia-
mento social. Caiado também 
fez o apelo “Por favor, acredi-
tem na ciência”, em referência 
ao fato de que ainda faltam 
muitas pessoas para comple-
tarem o ciclo vacinal completo 
contra a Covid-19 em Goiás.

IMPRENSA GOIANA
Ao final, Ronaldo Caiado 

(DEM) agradeceu o apoio 
da imprensa na divulgação 
das notícias acerca do coro-
navírus. Vale lembrar que os 
veículos de imprensa cria-
ram, no ano passado, uma 
parceria para trabalharem 
de forma colaborativa para 
buscar as informações sobre 
pandemia nos estados e mu-
nicípios, visto que o governo 
federal passou a restringir o 
acesso aos dados.

Reprodução

Caiado: “consciência tranquila” pela condução da pandemia em Goiás

Petrobas anuncia vale-gás de R$ 100 
para 300 mil famílias a partir desse mês
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Segundo dados apura-
dos pela Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia 

(SBD), em Goiás, durante o 
ano de 2020 foram realizados 
519 diagnósticos a menos de 
câncer de pele do que em 
2019. Sendo 32% menor do 
que no período anterior.

Especialistas de forma ge-
ral, afirmam que os serviços 
de combate e prevenção ao 
câncer de pele foram com-
prometidos por conta da 
pandemia do coronavírus. 
Ao longo de 2020, estima-se 
que 17.227 diagnósticos dei-
xaram de ser realizados em 
todo o país, o que represen-
ta uma queda de 24,7% em 
comparação ao ano de 2019.

Em 2021, nos seis primei-
ros meses do ano, percebe-
-se um movimento de reto-
mada gradual do volume de 
atendimentos. Contudo, os 
números ainda são inferio-
res aos registrados na etapa 
pré-pandemia.

Esses dados fazem os es-
pecialistas intensificarem 
ainda mais o Dezembro La-
ranja, que é o mês de cons-
cientização sobre o câncer 
de pele. Rafael Junqueira, 
médico dermatologista e co-

ordenador Regional da Cam-
panha Nacional de Pre-
venção ao Câncer de Pele/
Dezembro Laranja da Socie-
dade Brasileira de Dermato-
logia- Regional Goiás (SBD-
-GO), alerta que devemos 
tomar cuidado com essa 
doença, pois existem vários 
tipos diferentes de câncer de 
pele e, consequentemente, 

as causas são variadas.
“O câncer de pele mais co-

mum é o carcinoma basoce-
lular. Ele é causado pelo sol, 
então por isso que a gente 
enfatiza muito a questão da 
prevenção ao sol e a exposição 
solar intensa. Isso pode sim 
levar ao desenvolvimento de 
um câncer de pele, principal-
mente em pessoas de pele e 

olhos claros, pessoas que não 
se protegem ou ainda aquelas 
que se queimam facilmente no 
sol”, alerta o dermatologista.

PREVENÇÃO
Rafael explica que geral-

mente o câncer de pele se 
apresenta como uma pinta 
que mudou de cor, de forma-
to, de tamanho ou alguma 

uma espinha que não cicatri-
za ou que sangra facilmente.

“Às vezes, a pessoa acorda 
pela manhã e o travesseiro 
está sujo de sangue. É sem-
pre importante que diante de 
lesões suspeitas a pessoa tem 
que procurar o dermatologis-
ta. É extremamente importan-
te essas campanhas de pre-
venção, porque o câncer tem 

uma relação íntima com expo-
sição solar. Então, as campa-
nhas de prevenção de uso de 
protetor solar, e a conscienti-
zação de evitar o sol naqueles 
momentos mais críticos e de 
se proteger com roupas, são 
extremamente importantes. 
Pois, assim, diminuímos o ris-
co de desenvolvimento da do-
ença”, explica o médico.

O dermatologista orien-
ta que além de se prevenir 
usando protetor solar, rou-
pas com proteção e chapéu, 
a prevenção mais importan-
te é o diagnóstico precoce.

