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Reforço da vacina contra Covid-19 é
aplicado com intervalo de 4 meses

A partir desta semana, os municípios devem adotar a recomendação do Ministério da Saúde (MS) para reduzir para quatro meses o intervalo
entre a segunda dose e a aplicação de reforço para pessoas com mais de 18 anos. Em Goiânia, os imunizantes estão disponíveis em 68 pontos
de vacinação. Já Aparecida passa a ofertar as doses hoje em 36 postos, além da Central de Imunização e do drive da Cidade Administrativa. p2

Saúde e Bombeiros
intensificam combate ao
“Aedes aegypti” p3
A temporada de chuvas na região Centro-Oeste trouxe o aumento dos focos de mosquito, transmissor de doenças endêmicas em Goiás, todas elas
com potencial elevado de transmissão, adoecimento e morte. O Governo
de Goiás mobilizou equipes de trabalho e, em conjunto com as prefeituras municipais, está vistoriando os pontos estratégicos de maior risco.
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Coreia proíbe sinais de felicidade
por aniversário de
morte de ditador p7

Jair Bolsonaro perde aliados
e sofre prejuízos do isolamento
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A vitória do esquerdista Gabriel Boric nas eleições presidenciais chilenas
no último domingo (19/12) foi mais uma na série de más notícias para o
presidente Jair Bolsonaro (PL) no cenário internacional. p4
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Reforço da vacina contra Covid-19 é
aplicado com intervalo de 4 meses

A

partir desta semana,
os municípios devem
adotar a recomendação do Ministério da Saúde
(MS) para reduzir para quatro meses o intervalo entre a
segunda dose e a aplicação
de reforço contra a Covid-19
para pessoas com mais de 18
anos. Em Goiânia, os imunizantes estão disponíveis em
68 pontos de vacinação. Já
Aparecida passa a ofertar as
doses nesta terça-feira (21)
em 36 postos, além da Central de Imunização e do drive
da Cidade Administrativa. As
outras cidades também deverão traçar estratégias para
seguir a orientação federal.
Para imunossuprimidos,
o MS informa que será necessário que estes também
tomem reforço com intervalo de quatro meses a partir da última vacina contra a
Covid-19. Este público, que
inclui pessoas com câncer,
HIV e transplantados, por
exemplo, já tomou três doses
de vacinas contra a doença.
Nestes casos, será necessário
que recebam a quarta dose.
Secretário de saúde de Goiânia, Durval Pedroso afirma
que completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de
reforço antecipada, é importante para redução da transmissão das variantes existentes. Na capital, para tomar a
dose, é necessário apresentar
o comprovante de vacinação e
documento com foto.
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Em Aparecida, a prefeitura informou que a antecipação faz parte da estratégia
nacional que visa a aumentar
a proteção contra a variante
Ômicron. O município detalhou que moradores que
tenham recebido a segunda
dose da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há 120 dias
receberão o reforço com o
imunizante da Pfizer. Já aqueles que receberam a dose da
Janssen há 4 meses, receberão o reforço do mesmo fabricante. Neste caso, o serviço está disponível no drive da
Cidade Administrativa e na
Central de Imunização.
A nota técnica do Minis-

tério da Saúde (MS) que recomenda o reforço diz que a
mudança de datas para aplicação do reforço considera a
possibilidade de amplificação
da resposta imune com doses
adicionais de vacinas. Outro
fator levado em consideração
para a mudança na estratégia
é a confirmação de transmissão comunitária da variante
Ômicron em São Paulo. De
acordo com o MS, independente de qual imunizante foi
administrado na primeira e
na segunda dose, será necessário tomar o reforço.
O documento ainda diz que
a vacina a ser utilizada para a
dose de reforço “deverá ser,

preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira
alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)”.
INTERVALO
A nota técnica do Ministério da Saúde sobre o reforço da vacina contra a Covid-19 informa que pessoas
que receberam o imunizante
da Janssen e têm 18 anos ou
mais devem receber a dose
de reforço pelo menos dois
meses após a primeira dose.
O documento ainda diz
que gestantes e puérperas,
que são mulheres com até
45 dias pós-parto, deverão

receber uma dose de reforço, preferencialmente com o
imunizante Comirnaty/Pfizer,
a partir de cinco meses do esquema primário. Vacinas AstraZeneca e Janssen não são
recomendadas para o uso em
gestantes, segundo a nota.
O MS informa que até
o dia 19 de dezembro deste ano foram distribuídas
381 milhões de doses de
vacinas para as unidades
da federação, com cerca
de 315 milhões de doses
aplicadas e registradas.
Em Goiás, contando primeira e segunda dose, já
foram aplicadas quase 9,5
milhões de vacinas.

