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Covid matou mais crianças no Brasil
que doenças previníveis com vacina
O número de mortes de crianças de 0 a 9 anos por covid no Brasil desde o início da pandemia (1.148) supera o total de óbitos causados
por outras doenças que podem ser previnidas com vacina e que ocorreram entre 2006 e 2020 no País. Os dados foram publicados no
portal UOL nesse domingo (19) depois de consulta ao Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. p3

Números de escolas municipais em tempo integral é
ampliado, em Goiânia p2
A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), informou que está aumentando o número de instituições de
ensino com aulas em tempo integral, na capital goiana. A medida passa
a valer para ano letivo de 2022. A informação é que Goiânia contará com
mais cinco instituições, objetivando potencializar a formação dos alunos.
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Governo intensifica combate
ao Aedes aegypti
em Goiânia p2
/diariodoestado

Ronaldo Fenômeno anunia compra
do Cruzeiro por R$ 400 milhões
Ronaldo Nazário confirmou investimento no Cruzeiro. O investimento será na
casa dos R$ 400 milhões, o que indica a compra de 90% das ações da SAF. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Ramos Rodrigues, fechou o acordo com Ronaldo. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Números de escolas em tempo
integral é ampliado, em Goiânia

A

Prefeitura de Goiânia, por intermédio
da Secretaria Municipal de Educação (SME),
informou que está aumentando o número de instituições de ensino com aulas
em tempo integral, na capital goiana. A medida passa
a valer para ano letivo de
2022. A informação é que
Goiânia contará com mais
cinco instituições, objetivando potencializar a formação
dos alunos matriculados no
ensino fundamental da rede
municipal de ensino.
Estima-se que neste ano
de 2021 tenham sido atendidos cerca de 6,7 mil estudantes em 35 escolas categorizadas na modalidade.
Mediante ao aumento no
número de escolas em tempo integral, a SME visa melhorar o processo de aprendizagem dos alunos neste
período
pós-pandêmico,
enfrentando as dificuldades
trazidas pela Covid-19.
“O caminho para a Educação de qualidade passa também pelo ensino de tempo
integral. Por isso, para o próximo ano letivo, as famílias de
Goiânia terão acesso à modalidade em 40 instituições, que
estarão preparadas para receber as crianças e adolescentes
com inúmeras atividades pedagógicas”, declarou Wellington Bessa, secretário municipal de educação de Goiânia.
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INSTITUIÇÕES
O período de permanência dos alunos matriculados
na modalidade de tempo integral, na capital, é de nove
horas diárias. A rotina dos
estudantes é definida da
seguinte forma: das 7h às
16h15, com três refeições
(café da manhã, almoço e
lanche da tarde), realizadas
atividades dentro e fora das
salas de aula, horário para
higiene pessoal e momento
de descanso e tranquilidade.
Para o ano de 2022, o
atendimento
pedagógico
nas instituições de ensino
continuará sendo baseado
nas diretrizes estipuladas

pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No
formato vigente da BNCC foram adicionados atividades
que visão ampliar o currículo
dos alunos, abordando metodologias diferenciadas no
contraturno dos estudantes.
Dentre as novidades estão:
Clube de Leitura, Tecnologias
Digitais, Arte e Movimento,
Construções Matemáticas e
Iniciação à Pesquisa, entre
outras iniciativas. Está é mais
uma forma de ampliar as alternativas e amparar as crianças
que possuem alguma dificuldade de aprendizado. Dentre
os componentes de tecnologias digitais é abordado tam-

bém unidades que objetivam
viabilizar a comunicação, o
uso das mídias e a cultura digital. O que proporciona aos
educadores a possibilidade de
utilização da tecnologia com
informações diversificadas.
Já em relação a iniciação
à pesquisa, o objetivo aqui
é trabalhar grandes temas
voltados para os métodos
científicos, observação, formulação de problemas, levantamento de hipóteses,
investigação, análise e
CADASTRO
Os pais ou responsáveis
que tem interesse em matricular a criança ou adolescen-

te em uma das 40 instituições
de ensino de tempo integral
cadastradas na Secretaria
Municipal de Educação de
Goiânia (SME), devem realizar o cadastro antecipado,
que começou nesta semana.
Após a realização do cadastro é necessário que as famílias fiquem atentas ao período
de pré-matrículas, que tem
previsão para iniciar no dia
04 de janeiro de 2022. Todo o
processo será realizado através do site da educação municipal, no ícone e-matrícula.
Para mais informações, a
SME se encontra à disposição
através do site: https://www10.
goiania.go.gov.br/sisgeweb/