“Todos os tipos de câncer 
de pele diagnosticados no 
início são totalmente curá-
veis. É importante que dian-
te de uma lesão suspeita o 
paciente procure um der-
matologista, que é alguém 
capacitado para fazer o 
diagnóstico e tratamento da 
maioria dos tipos de câncer 
de pele. Com o diagnóstico 
tardio, infelizmente as con-
sequências são mais sérias. 
Muitas vezes, o paciente vai 
ter que passar por uma ci-
rurgia de maior porte. Isso 
vai gerar um dano muito 
maior na pele do paciente”, 
orienta Junqueira.

Divulgação

Dezembro Laranja: a importância de 
uma campanha contra o câncer de pele

O governo federal vai pe-
dir o comprovante de vaci-
nação contra a Covid-19 nos 
aeroportos brasileiros e tam-
bém incentivar a imunização 
nos três aeroportos de maior 
circulação internacional. São 
eles Guarulhos (SP), Galeão 
(RJ) e Brasília (DF).

Depois de dias seguidos de 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, darem declarações 
contra a exigência do passa-
porte, o governo vai acatar o 
que a Anvisa recomendou no 

dia 12 de novembro. A portaria 
entra em vigor no sábado (11).

O secretário executivo da 
pasta, Rodrigo Cruz, disse 
que conversou com os secre-
tários municipais e o distrital 
e todos concordaram com a 
ideia dos postos de vacina-
ção nas fronteiras aéreas.

O incentivo é para os não 
vacinados, brasileiros ou es-
trangeiros, que entrem no Bra-
sil, terem a oportunidade de 
regulamentar a carteira de va-
cinação de forma rápida e sim-
ples. Mas, mesmo assim, mes-

mo se vacinando no aeroporto, 
os que chegarão ao Brasil não 
vacinados precisarão cumprir a 
quarentena de cinco dias.

Só estão livres para circu-
lar pelo Brasil sem vigilância 
os passageiros, brasileiros ou 
não, que tiverem completado 
o esquema vacinal contra a 
Covid-19 há 15 dias ou mais.

Quem tiver tomado a me-
nos de 14 dias, ou tiver toma-
do apenas uma dose (das va-
cinas que precisam de duas, 
não considerando, portanto, 
a Janssen), ou não tiver to-

mado nenhuma dose, preci-
sará ficar isolado em hotel ou 
em casa por 5 dias.

Ao final desse período, a 
pessoa precisa fazer um tes-
te de diagnóstico PCR e es-
perar o resultado negativo. 
Se for positivo, ela continua 
em quarentena.

As vacinas aceitas no Brasil 
serão as aprovadas pela Anvisa 
(CoronaVac, AstraZeneca, Pfi-
zer e Janssen), pela Organiza-
ção Mundial da Saúde e pelos 
países de origem do embarque 
dos viajantes. Ou seja, se a pes-

soa veio da Rússia, por exem-
plo, ela poderá entrar com o 
esquema vacinal completo da 
Sputnik-V porque é uma vacina 
aprovada pela Rússia.

FISCALIZAÇÃO
Todas as pessoas que en-

trarem no Brasil, brasileiros 
ou não, precisarão assinar 
o DSV, que é a Declaração 
de Saúde do Viajante.

Esse documento já existe 
e exigia apenas a apresenta-
ção de um PCR negativo de 
72 horas ou um antígeno ne-

gativo de 24 horas.
A partir de sábado, com a 

nova portaria, ele será mais 
complexo com a assinatura 
do compromisso do não va-
cinado a ficar 5 dias isolado, 
pelo menos, e fazer um PCR 
ao final desse período. Ele 
também informará o ende-
reço dessa quarentena.

A fiscalização ou monito-
ramento de cada passageiro 
ocorrerá através das autori-
dades locais dos centros de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (CIEVS).

Governo pedirá comprovante e incentivará vacinação nos aeroportos brasileiros



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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
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 
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. Confir-
mar disponibilidade. No 
tama145.000,00 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 acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 10 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



7

Saúde, educação, pobre-
za e imigração são os 
principais desafios das 

crianças listados pelo Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). Ao com-
pletar 75 anos, a instituição 
avaliou que o mundo vive a 
pior crise para o grupo des-
de a sua existência.