Aluno do IFG denuncia instituição por danos morais
ROSANA MELO

O estudante do curso
Técnico de Enfermagem do
Instituto Federal de Goiás
(IFG), Campus Goiânia Oeste, Fernando Adriano de
Rezende, de 39 anos, denunciou a instituição e duas
colegas de turma na Justiça
alegando ser vítima de assédio moral, stalking (perseguição), gaslithing (forma de
abuso psicológico na qual
informações são distorcidas, seletivamente omitidas
para favorecer o abusador
ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer
a vítima duvidar de sua pró-

pria memória, percepção e
sanidade); e bullying durante o curso. A Defensoria Pública considerou IFG omisso
na solução dos conflitos, e a
instituição de ensino não se
manifestou sobre o caso.
Segundo ele, tudo começou em 2018, no primeiro ano do curso, quando
foi presidente da turma e
começou a se destacar com
ótimas notas. “Eu tinha o
melhor desempenho da
turma”, lembra. Uma colega de turma teria espalhado que ele era usuário de
drogas e uma amiga dela,
também da turma, par-
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ticipado do processo de
bulliying contra ele.
Fernando Adriano denunciou o caso à direção do
campus do IFG, para onde
encaminhou até exames que
comprovam o não uso de drogas, e foi aberto um processo
administrativo, mas, segundo
a Defensoria Pública da União
em Goiás, o IFG “quedou-se inerte no que tange à
sua obrigação de tomada de
ações positivas para concretizar as conclusões e recomendações da Comissão do PAD,
acatadas pelo Reitor”.
De acordo com o documento, o IFG “foi omisso ao

deixar de cumprir sua obrigação no sentido de promover a conciliação, realizar
trabalhos para entender o
sofrimento psicoemocional e tranquilizar Fernando
quanto à sua imagem, abalada, no seu entendimento,
por conta das difamações e
ridicularizações que sofreu.
Desta forma, o Instituto não
agiu para, minimamente,
tentar diminuir a angústia
e a humilhação vivenciadas
por Fernando”.
“Fui vítima de constantes agressões verbais e
psicológicas, comentários
depreciativos e humilha-

ções por parte dos colegas.
O IFG agiu de forma parcial.
Chegou a espalhar, através
da coordenação do curso,
que eu tinha transtorno
mental, o que não é verdade. Estou sofrendo muito
com a situação”, desabafa.
Fernando Adriano mostrou uma gama enorme
de documentos que vão
do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
instaurado pelo IFG até aos
laudos de sanidade mental,
passando pelo exame que
comprova que ele não usa
drogas, até ao processo judicial que apura o caso.
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Goiás é
proibido
de registrar novos jogadores por
dívida.
O Goiás recebeu uma
punição por parte da
Câmara Nacional de
Resolução de Disputas
(CNRD) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
Por não ter pagado uma
dívida de R$719.698,32,
destinada ao Goianésia
pela venda do atacante
Michael para o Flamengo, o Verdão está impedido de registrar novos
jogadores se não resolver a situação. Caso isso
não aconteça, a punição
do esmeraldino chegará
a seis meses.
A DÍVIDA
No começo do ano
passado, o Goiás vendeu o atacante Michael
ao Flamengo por 7,5 milhões de euros (cerca de
R$ 48 milhões). O clube
carioca recebeu 80% dos
direitos econômicos do
jogador. O Goianésia, por
sua vez, vendeu ao Goiás
os 5% que ainda tinha da
época em que o atleta
atuou por lá, em 2017.
Com isso, o Verdão precisava pagar um total de
500 mil euros (mais de
R$ 3 milhões, na cotação atual) ao Azulão do
Vale, em três parcelas. O
alviverde pagou as duas
primeiras, mas a terceira
ficou faltando. Segundo o
presidente do Goianésia,
Marco Antônio Maia, a
última parcela venceu em
fevereiro de 2021.
O Goiás teria prometido repassar o valor restante ao Goianésia até 20
de setembro, o que não
aconteceu. Na época,
o Azulão do Vale publicou uma nota oficial de
repúdio ao clube esmeraldino, dois dias após
a data de vencimento.
“Os atos do Goiás Esporte Clube demonstram o
total desrespeito não só
com o Goianésia, mas
também com o próprio
CNRD e o futebol brasileiro”, dizia a publicação. A equipe do interior
goiano acionou a CBF e
agora a decisão veio.