Governo intensifica combate ao Aedes aegypti em Goiânia
A temporada de chuvas na região Centro-Oeste
trouxe o aumento dos focos
de mosquito Aedes aegpyti,
transmissor de doenças endêmicas em Goiás, todas
elas com potencial elevado
de transmissão, adoecimento e ocorrência de óbitos.
Diante disso, o Governo de
Goiás mobilizou equipes de
trabalho e, em conjunto com
as prefeituras municipais,
está vistoriando os pontos
estratégicos de maior risco.
Segundo o secretário
estadual de Saúde, Ismael
Alexandrino, esses pontos
estratégicos nos municípios

são locais como marquises
de quadras poliesportivas,
borracharias, ferros-velhos e
depósitos em geral que, com
acúmulo de água das chuvas,
se transformam em grandes
criadouros de mosquito.
“A vigilância em saúde
emitiu alerta recente sobre
o aumento de casos das
arboviroses dengue, zika e
chikungunya no Estado, com
especial preocupação sanitária para a Chikungunya,
que tem tido elevação no
número de casos este ano
e é uma doença debilitante
que pode deixar sequelas
nas pessoas acometidas”,

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

explica Alexandrino.
Com o apoio do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado
de Goiás (CBM-GO), equipes
de Controle de Vetores da Vigilância em Saúde (Suvisa) e
Regionais de Saúde têm percorrido vários desses pontos
em cidades do interior, juntamente com agentes de endemias, agentes comunitários
e servidores das prefeituras
municipais atendidas.
“Nosso apoio às prefeituras é técnico-orientativo,
com capacitações e educação continuada, além do
suporte operacional, com
fornecimento de insumos,

tais como bombas costais, inseticidas, larvicidas, exames
diagnósticos, medicamentos
e até veículos para nebulização”, enumera a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim
“Estamos nessa parceria
muito importante com o Corpo de Bombeiros na busca
de identificar e eliminar os
grandes criadouros. As prefeituras devem desenvolver
ações posteriores junto à população”, acrescenta Flúvia,
que convoca toda a população a ajudar na eliminação de
quaisquer depósitos de água,
por menores que sejam.

OPERAÇÃO
O Corpo de Bombeiros/
Defesa Civil Estadual, por
meio das Regionais de Defesa Civil, tem dado apoio
com recursos humanos e logísticos às equipes da saúde
pública, com o uso de efetivo
especializado, viaturas, escadas e drones para a identificação dos focos. “Em locais
de difícil acesso, como caixas
de águas, marquises, telhados, lotes fechados, grandes
borracharias e depósito de
inservíveis, o uso do drone é
fundamental”, explica o coordenador de Vigilância da
Suvisa, Murilo do Carmo.
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Vereadores de
Goiânia
podem ganhar salário quase
22% maior
Os vereadores podem
receber quase R$ 19 mil
mensais, a partir do próximo ano. O aumento reclamado por eles mesmo está
previsto na Constituição
Federal (CF), que autoriza
o reajuste e o alinha a 75%
do salário dos deputados
estaduais. Atualmente, o
percentual é de 61,74%.
A regulamentação legal
foi proposta pelo vereador
Clécio Alves (MDB) quando recolhia assinaturas
para protocolar pedido de
acréscimo de quatro cadeiras na Câmara Municipal, também estabelecida
pela CF e que associa o
número de representantes do povo ao quantitativo de habitantes. Com
1,5 milhão de pessoas,
Goiânia deve saltar de 35
para 39 vereadores.
No Portal da Transparência consta a informação
de que os deputados estaduais de Goiás recebem R$
25.322,25 mensalmente
enquanto os vereadores
de Goiânia são remunerados R$ 15.634,64.
Em um vídeo gravado
durante sessão plenária na Câmara na última
quinta (16), um áudio de
Clécio vazou. Ele informa
ao colega de Sargento Novandir (Republicanos) que
o documento para criar
mais quatro vagas na Casa
inclui aumento de salário para todos eles. “Isso
aqui aumenta para Legislatura quatro cadeiras
de vereador e corrige os
subsídios de acordo com
a Constituição Federal de
deputado Estadual”, diz o
emedebista. Assista ao vídeo clicando aqui.
De acordo com Clécio
Alves, especificamente sobre a alteração do número
de vereadores, a emenda é
uma propositura da Casa.
Ele afirma que, apesar, de
ter colhido assinaturas no
dia, não chegou a assinar o
documento. O emedebista
esclarece ainda se tratar de
um procedimento comum
porque há algum tempo
o quantitativo de cadeiras
poderia ser alterado.
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Covid matou mais crianças no Brasil
que doenças previníveis com vacina

