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Com valorização dos usados, IPVA
2022 deve subir até 20% em Goiás

O governo estadual divulgou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do licenciamento de veículos em Goiás para 2022. As alíquotas, que variam de 1,25% a 3,75%, foram mantidas para o próximo ano. Mesmo assim, a estimativa da Agenciauto é que os motoristas goianos paguem, em média, 20% mais no imposto por conta da valorização ocorrida no mercado de usados este ano. p3

Chegada de animais ao
zoológico reacende polêmica sobre o local p2
Por que manter um zoológico? O questionamento é um dos argumentos dos grupos nacionais e internacionais contrários à existência
do local. Em Goiânia, a chegada de dois macacos, prevista para esta
terça (21), levantou novamente a polêmica sobre a manutenção do
espaço, em decadência há anos.
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Ministério da Saúde vai ouvir público sobre vacina em crianças
Mesmo com a liberação e recomendação da Anvisa e da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, a vacinação de 5 a 11 anos com vacina da
Pfizer passará por uma consulta pública, aberta pelo Ministério da Saúde. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Chegada de animais ao zoológico
reacende polêmica sobre o local
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P

or que manter um zoológico? O questionamento é um dos argumentos dos grupos nacionais
e internacionais contrários à
existência do local. Em Goiânia, a chegada de dois macacos, prevista para esta terça
(21), levantou novamente a
polêmica sobre a manutenção do espaço, em decadência há anos. O ápice do assunto foi ano passado quando
houve uma queda de braço
judicial para decidir a transferência do urso Robinho da
capital para um santuário de
animais no interior paulista.
A autorização para a mudança de endereço do animal
foi pleiteada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa
Animal, segundo o qual o animal sofria maus-tratos no Zoológico de Goiânia desde que
nasceu, há cerca de 17 anos.
O clima goiano totalmente diferente ao do hábitat natural
foi um dos argumentos dos
defensores da causa animal.
Porém, em agosto do ano passado, a Justiça decidiu manter
urso Robinho na capital.
A exposição de animais,
pelo exotismo e deleite dos
olhos dos espectadores, similar ao que estimulou os egípcios cerca de 5.500 anos atrás
a criar o primeiro empreendimento do gênero, parece não
fazer muito sentido nos dias
atuais. O encarceramento

para exibição ao público e o
transporte dos animais para
uma área ecológica oposta à
natural fazem parte da discussão em nível mundial.
Em Goiânia, antes da polêmica envolvendo Robinho,
a manutenção do zoológico já
era tema na pauta da Câmara
Municipal. O modelo atual,
em descompasso com transformações em várias cidades
no exterior, ocasionou um
pedido para fechamento do
local, em 2014. Em 2019, o vereador licenciado Zander Fábio sugeriu uma remodelação
do espaço para se tornar um
parque temático eletrônico.
Ele defendeu que fossem

mantidos os animais até o
falecimento natural enquanto se instalaria um centro de
pesquisa com aulas e imagens
dos animais, além da proibição de adensamento populacional na região por ser local
de nascentes. Questionou
também o superfaturamento
de obras no local, doações de
algumas antas a particulares
e denunciou o sumiço de répteis que, na opinião dele, estariam sendo comercializados.
REPERCUSSÃO
A publicação da notícia
sobre o abrigamento de dois
macacos babuíno-sagrado
no perfil do Diário do Estado

gerou repercussão. Eles são
da espécie babuíno-sagrado
de nome científico Papio hamadryas e farão companhia
à Janaína, animal da mesma espécie que está sob os
cuidados do parque. Alguns
internautas comentaram o
susto com a informação e
com a situação com que se
depararam ao visitar o local.
Um deles foi Marcelo
Faria. Ele postou sobre as
impressões dele ao conhecer o espaço. “Fui ao zoológico de Goiânia. Fiquei
horrorizado. Algumas partes do local abandonadas,
sujas. Precisa de uma limpeza geral”, escreveu.