diariodoestadogo.com.br

Fale conosco: (62) 3010-4014

jornalismo@diariodoestadogo.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

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 /
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549
comercial@diariodoestadogo.com.br

DIÁRIO DO ESTADO

cotidiano

Goiânia, 21 de Dezembro de 2021

3

Saúde e Bombeiros intensificam
combate ao “Aedes aegypti”
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 morte. 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 acome-
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tidas”, 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”, enu-

mera 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 popula-

ção 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 (Redecs), 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. Os municípios
entram na operação com
caminhões, pás e equipes de
trabalho, para remoção de
entulhos e outros inservíveis.
Já foram vistoriados diversos
pontos nas cidades em que
ações têm sido realizadas.
O coordenador operacional do CBM-GO, Tenente
Jonathan Alves Soares, informa que estão sendo realizados os planejamentos das
próximas ações em parceria
com os municípios e regionais de saúde e ressalta: “a
destreza e a expertise dos
bombeiros estão ajudando
a eliminar um perigo quase
invisível à população. Esperamos que todos façam sua
parte, alistando-se na guerra
contra esse inimigo que ronda cada casa ou local de trabalho. Saúde exige empenho
e cuidado de todos”, diz ele.

Caiado entrega cartões do Bolsa Estudo com R$ 100 mensais para alunos
Nesta segunda-feira (20),
o governador Ronaldo Caiado iniciou no Ginásio Goiânia Arena a entrega dos
primeiros cartões do Bolsa
Estudo, para estudantes do
Ensino Médio da rede estadual, com um auxílio de
R$100 reais mensal.
A iniciativa abrange cerca
de 218 mil jovens e tem como
objetivo reduzir as taxas de
evasão escolar no estado de
Goiás. Durante a solenidade

também iniciou a entrega de
absorventes, por meio do Programa Goiano de Dignidade
Menstrual, que atenderá mais
de 52 mil jovens, em condições
de vulnerabilidade, que estudam em escolas estaduais.
O governador também realizou a entrega dos prêmios
para as escolas estaduais vencedoras do projeto Estudantes
de Atitude 2021, que concede
até R$30 mil aos primeiros
colocados. A soma das ações

pactua para garantir mais
dignidade aos estudantes e
garantir resultados no processo de ensino-aprendizagem.
“Hoje nós temos um padrão
de educação em escolas públicas que nenhum estado do
Brasil proporciona aos nossos
alunos”, declarou o governador durante seu discurso.
“Sempre sonhei em ter
condições de fazer mais pela
educação o que nós estamos
fazendo”, afirmou Caiado ao

compartilhar com os mais de
2 mil estudantes presentes
na solenidade, sua trajetória
de vida e o sonho de ser governador. “Às vezes as pessoas ficam acanhadas em dizer
a idade. Eu não tenho isso. Já
cheguei aos meus 72 anos e
continuo sonhando e lutando todos os dias”, afirmou.
Segundo ele, “temos muito
a fazer, temos que ter solidariedade e servir as pessoas.
É para isso que estamos aqui

na vida. Não é para sermos
servidos, mas para servir as
pessoas”, pontuou.
A secretária de Educação Fátima Gavioll destacou,
“estamos fechando o ano de
2021 com chave de ouro”, ao
avaliar as entregas do evento.
A projeção é que, até o dia 10
de janeiro, todos os cartões
do Bolsa Estudo sejam entregues. “Vocês estão levando
no coração a certeza de um
Goiás melhor, mais justo e

um estado de oportunidades”, falou aos estudantes.
Compareceram ao evento o secretário de Esporte e
Lazer (Seel), Henderson de
Paula; a subsecretária de Governança Educacional, Selma
Bastos; o pró-reitor adjunto
de Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), Israel Elias Trindade; coordenadores regionais de educação,
superintendentes, gerentes e
servidores da Educação.
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Novas cepas da Covid acende alerta
sobre a importância do check-up