O

número de mortes
de crianças de 0 a
9 anos por covid
no Brasil desde o início da
pandemia (1.148) supera
o total de óbitos causados
por outras doenças que
podem ser previnidas com
vacina e que ocorreram entre 2006 e 2020 no País. Os
dados foram publicados no
portal UOL nesse domingo
(19) depois de consulta ao
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do
Ministério da Saúde.
Entre as doenças que
podem ser prevenidas com
vacina no Brasil, aquela que
causou mais mortes no Brasil
em 2020 foram a tuberculose do sistema nervoso (10) e
o sarampo (10), seguidas de
coqueluche (4), meningite
por Haemophilus (3), tuberculose miliar (2) e hepatite
aguda B (1). Enfermidades
como difteria, tétano e rubéola não mataram nin-

Reprodução

ordenou à gestão Bolsonaro
que inclua crianças no Plano
Nacional de Imunização.

guém no ano passado.
Isso explica a pressa dos
médicos em começar a imunização desse público. Em-

bora a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
tenha autorizado o uso de
uma vacina adaptada da

Pfizer nesse público, o governo federal deu reiterados
acenos de que não pretende
adquirir doses (embora elas

tenham alcançado bons resultados em outros países).
O Supremo Tribunal Federal
(STF) entrou na discussão e

MORTALIDADE
Com a vacinação do público a partir de 12 anos avançando no Brasil, o número
de mortes causadas pela covid-19 caiu 94% em novembro, em comparação com o
pico de março. É essa curva
que as sociedades médicas
acreditam que vá se repetir
com crianças imunizadas.
“A posição da Anvisa e
das sociedades científicas já
é bem clara e conhecida: vacinas licenciadas são seguras
e, sem nenhuma dúvida,
beneficiam a coletividade.
A eficácia e a segurança
dessa da Pfizer já estão provadas não só pelos dados
apresentados hoje, mas
pela experiência mundial”,
diz Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira
de Imunizações (SBIm).

Caiado sanciona Lei que garante 80% da fatura de água para vulneráveis
O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei
n°21.203, que cria o programa
“Água Social”, programa que
garante subsídio de até 80%
da fatura de água de famílias
em situação de vulnerabilidade. O programa foi aprovado
de forma unânime na Assembleia Legislativa, com 26 votos
favoráveis ao programa.
Com a aprovação do programa, o governo de Goiás
foi autorizado a criar o Programa Goiano de Saneamento Social e abrir crédito
especial para a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável no valor de R$502.374,86
já para o ano de 2021.
Atualmente, mais de 20 mil

nar dignidade para as pessoas”, destacou, ao citar outras
estratégias adotadas pelo Governo do Estado para amparar
famílias goianas, como os programas Mãe de Goiás e o programa Para Ter Onde Morar.

usuários estão cadastrados na
Categoria Social da Saneago.
A partir da alteração dos parâmetros para a entrada no programa, a expectativa é de que
essa quantidade possa saltar
para mais 128 mil, aumentado em seis vezes o número de
famílias beneficiadas.