O diagnóstico está no 
relatório “Prevenindo uma 
década perdida: Ação urgen-
te para reverter o impacto 
devastador da Covid-19 sobre 
crianças e jovens”, divulgado 
nesta quinta-feira (9).

O documento aponta que 
mais 100 milhões de cri-
anças passaram a viver em 
pobreza multidimensional, 
quando a agência compara 
os números atuais aos de 
2019. O total passou de um 
bilhão de jovens para 1,1 
bilhão. Esse crescimento de 
10% é atribuído pela agência 
à pandemia de Covid-19.

A pobreza multidimensio-
nal leva em conta atributos 
que não se restringem à ques-
tão econômica, como ofertas 
de serviços e vulnerabilidades 
diversas. Diretora executiva 
do Unicef, a americana Hen-
rietta Fore destacou que os 
avanços de décadas podem 
ser perdidos em poucos anos.

“Esses ganhos estão em 
risco. A pandemia de Covid-19 
tem sido a maior ameaça ao 
progresso das crianças em 
nossos 75 anos. Enquanto o 
número de crianças famintas, 
fora da escola, que sofrem abu-
sos, vivendo na pobreza ou for-
çadas ao casamento aumenta, 
o total de crianças com acesso 

a cuidados de saúde, vacinas, 
alimentação suficiente e servi-
ços essenciais diminui. Em um 
ano em que deveríamos olhar 
para frente, estamos retroce-
dendo”, destaca.

O estudo apontou que 
cerca de 60 milhões de 
crianças passaram a residir 
em domicílios pobres, em 

comparação com o período 
antes da pandemia.

Além disso, em 2020, 
mais de 23 milhões de crian-
ças perderam acesso a vaci-
nas essenciais – um aumen-
to de quase quatro milhões 
em relação a 2019, e o maior 
número em 11 anos. A publi-
cação não aponta especifica-

mente em quais áreas essa 
população está concentrada.

A instituição prevê que, se 
não forem tomadas medias 
pelas autoridades governa-
mentais para reverter o atual 
cenário, muitos indicado-
res vão piorar nos próximos 
anos. Segundo o relatório, 50 
milhões de crianças sofrem 

de desnutrição aguda, núme-
ro pode aumentar chegar a 
59 milhões já em 2022.

O empobrecimento pro-
vocado pela pandemia em-
purra esse grupo etário para 
outras vulnerabilidades. A 
agência das Nações Unidas 
aponta que o trabalho in-
fantil alcança, atualmente, 
160 milhões de crianças, nú-
mero que, de acordo com o 
relatório, pode alcançar 169 
milhões já no próximo ano.

RISCO
Para a chefe da agência, 

Henrietta Fore, os ganhos 
feitos pelo Unicef e parceiros 
no trabalho de promover am-
bientes mais saudáveis e se-
guros para as crianças estão 
agora sob risco. Apesar dos 
níveis de menores que pas-
sam fome, são abusados, su-
jeitos a casamentos forçados, 
fora da escola e sem acesso 
à saúde e vacinas terem caí-
do, a situação é de regresso 
quando se olha para o futuro.

O Unicef reconhece que 
mesmo antes da pandemia, 
cerca de 1 bilhão de crianças 
no mundo já sofriam algum 
tipo de privação. Mas com a 
pandemia, desde março de 
2020, 1,8 criança a cada segun-
do passou a viver na pobreza.

Reprodução

Mundo vive a maior crise global para 
crianças desde a criação da Unicef
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
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 
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. Confir-
mar disponibilidade. No 
tama145.000,00 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 acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A família Poncio voltou 
a ser assunto nas redes 
sociais nesta quinta-feira 
(9), desta vez a família, 
conhecida por se envolver 
em polêmicas, está dan-
do o que falar por conta 
do pequeno Josué, filho 
adotivo de Sarah Poncio e 
Jonathan Couto.

O ex-casal estava em 
uma luta judicial para con-
seguir adotar o pequeno, 
entretanto eles terão que 
devolver o menino a famí-
lia biológica. A informação 
foi divulgada na noite des-
ta quarta-feira (8) por um 
perfil no Instagram que 
acompanha o dia a dia e os 
bastidores da família.