Em relação aos moradores, a internauta Andreia
Carvalho pontua aspectos
ligados ao bem-estar. “Deveriam acabar com todos
os zoológicos. Deveriam
sim ter santuários de animais resgatados, machucados ou que perderam as
mães com a finalidade só
de se procriarem, fechado
ao público. Só pesquisadores, biólogos, por exemplo,
teriam acesso”, propõe.
A principal diferença entre zoológico e um santuário
ecológico ou mantenedouro
de fauna está no fato de que
no primeiro, a reprodução
e exposição dos animais é

permitida e no segundo é
proibida. Em ambos deve
ocorrer a criação, cativeiro
e promoção do bem-estar e
a legislação veda a captura
de animais livres.
No caso do zoológico,
pesa a atuação na educação
ambiental e sensibilização
do público. Férias e feriados
são os períodos com maior
número de visitantes que
buscam se divertir e indiretamente conhecem mais
sobre a fauna e necessidade
de preservá-la. Somente no
dia das crianças deste ano, a
Agência Municipal de Eventos, Turismo e Lazer (Agetul)
contabilizou 5.317 visitantes
de forma rotativa.
DESATIVAÇÃO
O tema de fechamento do
zoológico de Goiânia deve
ser uma das pautas do encontro entre o ex-vereador
e agora deputado estadual
Alysson Lima com o prefeito Rogério Cruz em janeiro
de 2022, embora não tenha
competência legislativa sobre o assunto.
“Já deveria estar fechado
há muito tempo. Os animais
precisam ser enviados para
parques ambientais ou santuários ecológicos. Boa parte desses animais ou estão
vivendo condições inadequadas ou adoecem. Quem
é que está lucrando com
isso?”, justifica enquanto cidadão goianiense.

Rogério Cruz garante que tarifa do transporte público não aumenta em 2022
Em encontro para prestação de contas do primeiro
ano da gestão, o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz, disse a jornalistas que a tarifa
do transporte público não
aumentará ano que vem. O
valor de R$ 4,30 manteve-se
congelado ao longo de 2021.
Na coletiva, o prefeito falou
dos atrasos nas obras das vias
públicas e do BRT na capital.
Além disso, Cruz informou
que a prefeitura concluiu um
projeto com regulação da
tarifa flexível. Se aprovada a
proposta, o passageiro que
percorrer, no máximo, 5 km
pagará a metade da fatura

atual, que é de R$ 4,30. O
projeto ainda precisa ser discutido com o governo estadual para que se possa “bater o
martelo”, informou o prefeito.
A tarifa flexível é um dos
pontos previstos no Projeto
de Lei encaminhado pelo
governo estadual à Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás (Alego). A proposta foi
aprovada nesta terça-feira
(21), em segunda votação.
A reestruturação do transporte público da região metropolitana prevê também
a participação do governo
estadual e de municípios de
Goiânia, Aparecida de Goiâ-

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

nia e Senador Canedo no custeio do transporte. De acordo
com o prefeito da capital,
esta mudança deve significar
melhorias no transporte.
“As empresas deverão
colocar novos ônibus, mais
veículos e também melhorar a qualidade do transporte. Porque elas terão condições para isso, já que haverá
contrapartida do governo
estadual e dos governos
municipais.”, pontuou.
BRT ATRASADO
O Consórcio de empresas
responsável pela obra no
Trecho 1 do BRT (Norte-Sul),

que fica entre os terminais
Isidória e Cruzeiro, na região
Sul de Goiânia, desistiu do
contrato. O consórcio cumpriu, até o momento, 8% da
obra. O aumento de preços
de materiais usados na obra
teria sido o motivo da descontinuidade do contrato.
Conforme disse o prefeito,
as empresas envolvidas no
Consórcio ainda não se reuniram com a prefeitura para
assinar o Distrato. Só após a
assinatura será feito um novo
processo de licitação.
Questionado sobre mais
um motivo de atrasos na
obras, o prefeito disse que