“Estamos cuidando de
mães e pessoas desprotegidas e vulneráveis, construindo
casas e emancipando nossas
crianças com educação de
qualidade”, afirmou o governador Ronaldo Caiado. “O
grande projeto de nossa gestão é, sem dúvida, proporcio-

REGRAS
Os critérios para a adoção
do programa serão apresentados pela Saneago, aprovados e regulamentados pelos
reguladores, como a agência
goiana de regulação, controle
e fiscalização de serviços públicos (AGR). O cadastro único
para programas sociais do governo federal (CadÚnico) será
utilizado para a realização da
identificação e seleção das famílias que serão beneficiadas.

O “Água Social” concederá
desconto na fatura de água,
limitado a uma conta por usuário beneficiado. O programa
terá duração de 12 meses, e
sua prorrogação deve acontecer com ajustes no orçamento e
financeiro do governo de Goiás.
A secretaria do estado da
economia será a responsável
pela gestão orçamentária e financeira do programa, a análise e a manutenção do banco de
beneficiários do programa caberão a Secretaria de estado de
desenvolvimento social (Seds).
READEQUAÇÃO
Desde setembro deste
ano, um grupo de trabalho
da Saneago instaurou estudos
para a elaboração de proposta

para a readequação da tarifa
social. Entre os anos de 2010
e 2021, as categorias da tarifa
residencial social e comercial
II tiveram uma forte redução
sobre o total de economias
cadastradas na Saneago.
Por outro lado, neste mesmo período o número de
ligações de água no estado
saltaram de 1,3 milhão para
2,3 milhões. Desta maneira,
optou-se por uma proposta
que levasse em conta dados
do cadastro único do governo
federal, na faixa de renda per
capita de extrema pobreza de
estado e desenvolvimento
social (seds), fazendo com
que o desconto fosse estabelecido em até 80% sobre a
tarifa de água e esgoto.
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Governo Bolsonaro doará 30 milhões
de vacinas contra Covid a outros países

O

Divulgação

governo Jair Bolsonaro (PL) vai doar 30
milhões de doses de
vacinas contra a Covid-19 para
o Covax Facility, consórcio
criado para distribuir os imunizantes aos países de renda
baixa e média. O anúncio deve
ser feito na segunda-feira (20).
A doação é consequência
de um compromisso assumido pelo governo federal ainda
em outubro deste ano, após
a Cúpula do G20. Os países
que assinaram a destinação
se comprometeram em ser
solidários com os países mais
pobres, onde a vacinação ainda não avançou o suficiente.
De acordo com estimativas da Saúde, a doação não
deve afetar a distribuição de
vacinas entre brasileiros —o
país receberá 770 milhões
de doses até o fim de 2022,
se calculado desde a primeira
aplicação do imunizante em
território nacional. O governo ainda acredita que a campanha de imunização já pode
ser considerada exitosa.
Rivalizando com países
dispostos a pagar valores elevados pelos fármacos, o Co-

vax Facility entregou apenas
738 milhões de doses a 144
países ou territórios, abaixo
da meta de 2 bilhões estabelecida para 2021. Hoje, metade da população mundial recebeu ao menos uma dose da
vacina. Mas, enquanto países
ricos e emergentes já aplicam doses de reforço, nações
mais pobres registram baixas
taxas de imunização.
A desigualdade é um dos
principais problemas da campanha, afetada também por
controvérsias sobre os efeitos
colaterais, que são raros, e por
protestos contra a vacinação
obrigatória em alguns países.
Além das questões morais
e humanitárias implicadas no
acesso desigual à vacinação,
ela tem potencial de adiar o fim
da pandemia no mundo, com o
risco de surgirem novas variantes mais resistentes. Isso ocorre uma vez que o vírus circula
mais entre não imunizados.
A concentração das doses em países ricos chegou
a ser chamada de “apartheid vacinal” e “fracasso
moral” pelo diretor-geral
da OMS, Tedros Adhanom.