Q

Divulgação

uando foi a última vez
que você fez uma série
de exames médicos?
Essa pergunta assusta quase 71
milhões de brasileiros que não
costumam ir a consultas com
frequência. O dado é de um
levantamento do Ministério da
Saúde feito em 2018.
A prevenção sempre foi
uma estratégia eficaz no combate a doenças, mas a covid
trouxe à tona o quanto esse
cuidado pode ser importante.
A lista de sequelas pós-covid está em aberto. No
entanto, algumas já são conhecidas e se tornaram as
mais comuns: problemas
respiratórios, neurológicos e
motores. A persistência deles pede a realização de exames simples, indicados para
o público em geral.

INDICAÇÃO
O clínico geral do Hospital Albert Sabin de São Paulo,
Luca Leal Nobre, explica que o
ideal é o paciente ser avaliado
em consulta e o médico faça a
solicitação de exames laboratoriais ou complementares necessários para cada situação.
“Os mais comuns para
todos os casos são hemograma, exame de urina, colesterol, triglicérides, glicose,

eletrocardiograma, exames
para avaliar rins, fígado e tireoide”, detalha.
Conforme o sexo, idade
ou histórico de saúde, a avaliação e indicação mudam.
Com o resultado em mãos, o
médico encaminha o paciente a um especialista.
A servidora pública Sandra
Resio, de 57 anos, é atenta
aos cuidados médicos preventivos. Ela se consulta regular-

mente com um ginecologista
para acompanhar o quadro
de saúde. As visitas anuais
tem como motivo a idade e
também o histórico de nódulos nos seios e de um cirurgia
para retirada do útero.
“Eu me cuido porque não
quero me surpreender com
algum problema já em estágio
avançado. Durante a consulta, eu aproveito para solicitar
ao médico exames de sangue

para acompanhar taxas importantes para o bom funcionamento do nosso corpo”, diz.
ANÁLISE DETALHADA
Um check-up preventivo
pode ser feito a partir de
R$150 e chegar a R$9 mil.
Para as pessoas que tiveram
covid, é por meio dele que
algumas sequelas são investigadas e outras complicações evitadas em caso de a

qualidade de vida ter sido
comprometida.
“O principal motivo de se
realizar um check-up é a identificação de doenças em fase
inicial ou até mesmo predisposição a alguma doença.
Quando se identifica uma patologia ainda no começo podemos tomar medidas para
evitarmos complicações ou
até mesmo conseguir a cura”,
afirma Luca.

CORPO SÃO, MENTE SÃ
O alerta para o risco de
uma quarta onda de covid
causada pela variante ômicron chama atenção para
o quanto a saúde em dia
pode ajudar no combate à
doença. Aliado à vacina, os
cuidados preventivos auxiliam na manifestação leve
de sintomas, caso haja uma
(re)infecção do vírus.
De acordo com o médico Luca Nobre, a checagem da saúde inclui os
tradicionais exames de
sague e de alguns órgãos
específicos, avaliação de
hábitos de vida e de problemas psicológicos ou
psiquiátricos. Na consulta,
o profissional identifica as
condições propícias para
uma doença X ou Y considerando o risco individual.
“Um paciente que fuma
dois maços de cigarro por
dia tem grandes chances de
desenvolver problemas respiratórios graves, mesmo
tendo exames laboratoriais
normais. Já um paciente
depressivo, que não necessita de exames para o diagnóstico e pode melhorar
muito a sua qualidade de
vida quando tratado corretamente“, pontua.