este trecho específico do BRT
não tinha previsão definida
de inauguração. “O que seria
inaugurado no aniversário de
Goiânia seria o Trecho 2, lado
Norte do BRT. Mas houve
complicações por causa de
chuva. Agora, o Trecho 1 ainda não tinha data programada de inauguração”, afirmou.
OBRAS ATRASADAS
Na coletiva de imprensa,
o prefeito foi questionado
sobre outras obras, vindas
da gestão municipal anterior, que ainda não foram
entregues. Por exemplo, nas
avenidas Jamel Cecílio, Peri-

metral Norte e Leste-Oeste.
Segundo ele, os atrasos,
tanto no BRT quanto nas demais obras, se dão pela forma como a legislação sobre
licitações é estruturada. “Por
exemplo, quando o poder público vai licitar uma obra, tem
que pegar, obrigatoriamente,
o menor valor. Mas, às vezes,
nós sabemos que o menor
valor não tem condição alguma de fazer o que precisa ser
feito”, apontou o prefeito
Rogério Cruz disse ainda
que, em obras maiores na capital, muitas empresas estão pedindo aditivos do contrato, que
devem respeitar o teto de 25%.
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Com valorização dos usados, IPVA
2022 deve subir até 20% em Goiás
O
governo estadual divulgou nesta quarta-feira, 22, o calendário de pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e
do licenciamento de veículos
automotores em Goiás para
2022. As alíquotas, que variam de 1,25% a 3,75%, foram
mantidas para o próximo ano.
Mesmo assim, a estimativa da Associação das Revendedoras de Veículos Automotores do Estado (Agenciauto)
é que os motoristas goianos
paguem, em média, 20%
mais no imposto por conta da
valorização ocorrida no mercado de usados este ano.
O IPVA é cobrado sobre o
valor venal do veículo, calculado pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas), com base no
mês de setembro do ano anterior. Portanto, os valores
do IPVA 2022 foram definidos pelo preço de tabela do
carro de setembro de 2021.
Nos anos anteriores, o
cenário era de desvalorização dos veículos e queda no
valor do imposto de um ano
para outro. Mas, em 2020, a
maior escassez de veículos
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novos no mercado, principalmente por causa da falta
de componentes eletrônicos, provocou uma valorização nos preços dos usados.
Um veículo cotado por
R$ 40 mil na tabela Fipe em
2020, considerando a alíquota
de 3,75%, pagou R$ 1.500 de
IPVA este ano. Se este mesmo
veículo estivesse custando R$

44 mil pela Fipe em setembro
deste ano, o valor do imposto
subirá para R$ 1.650.
O boleto deve ser emitido
pela internet nos sites da Secretaria da Economia ou do
Departamento Estadual de
Trânsito de Goiás (Detran-GO). O IPVA pode ser pago
em três parcelas ou à vista,
sendo que na última deve

ser quitada também a taxa
de Licenciamento Anual e o
Seguro DPVAT
INVESTIMENTO
O presidente da Agenciauto, Matheus Lira, lembra que
este ano de 2021 foi bastante
movimentado para o mercado de veículos porque faltam
carros no mercado e os pre-

ços dispararam. Atualmente,
as concessionárias registram
filas de espera até seis meses.
Com isso, muita gente
chegou a vender o carro por
um valor mais alto do que
havia pago há um ou dois
anos. “Este ano, o carro até
voltou a ser investimento, o
que não acontecia há muito
tempo”, destaca Lira.

Para ele, os valores estipulados na tabela Fipe hoje já
estão até abaixo dos preços
praticados atualmente no
mercado. “Hoje, quem vende
pelo valor da tabela Fipe já
vende barato, pois os preços
praticados já estão maiores”.
A escassez de veículos no
mercado tem obrigado os
revendedores de usados a
buscarem carros em vários
estados brasileiros, inclusive
na região Norte. Apesar dos
bons preços, Matheus Lira
informa que o mercado desacelerou no segundo semestre
por causa dos juros mais altos dos financiamentos e da
inflação, principalmente com
o aumento dos combustíveis.
O governo de Goiás concede alguns benefícios na cobrança do IPVA. O Estado não
cobra o imposto de veículos
a partir de 15 anos de uso e
concede isenção para PCD
(Pessoas com Deficiência),
ônibus ou micro-ônibus de
passageiro de turismo ou escolar, assim como para veículo
novo no ano da sua aquisição,
adquirido em concessionária
goiana, além de redução da
base de cálculo concedida às
locadoras de veículos.