Segundo as informações 
da página “Caso Família“, 

os influenciadores ten-
taram de tudo, mas não 
conseguiram seguir com 
os trâmites da adoção do 
pequeno Josué. A mãe 
biológica da criança teria 
alegado estar mal psico-
logicamente e, por conta 
disso, quer o filho de volta 
a qualquer custo. A mulher 
tem outro filho e deseja 
que Josué retorne para ci-
dade natal, no Ceará, para 
conviver com o irmão.

As suspeitas de que o fi-
lho adotivo de Sarah Poncio 
seria devolvido aumentou 
após Saulo Poncio, irmão 
de Sarah e tio da criança, 
fazer um post sugestivo em 
seus stories nesta quinta-
-feira. Em um fundo preto, 
Saulo escreveu: “O fim  😞😞”

Como renovar uma 
franquia tão cansada? 
Veja bem, a premis-

sa de ‘Uma Noite de Crime’ 
sempre soou intrigante: 
Quando o governo norte-
-americano constata que as 
prisões estão cheias demais 
para receberem novos de-
tentos, uma nova lei cha-
mada “Expurgo” é criada, 
permitindo todas as ativida-
des ilegais durante 12 horas, 
incluindo assassinatos. Ao 
longo de oito anos, a fran-
quia gerou (agora) cinco 
filmes e até uma série de 
TV ambientada no mesmo 
universo e com o mesmo 
modus operandi. O que há 
de novo para contar, então, 
em ‘A Fronteira’?

A ideia central da sequ-
ência é que, mesmo após as 
12 horas de “Expurgo anual” 
– quando tudo deveria “vol-
tar ao normal” – os estadu-
nidenses “cidadãos de bem” 
decidem que as mortes não 
irão acabar, fazendo com que 
os protagonistas procurem, 
então, uma forma escapa-
rem do país sem salvação. A 
premissa, acredite, é o maior 
ponto positivo da trama, 
pois ao invés de tentar criar 
algo novo que pudesse soar 
ridículo, admitiu a maior fa-
lha do motor que faz com 
que a saga persista há anos. 
Afinal, como acreditar que 

uma nação demasiadamen-
te nacionalista, armamentis-
ta e preconceituosa simples-
mente respeitaria o horário 
definido para promover a 
chacina? (não entendo como 
isso não aconteceu desde o 
primeiro expurgo…).

James DeMonaco volta à 
produção da franquia criada 
por ele e escreve mais um ca-
pítulo, dessa vez focando em 
críticas sociais válidas para 
os tempos atuais nos Esta-
dos Unidos (EUA). No entan-
to, ele entrega a direção ao 
estreante Everardo Gout, 
que com uma equipe de 

peso realiza um bom traba-
lho em níveis técnico. Mes-
mo gravado na Califórnia, 
o longa mescla as nuances 
da paisagem texana com os 
cenários caóticos causados 
pela população que partici-
pa da noite assassina. Com 
apenas US$ 18 milhões em 
mãos, o novato não mostra 
personalidade no trabalho, 
porém, com Blumhouse Pro-
ductions e Universal Pictures 
por trás, quem precisa?

Tudo é muito bem cons-
truído: fotografia, trilha so-
nora, construção de cená-
rio e etc. É difícil acreditar 

que ‘Uma Noite de Crime: 
A Fronteira’ tenha sido tão 
barato de ser feito. Desde 
os sons de diferentes tipos 
de armas até a variação das 
câmeras nos estilos de filma-
gem para captar a violência 
urbana (mesmo com assas-
sinato menos explícito) em 
um estilo “faroeste moder-
no”, é algo que o público 
não precisa se preocupar, 
pois a produção como um 
todo exibe qualidade, con-
densando bem toda a es-
sência mais selvagem, vin-
gativa – pasmem – divertida 
em apenas 90 minutos.

Uma Noite de Crime: A Fronteira faz 
boa crítica ao “sonho americano”

Sarah Poncio perde 
a luta na justiça pela 
adoção do filho Josué