Bolsonaro perde aliados na América e sofre prejuízos do isolamento
A vitória do esquerdista
Gabriel Boric nas eleições
presidenciais chilenas no
último domingo (19/12) foi
mais uma na série de más
notícias para o presidente
Jair Bolsonaro (PL) no cenário internacional.
Por escolha e falta de
sorte, o governo brasileiro
trilhou um caminho rumo
ao isolamento diplomático
ao longo dos primeiros três

anos de mandato, segundo
especialistas e diplomatas
ouvidos pelo Metrópoles, e
agora colhe os amargos frutos desse ostracismo.
A gestão Bolsonaro teve
início em meio a uma conjuntura externa positiva. A
diplomacia apostou suas fichas numa aproximação sem
precedentes com os Estados
Unidos, então governados
pelo direitista Donald Trump,

e o Brasil ainda contava com
aliados ideológicos no poder
na maioria dos vizinhos estratégicos: Maurício Macri,
na Argentina; Iván Duque, na
Colômbia; Martín Vizcarra,
no Peru; Enrique Peña Nieto, no México; e Sebastián
Piñera, no Chile. Três anos
depois, quase todos eles foram tirados do poder pela
oposição e, assim como no
Brasil, na Colômbia haverá

eleição em 2022 e o favorito
nas pesquisas é de esquerda: o senador Gustavo Petro.
O crescente isolamento diplomático incomoda
Bolsonaro e seu entorno.
Enquanto esta reportagem
era produzida, o presidente
brasileiro era o único líder
sul-americano que ainda não
havia cumprimentado Boric
por sua vitória. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-

va (PT), principal antagonista
político de Bolsonaro no Brasil, já havia feito isso no domingo, além de ter previsto
uma aliança com o chileno e
com o argentino Alberto Fernández, caso também vença
a eleição do ano que vem.
OS PREJUÍZOS
A escolha por uma política externa de enfrentamento aos organismos

multilaterais e o fracasso
de aliados nos quais o Brasil apostou estão causando
prejuízos reais ao Brasil de
acordo com o cientista político Guilherme Casarões,
professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e pesquisador da extrema-direita no
mundo. “Portas foram fechadas e nossa margem de
manobra em temas comerciais ficou bem estreita”.

Goiás, Tocantins e DF, 21 de Dezembro de 2021 diariodoestadogo.com.br

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
4848 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
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
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
------------------------------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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848

ANO 12, Nº 2872
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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
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VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 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
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
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 do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------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
------------------------------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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
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
dissuíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

------------------------------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, 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
------------------------------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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Coreia proíbe sinais de felicidade
por aniversário de morte de ditador

A

Coreia do Norte proibiu durante 11 dias
demonstrações de
felicidade por parte da população em razão ao 10º aniversário de morte do ex-ditador Kim Jong-il, pai do atual
ditador Kim Jong-un.
A medida inclui a proibição explícita de demonstração de alegria ou de
consumir bebida alcoólica
durante o período de luto.
Na sexta-feira (17), data que
marca exatamente a morte
de Kim Jong-il, os norte-coreanos foram impedidos até
mesmo de fazer compras. O
pai do atual ditador da Coreia
do Norte teria morrido após
um infarto a bordo de seu
trem particular, na manhã do
dia 17 de dezembro de 2011.
UMA DÉCADA
Aos 37 anos, o ditador
Kim Jong-un completa uma
década no comando do país
asiático, e as comemorações
têm apelos nacionalistas por
maior da lealdade pública
ao regime. O foco do ditador, no entanto, pode está
mais voltado a necessidade
de tirar o país das dificuldades econômicas enfrentas
principalmente por conta da
pandemia da Covid-19.

Reprodução

“A recuperação e a modernização econômica será o
maior desafio no futuro, mas
ele provavelmente encontrará maneiras de promover
escudos políticos para quaisquer deficiências e, assim,
imputar um maior senso de
responsabilidade e patriotismo no povo para que trabalhe com mais afinco”, diz a
analista de segurança do Centro para um Nova Segurança
Americana, Duyeon Kim.
A última década com Kim
no poder acabou surpreendendo muitos especialistas
que acreditavam que o rapaz era muito jovem e inexperiente para liderar com
uma nação cheia de desafios
como a Coreia do Norte.
Kim foi o primeiro ditador a
se reunir com o então presidente americano Donald Trump
em 2018 e também o primeiro
líder norte-americano a cruzar
a fronteira para encontrar-se
com o presidente da Coreia do
Sul, Moon Jae-in, desde o início
da Guerra da Coreia.
Atual ditador da Coreia
do Norte, Kim Jong-un assumiu o poder em dezembro
de 2011, aos 28 anos. Só no
enterro do pai dele que o
povo soube quem passaria
a comandar o país.
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Superstore chega à Netflix:
conheça a série de comédia