Por R$ 400 milhões, Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro
Ronaldo Nazário confirmou neste sábado (18) investimento no Cruzeiro Esporte
Clube. O investimento será
na casa dos R$ 400 milhões,
o que indica a compra de 90%
das ações da SAF. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Ramos
Rodrigues, fechou o acordo
com Ronaldo em São Paulo.
“Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer
que tenho muito a retribuir
ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro
aonde ele merece estar. Peço
ao torcedor que se conecte
outra vez ao clube, ir ao es-

tádio, porque vamos precisar de muita força e união.
Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro
novamente. – disse Ronaldo

comemorando o investimento feito no clube mineiro.
A Tara Sports é a empresa
que realizará o investimento de
Ronaldo, segundo comunicado

pela XP. Duas outras propostas
na mesa do clube, mesmo bem
efetivas, o acordo foi fechado
com o craque brasileiro.
“A transação vislumbra o
reequilíbrio financeiro e operacional do departamento
de futebol do clube, com um
plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo.
A conclusão da transação está
sujeita à finalização de uma
série de condições precedentes” – diz o comunicado.
Os detalhes ainda não foram anunciados, nem pelo
Cruzeiro e nem por Ronaldo. A

compra foi viabilizada na sexta-feira (17) por uma decisão
feita na assembleia do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, Ronaldo tem 51% das ações do
Valladolid, clube da segunda
divisão da Espanha. Há uma
expectativa para que tenham
interações entre os times.
RONALDO NO CRUZEIRO
Foram 58 jogos e 53 gols
feitos pelo atacante, o transformando no 35º maior
artilheiro do Cruzeiro. O
presidente Sérgio Santos Rodrigues, comentou sobre o

negócio realizado com o ex-jogador do Cruzeiro.
“O clube que revelou o
Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo
as portas para o mundo de
novo. Um trabalho muito
bem feito e costurado há um
tempo. Já conhecido como
presidente, agora acionista
majoritário do Cruzeiro SAF.”
A operação ainda precisa ser acertada em alguns
detalhes, segundo Pedro
Mesquita, o diretor da XP
Investimento e responsável
pela operação.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
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 automático 7 lugares revisado ip
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
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ACOMPANHANTE

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

ALUGUEL

------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
coinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
ragem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
coberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
nho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
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 –

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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OMS: Ômicron é muito transmissível,
mas mundo está mais bem-preparado

A

cientista-chefe da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Soumya
Swaminathan, disse nesta
sexta-feira (3) que a variante ômicron do coronavírus
é ”muito transmissível”. Ela
ponderou, no entanto, que
as pessoas não devem ”entrar em pânico” e que o mundo está mais bem-preparado
com as vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia.
“Até que ponto devemos
ficar preocupados? Precisamos estar preparados e cautelosos, não entrar em pânico, porque estamos em uma
situação diferente de um
ano atrás”, disse a cientista.
Swaminathan conversou
com jornalistas durante uma
conferência organizada pela
agência de notícias Reuters
e disse que ainda é cedo
para afirmar que as vacinas
precisarão ser modificadas.
Em Genebra, um porta-voz da OMS disse, também
nesta sexta, que não há registro de mortes ligadas à
variante (leia mais adiante).
SEM MORTES
Christian
Lindmeier,
porta-voz da OMS, disse
em entrevista coletiva que

Reprodução

a organização não tem, até
o momento, registrada nenhuma morte vinculada à
variante ômicron.
“Não vi nenhuma informação sobre mortes vinculadas com ômicron”, afirmou
Lindmeier na sede da agência

de saúde das Nações Unidas.
Ele reconheceu, no entanto, que ainda é cedo para tirar
conclusões e que muitos países aumentaram a realização
de testes para detectar a presença dessa nova variante.
“Com certeza teremos mais

casos, mais informações, e,
tomara que não, possivelmente falecidos”, disse Lindmeier.
VACINAÇÃO
A OMS pediu aos países
que aumentem a capacida-

de de seus serviços de saúde e vacinem sua população
para combater o aumento
de casos provocados 
pela
variante ômicron. A organização disse também que
as restrições às viagens
podem ganhar tempo, mas