Frutas da ceia de natal estão até 50% mais baratas esse ano no Ceasa
As tradicionais frutas da
ceia de natal estão mais baratas este ano no Centro de
Abastecimento de Goiás,
o Ceasa. Algumas tiveram
queda de até 50% no preço
de venda no Ceasa, como é
o caso da ameixa americana,
cujo caixa custava em torno
de R$ 450 em dezembro do
ano passado e, hoje, é encontrada por até R$ 220.
o gerente da divisão técnica
do Ceasa, Josué Lopes, justifica
os preços mais baratos com a

flexibilização das medidas restritivas contra a Covid-19. Com
o comércio mais movimentado e funcionando plenamente
e as pessoas podem sair mais
para comprar, a demanda
acabou aumentando e, consequentemente, a produção.
“Comparado ao ano passado, a situação está bem diferente. Esse ano o povo está
tendo mais liberdade pra se
movimentar, porque no ano
passado estava muito restrito.
É aquilo: ‘Vou produzir e ven-

der pra quem, se o turismo,
o comércio estava fechado?’
Não tinha demanda”, pontua.
Conforme cotação do dia
23 de dezembro de 2020, uma
caixa de ameixa americana no
Ceasa custava R$ 450. No dia
21 de dezembro deste ano, a
caixa da fruta já era cotada a
R$ 220 – uma queda de 50%
no preço. Já a caixa da maçã
nacional fugi, que custava R$
145 no dia 23 de dezembro do
ano passado, foi cotada a R$
85 no último 21 de dezembro,

o que representa uma redução no preço de 41% no valor.
Outras frutas apresentaram uma redução mais
tímida no preço, mas assim
ficaram mais baratas. É o
caso da caixa de uva benitaka, cujo preço caiu de R$
95 no ano passado para R$
90 neste ano. Já outras se
mantiveram estáveis, com o
caso do melão amarelo e do
morango, cujo preço das caixas permaneceu R$ 50 e R$
25, respectivamente.
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Ministério da Saúde vai ouvir público
sobre vacina da Pfizer em crianças

M

esmo com a liberação e recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e da Câmara Técnica
de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-19), a vacinação de 5 a 11
anos com vacina da Pfizer passará por uma consulta pública, aberta pelo Ministério da
Saúde. A consulta está aberta
a partir desta quinta-feira (22)
e segue até 2 de janeiro. A
abertura foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
“Fica estabelecido o período de 23 de dezembro
de 2021 a 02 de janeiro de
2022 para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas”,
diz o texto assinado pela
secretária extraordinária de
enfrentamento à covid-19,
Rosana Leite de Melo.
A consulta pública para vacinação contra a Covid-19 não
foi realizada anteriormente já
que após a aprovação da Anvisa de determinada vacina,
o Ministério da Saúde apenas
adotava a inclusão da vacina
na campanha de vacinação
contra o vírus.
Mas, desta vez a pasta
optou por uma atitude diferente devido a relutância do

Divulgação

governo federal em incluir o
público pediátrico na campanha de vacinação. O ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
indicou, mais uma vez, para
não ter pressa para iniciar a
imunização do grupo. Disse
que ”a pressa é inimiga da
perfeição” em relação à vacinação de crianças.
Dados registrados na Câmara Técnica de Assessora-

mento em Imunização da Covid-19 indicam que, desde o
o início da pandemia até o último dia 6, 1.449 crianças de
0 a 1 ano morreram devido
a covid, sendo 301 óbitos na
faixa etária dos 5 a 11 anos.
IMUNIZAÇÃO
Apesar da pressão feita
por especialistas e médicos
a pasta, o governo federal

conseguiu uma vitória na
sua manobra para adoção da
vacinação pediátrica.
O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou o pedido do
governo federal e ampliou
até 5 de janeiro o prazo para
que o ministério entregue
um plano de imunização
para este grupo. Logo, após
a consulta pública, a pasta ainda tem mais dois dias