A

série é uma comédia
americana, produzida
pela NBC, lançada em
2015. Podemos dizer que a
produção é uma mistura de
The Office com Brooklin Nine
Nine, no entanto, se passa
em um lugar mais moderno.
Ao longo de suas seis temporadas já produzidas, a série
ganhou inúmeros prêmios,
se consolidando como uma
das melhores produções do
gênero. No Brasil, a série já
foi exibida pela Warner, além
de estar disponível na Amazon Prime Video. Pois bem,
se você ainda não conhece
a produção, aqui está tudo o
que sabemos sobre a série.
O ENREDO
A série acompanha a vida
dos funcionários de uma
grande loja. Mas, de cara os
espectadores já sabem que
a produção vai muito além
disso. Assim como ocorre na
maioria das produções de
comédia, a produção foca
em diversos temas.
Com uma abordagem divertida e muitas das vezes
artisticamente absurda, a
série comenta a vida cotidiana no país. Entre eles, a desigualdade de renda, temas
políticos, de forma didática e
com muito bom humor.
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Após show, van com
banda de Gusttavo
Lima capota na BR-230
Nesse ínterim, Superstore
acompanha os funcionários
da Cloud 9. Este é um hipermercado fictício, que vende
produtos típicos, além de armas e bebidas alcoólicas.
Mas, a série mostra que
os donos da loja são extremamente exploradores e
desconfiados de seus funcionários. Assim, as fechaduras
e controles de temperatura
são controlados remotamente pela administração.
Por fim, os funcionários
tem uma pausa para ir ao banheiro por turno. Além disso, apenas 15 minutos por
almoço. Para piorar, a cor-

poração não oferece licença-maternidade, seguro saúde
ou pagamento de horas extras para seus empregados.
Mas, os funcionários encaram o dia a dia com muito
bom humor. Claro que, confusões com clientes, entre os
funcionários e os chefes não
faltarão. No Prime Video, Superstore conta com apenas
cinco temporadas. Caso não
queira aguardar até a data, é
possível assistir no serviço de
streaming da Amazon.
FIM
Mesmo com todo o sucesso, a série chegou ao fim no

final de 2020. Por isso, cresce a expectativa ao saber se
realmente, a Superstore já
chegará completa na Netflix.
No entanto, para a tristeza
dos fãs, a série foi encerrada
ainda na sexta temporada.
Embora houvesse diversos
temas a serem abordados
pela série, a decisão da NBC
partiu após a saída da atriz
America Ferrera.
A atriz deixou a série após
a quinta temporada, contudo,
retorna para algumas participações no sexto ano. Ainda
assim, a série teve uma queda de audiência, cuja qual, a
levou ao encerramento.

Uma van que transportava a banda do cantor
Gusttavo Lima capotou na
BR-230, nesta segunda-feira (20/12), entre as cidades
de Soledade e Olivedos, no
sertão da Paraíba. Eles retornavam de um show na
cidade de São Bento.
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o veículo que levava a
equipe colidiu com um carro
de passeio e, com o impacto,
o motorista perdeu o controle da direção e capotou.
Informações preliminares apontam que onze pessoas estavam no veículo e
cinco delas tiveram ferimentos, uma delas precisou passar por cirurgia. As
vítimas teriam sido enca-

minhadas para o Hospital
de Emergência e Trauma
de Campina Grande. Além
da van com banda de Gusttavo Lima que capotou na
BR-230, quatro policiais ficaram feridos na BR-060
Em outubro deste ano,
quatro policiais do Comando de Operações de Divisas
(COD) ficaram feridos após
um capotamento na BR060, entre Jataí e Rio Verde, no sudoeste de Goiás.
De acordo com a Polícia
Rodoviária (PRF), os policiais estavam na viatura e
o motorista teria perdido
o controle da direção, momento que o carro saiu da
pista e capotou, parando
somente no canteiro central da rodovia.