que por si só não são a resposta.
“A [variante] delta é responsável por 99% das infecções em todo o mundo”, disse
Swaminathan. “Ela teria que
ser mais transmissível para
competir e se tornar dominante em todo o mundo. É
possível, mas difícil de prever.”
Em atualização, a OMS
(Organização Mundial de
Saúde) afirmou que a ômicron está se espalhando rapidamente em países com
altos níveis de imunidade
populacional. Apesar de
ainda não saberem o motivo para isso, a organização
aponta três hipóteses: a capacidade do vírus de escapar da imunidade, seu possível aumento próprio de
transmissibilidade ou uma
combinação dos dois.
No dia 14 de dezembro,
o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, informou
que “mesmo que a ômicron
cause doenças menos graves, o grande número de
casos pode mais uma vez
sobrecarregar os sistemas
de saúde despreparados”.
“Vacinas sozinhas não vão
tirar nenhum país dessa
crise. Os países podem e
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VillaMix 2022: Lady Gaga e Bruno
Mars cotados para edição histórica

O

Villa Mix é um dos
maiores festivais do
Brasil, com foco na
música sertaneja. No entanto,
nas últimas edições grandes
nomes internacionais já tocaram no palco da atração: Maroon 5, Demi Lovato, Maluma,
Fifth Harmony, J Balvin, Liam
Payne, Nick Jonas e Shawn
Mendes são alguns exemplos.
Depois de uma pausa por
conta da pandemia do Covid-19, os planos são grandiosos para o grande retorno. De
acordo com o colunista Leo
Dias, dois nomes estão super
cotados: Bruno Mars e Lady
Gaga. Sim, você não leu errado! Eles são dois dos maiores
nomes do mundo e, de fato,
os organizadores estão apostando alto. Mas quem sabe,
não é mesmo?
GRANDIOSIDADE
Para o grande retorno,
está sendo planejado um
esquema de dias divididos
em estilos. A ideia é regressar à Goiânia, cidade onde
surgiu e fez fama, com três
dias: sexta-feira só de música
eletrônica, sábado de pop e
domingo, como não poderia
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Rafael Portugal sai de
quadro do BBB e Dani
Calabresa assume

faltar, a música sertaneja.
O Opus – fundo de investimento da XP -, do hub criativo Diverti, que tem como
sócio-diretor Guilherme Marconi e a Mercury Concerts,
empresa americana de shows
internacionais, quer mesmo
transformar o Villa Mix no
maior festival da América Latina. Tendo nomes como Lady

Gaga e Bruno Mars no radar,
não é difícil pensar que isso
seja uma possibilidade real.
O Villa Mix chegou a ser
registrado no Guinness por
ter o maior palco do mundo,
além de receber um incrível
público de 120 mil pessoas.
Bruno Mars atualmente
divulga o projeto Silk Sonic,
que é um duo dele com An-

derson .Paak. Seu maior sucesso recente é “Leave The
Door Open“.
Já Lady Gaga está focada
no cinema, interpretando
uma das personagens centrais do filme “Casa Gucci“.
Seu último álbum foi em
parceria com Tony Bennet,
o “Love For Sale” cantando
clássicos do jazz.

Com estreia prevista
para menos de um mês, o
casting do Big Brother Brasil (BBB) 22 sofreu mudanças. A discordância sobre
cachê e outras exigências
fizeram a Globo substituí-lo
por Dani Calabresa no “CAT
– Central de Atendimento
ao Telespectador”. A informação é da jornalista Carla
Bittencourt, do Metrópoles.
O BBB 22 será recheado
de novidades. Segundo Carla, a proposta dessa edição
inclui trazer mais humor
ao programa. A tarefa será
reforçada pelo humorista
Paulo Vieira, que ganhará
um quadro no reality show,

e por uma outra seção chamada “O Brasil tá lascado”,
inspirada no bordão do ex-participante do BBB, Gil
do Vigor. A alteração mais
evidente está na apresentação, que agora tem o comando de Tadeu Schmidt.
ESCLARECIMENTOS
Rafael Portugal publicou
no seu Instagram esclarecimentos sobre o ocorrido.
Segundo ele, a causa da
não renovação de contrato
com a Globo foi a cláusula de exclusividade e não
valores. Ele afirmou ainda
que não tem projetos com
o Multishow.