para definir o que fará e comunicar à Corte.
No último dia 16, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou
o uso da vacina da Pfizer
em crianças de 5 a 11 anos.
Estima-se que é de que 70
milhões sejam imunizadas.
Por enquanto, apenas o
produto da Pfizer tem permissão para ser utilizado em

crianças e adolescentes no
País. O Instituto Butantan solicitou, neste mês, aval para
aplicar a Coronavac na população de 3 a 17 anos e aguarda resposta da agência.
Apesar de o presidente
Jair Bolsonaro (PL) criticar
a decisão da Anvisa em relação ao produto da Pfizer
e ameaçar expor o nome
dos técnicos da agência que
autorizaram o uso em crianças, estudos apontam que o
imunizante é seguro. A Pfizer
apresentou resultados de trabalhos realizados com aproximadamente 4 mil crianças
que mostram uma eficácia de
90% do imunizante quando
aplicado neste grupo.
As diferenças das vacinas
para crianças daquelas que
são aplicadas em adultos começa na cor das tampas –a
dos pequenos é laranja, já
a dos maiores de 12 anos é
roxa. A medida visa a facilitar
a identificação pelas equipes
de vacinação e também pelos responsáveis que acompanharão os pequenos nos
postos de saúde.
O intervalo entre a primeira e a segunda dose do
produto da Pfizer para crianças é de 21 dias, o mesmo
para adolescentes.

Bolsonaro vai assinar; Caiado anuncia assinatura da adesão de Goiás ao RRF
O governador Ronaldo
Caiado anunciou, nesta quarta-feira (22/12), que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinará, na próxima
sexta-feira (24/12), em Brasília, a adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) para o refinanciamento
de débitos com a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN),
do Ministério da Economia.
“Goiás vai poder renegociar as dívidas. Graças a Deus,

nós vamos assinar o contrato
de renegociação, no dia 24 de
dezembro, às 11 horas da manhã, no Palácio da Alvorada”,
explicou o governador durante a entrega de 691 cartões
do Programa Mães de Goiás,
em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana da capital.
“Fui comunicado hoje pela
manhã. Goiás foi o único Estado do país que conseguiu
renegociar suas dívidas”,
informou Caiado. O RRF for-

nece dois instrumentos principais para o reequilíbrio das
contas: a suspensão da dívida pública, dando fôlego ao
Estado enquanto as medidas
de ajuste implantadas trazem
os resultados esperados, e a
reestruturação da dívida em
condições melhores de taxas
de juros e prazos.
A entrada de Goiás no regime foi aceita pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) de forma unânime, com 11 votos

favoráveis ao Estado na Corte. A ação suspende o pagamento da dívida com a União
por 18 meses, como havia
sido determinado pelo Supremo, especifica os critérios
para a delimitação do teto de
gastos e define o índice oficial
a ser aplicado para a correção
dos valores. Também determina as despesas a serem
excepcionadas, ou seja, não
incluídas na base de cálculo
para apuração do teto.

O ingresso também foi
aprovado pela Assembleia
Legislativa. O projeto de lei
nº 4.996/2021, que permite
a adesão do Estado de Goiás
ao RRF, possibilita a realização de concurso público, não
congela salários e nem proíbe a concessão de progressão funcional, desde que
haja obediência ao limite da
inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Assinado em 2021, o RRF
passa a valer para Goiás já
a partir de 1° de janeiro de
2022. “A entrada de Goiás
no regime possibilita ajustar
as contas a fim de atingir o
equilíbrio entre receitas e
despesas, podendo, assim,
fazer investimentos em políticas públicas que beneficiem a
população goiana, principalmente os mais vulneráveis”,
afirma a secretária da Economia, Cristiane Schmidt.
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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
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha
1.6
freestyle
comF: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
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
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588

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 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
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2874
SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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------------------------------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
------------------------------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
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

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos
sen do 1 suíte, garagem
para 2 carros, duas sacadas grandes sendo no 4°
anHermann Komma - Cidade Jardim - Goiânia-GO
Fala com Vilmar 9.99432713/ 9.8531-2959 ou
Ianamá 9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, 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
disR$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
gem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------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
------------------------------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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Portugal anuncia restrições por temor
com Ômicron, que avança na Europa

P

ortugal está reimpondo restrições por conta
da covid-19 devido ao
receio da ameaça da variante
Ômicron, apesar de o país ter
uma das taxas de vacinação
mais elevadas do mundo.
Com as novas infecções diárias crescendo de forma lenta,
mas constante, e apesar de
quase 87% da população estar
totalmente vacinada, o governo anunciou nesta terça-feira
(21) uma nova série de restrições para os feriados - uma
semana antes do planejado.
O primeiro-ministro António Costa anunciou que a partir da meia-noite de sábado,
trabalhar em casa será obrigatório e as discotecas e bares
estarão fechados. As medidas
estarão em vigor pelo menos
até 9 de janeiro. Já um resultado de teste negativo deve
ser mostrado para entrar em
cinemas, teatros, eventos
esportivos, casamentos e batizados durante o período.
Enquanto isso, enfrentando
um salto nas hospitalizações,
o governo da França está tentando aprovar uma lei que
exige a vacinação para entrar
em qualquer restaurante e
muitos outros locais públicos,
e alertando sobre medidas
mais duras se o atual surto de
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infecções não diminuir.
O primeiro-ministro francês, Jean Castex, passou o dia
se reunindo com prefeitos
e legisladores para persuadi-los a apoiar regras mais rígidas sobre vacinas. De acordo com o El País, a sexta onda
da doença está descontrolada em Madri. Foram 11.221
novas infecções no último

dia, o maior número registrado em toda a pandemia. Em
nenhum momento, desde
o início da crise, houve um
crescimento tão explosivo de
casos, e a variante Ômicron já
atinge 80% das infecções.
A Universidade de Oxford
e a AstraZeneca começaram a
trabalhar para produzir uma
versão direcionada à Ômicron

de sua vacina, juntando-se às
fileiras de seus colegas que
estão estudando o potencial
para adaptar as formulações
de suas injeções caso sejam
necessárias para combater a
variante. Questionado sobre
a cepa, Sandy Douglas, líder
do grupo de pesquisa em
Oxford, disse ao Financial Times: ”Como muitas variantes

anteriores de preocupação, e
junto com nossos parceiros
AstraZeneca, demos passos
preliminares na produção de
uma vacina atualizada, caso
seja preciso”
ESTADOS UNIDOS
Em uma série de publicações feitas esta semana no
Twitter, Bill Gates disse que

planeja cancelar a maioria
de seus planos de férias e
alertou que os Estados Unidos “podem estar entrando
na pior parte da pandemia”.
“Precisamos levar isso
a sério até sabermos mais
sobre isso. Mesmo que seja
apenas metade da gravidade da [variante] Delta, será
a pior onda que vimos até
agora porque é muito infecciosa”, disse Gates.
“Esses poucos meses podem ser ruins, mas ainda acredito que se tomarmos as medidas certas, a pandemia pode
acabar em 2022”, disse Gates.
Os casos da Covid-19 nos
Estados Unidos estão aumentando: o país teve em média
mais de 148.000 novos casos
por dia na semana passada,
23% a mais do que na semana anterior e de volta aos
níveis vistos pela última vez
em meados de setembro, de
acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.
Mais de 69.700 pacientes
com Covid-19 estavam internados em hospitais dos EUA
na quarta-feira (22), número
que vem crescendo desde
que caiu para cerca de 45.000
em 8 de novembro, de acordo
com dados do Departamento
de Saúde e Serviços Humanos.
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“Ghostland: Terra Sem Lei” de
bandido à convocado do Governo

C

omo se faz um filme
cult? A pergunta é retórica, obviamente, pois
não há uma resposta para ela,
pelo menos não uma que tenha qualquer peso. Mas uma
coisa é certa: filmes cult não
são feitos com o objetivo de
se tornarem cult. Esse status – cuja própria definição é
incerta e não sabida – é algo
que simplesmente acontece
por uma conjunção de fatores
racionais ou não. Infelizmente, o que o japonês Sion Sono
tenta fazer em Ghostland: Terra Sem Lei é um esforço concentrado para criar um filme
cult já em seu nascedouro e
é justamente por isso que ele
falha miseravelmente.
Sendo talvez um pouco inclemente demais com a metáfora, o longa é como uma
grande lixeira de metal em
que os roteiristas e o diretor
derramaram todo os restos
de premissas, arquétipos,
clichês, truques de câmera
e atmosfera que costumam
funcionar por aí e, depois,
colocaram fogo em tudo esperando que a fusão de tudo
em uma coisa só resultasse
em algo fora do comum. Mas
não resultou. Nem de longe.
Se alguma coisa, o filme é
justamente uma massa disforme que se assemelha mais
a escombros de um incêndio
descontrolado do que algo
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Zé Neto diz que pulmão está 99% curado
e alerta sobre cigarro
que tenha alguma coerência
mesmo diante de toda a bizarrice que passa na tela.
O filme tem Nicolas Cage,
que propositalmente se tornou um ícone trash, Sofia
Boutella que, mesmo sem ter
oportunidade para fazer algo
que lembre atuação, conta
com seu exotismo e presença
em tela e, óbvio, tudo mais o
que se pode esperar da tal lixeira que mencionei. Tem pistoleiros retirados diretamente
de faroestes e samurais extraídos diretamente de filmes de
samurai? Sim! Tem um mundo
nuclear pós-apocalíptico à la
Mad Max? Claro! Tem um he-

rói calado, com cara de durão
e que carrega um sentimento
de culpa por atos do passado?
Sem dúvida! Tem uma premissa à la Fuga de Nova York que
coloca o herói, com bombas
estrategicamente colocadas
em seu corpo (notadamente
uma em cada joia da família),
tendo que embarcar em uma
jornada perigosa para resgatar a dama em perigo? Mas
evidente! E tem trilha sonora
chupada de Ennio Morricone,
vilões asquerosos, mutantes
deformados, um samurai chamado Yasujiro (que espero
que não tenha sido em homenagem ao grande Ozu…) e cul-

tos loucos? Aleluia, irmãos!!!
Pois é. Ghostland: Terra
Sem Lei é isso aí que descrevi,
algo que provavelmente na
mão de um Robert Rodriguez
ou um Quentin Tarantino da
vida poderia resultar em uma
deliciosa aventura ensandecida, mas que, sob comando
de Sion Sono, só dá… sim, não
vou resistir… sono… O uso de
uma miríade de influências
cinematográficas não garante
absolutamente nada sem uma
história que engaje o espectador com um roteiro coerente e
que vá além de uma colagem
mais ou menos ordenada de
ideias jogadas na parede.

Zé Neto, da dupla com
Cristiano, usou as redes
sociais nesta madrugada
para atualizar os fãs sobre
seu estado de saúde. Ele
diz que já está melhor do
problema pulmonar que
desenvolveu como resquício da covid-19 e consequência do uso de vape.
O cantor aproveitou
para aconselhar os fãs que
fumam o cigarro eletrônico: “Inclusive dou o alerta
aqui para quem mexe com
essa b*sta: para com isso,
porque é um cigarro como
qualquer outro e faz mal do
mesmo jeito, ou até mais”.
Os cigarros eletrônicos
são divulgados como uma
alternativa saudável ao cigarro tradicional, mas pes-

quisas já associaram seu
uso a problemas cardíacos
e disfunção erétil.
Zé Neto afirma que seu
problema foi sério, mas já
está na reta final do tratamento: “Tá tudo certo,
graças a Deus tô bem. Terminando o tratamento já,
daqui a alguns dias tô 100%.
Mas já tô 99%”. Ele também
se mostrou surpreso com a
proporção que a notícia tomou: “Tão me matando aí
já na internet, né?”
“Tá cheio de gente aí
divulgando só desgraça,
né? Aquele negócio: tudo
o que a gente faz de bom é
difícil de as pessoas postarem, mas qualquer notícia
ruim todo mundo posta e
viraliza”, criticou.

