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Goiás não pedirá prescrição médica
para vacinar crianças contra Covid-19
A Secretaria Estadual de Saúde disse entender que a prescrição médica para que crianças recebam a vacina não é adequada. A afirmação vem de
acordo com uma recomendação do Conselho de Secretários de Saúde (Conass), feita em um cartão de Natal para as crianças, O Conass diz que
não será necessário prescrição médica para vacinação infantil. Afirma ainda que a Ciência “vencerá” e que as crianças estarão protegidas. p3

Lei proíbe fazer tatuagens
e colocar piercings em
animais em Goiânia p2

A prefeitura de Goiânia sancionou uma lei que proíbe fazer tatuagens
e piercings em animais para fins estéticos na capital. A presidente da
Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção Goiás (OAB-GO), Pauliane Rodrigues explica que a medida foi adotada como forma de evitar o problema.
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Mais 47 municípios da Bahia entram em situação de emergência
O governador da Bahia, Rui Costa, assinou ontem (26/12) novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência
em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado neste mês. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Lei proíbe fazer tatuagens e colocar
piercings em animais em Goiânia

Reprodução

A

prefeitura de Goiânia
sancionou uma lei que
proíbe fazer tatuagens
e piercings em animais para
fins estéticos na capital. A presidente da Comissão Especial
de Proteção e Defesa Animal
da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Goiás (OAB-GO),
Pauliane Rodrigues explica que
a medida foi adotada como
forma de evitar o problema.
“É um modo de prevenção
mesmo, já que no nosso estado
ninguém aderiu a essa moda.
Infelizmente, a gente viu essa

prática em Minas Gerais e São
Paulo”, conta Pauliane.
Estas práticas não são comuns no Brasil, mas alguns
casos pontuais ganharam repercussão nacional após os tatuadores publicarem imagens
em suas redes sociais. Em
uma busca na internet, a reportagem achou dois casos de
2015 para cá, ambos em Minas Gerais. No entanto, protetores de animais afirmam
que a tatuagem em animais
domésticos tem ganhado dimensão no mundo e chegado

ao País recentemente.
A lei entrou em vigor
no dia 20 de dezembro e o
projeto é de autoria da vereadora Lucíula do Recanto
(PSD). Pauliane explica que
o tatuador que descumprir a
lei pode pagar multa de R$ 2
mil, ser advertido e pode ter
até o estúdio fechado.
“É considerado maus-tratos, só que não iria se encaixar
na penalidade de 2 a 5 anos, já
que não existe o dolo, porque
o animal é sedado. A intenção
do tutor não é de causar dor

no animal, mas de fazer um
procedimento sem fim nenhum”, comenta a presidente.
A lei descreve que fica
proibido pigmentar a pele,
com aplicação intradérmica
ou epidérmica na pele, através da introdução de pigmentos por agulhas ou por
meio de outros instrumentos. Pauliane considera o documento como um avanço.
“Agora com essa lei, a gente espera que as pessoas não
façam mesmo, porque não
tem sentido algum, animal

não é pessoa, animal não é
gente para você tatuá-lo, não
tem sentido algum”, finaliza.
Um projeto similar tramita
na Alego, de autoria do deputado Cairo Salim (Pros), desde
abril. Ainda não passou pela
primeira votação e, ao contrário da proposta que virou
lei na capital, não trata das
tatuagens temporárias. Já o
projeto da vereadora, que
inclui todos os tipos de pigmentação, foi apresentado
em fevereiro e aprovado em
definitivo em dezembro.

Ônibus rodam 11% menos, mas levam 2% mais usuários
O sistema de transporte
coletivo da região metropolitana de Goiânia vai fechar este ano de 2021 com
um aumento no número
de usuários com relação
ao ano passado, o que demonstra a retomada das
atividades em razão da pandemia da Covid-19. Esta alta
teve uma média de apenas
2% por mês, saindo de 6,21
milhões de validações mensais nos ônibus e terminais
em 2020 para 6,33 milhões
neste ano, com dados até
novembro. Por outro lado,
mesmo com a retomada, os
veículos metropolitanos ro-

daram menos. O percurso
mensal médio (PMM) teve
redução de 11%.
Enquanto que no ano
passado, com restrições da
pandemia, os 859 ônibus
programados rodaram em
média por mês 4.911,40
quilômetros (km), neste ano
esse índice, também com
números até novembro,
está em 4.334,88 km, com
955 veículos. O geógrafo e
mestre em Transportes Miguel Ângelo Pricinote, coordenador do Fórum de Mobilidade Mova-se, explica que
o índice considerado bom é
de 6 mil km, enquanto 4 mil
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km é visto como péssimo.
Neste patamar, os veículos
ficam mais parados do que
rodando e, com maior número de passageiros, isso
representa que os usuários
neste ano ficaram mais tempo esperando os ônibus,
que estavam mais cheios.
O índice de passageiros
por quilômetro (ipk) deste
ano está em 1,53, enquanto que em 2020 ficou em
1,47. Isso indica que há
mais gente sendo transportada nos veículos. O número mede a produtividade
do sistema, sendo positivo
o aumento do mesmo, mas

deve ser acompanhado
por uma maior rodagem,
concedendo equilíbrio ao
sistema. Segundo dados do
aplicativo Moovit, o tempo
médio de espera no sistema
de Goiânia é de 28 minutos,
acima de cidades como Belo
Horizonte (25 minutos),
Brasília (23 minutos), Rio de
Janeiro (20 minutos) e São
Paulo (18 minutos). Neste
caso, 60% dos usuários da
região metropolitana ficam
mais de 20 minutos esperando o transporte.
O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC),

Tarcísio Abreu, acredita
que este ano está melhor
que no ano passado em razão do número de usuários
atendidos. “Especialmente
a partir de abril, com uma
recuperação. Em 2020, estava se recuperando no fim,
mas veio a segunda onda da
pandemia e teve de fechar
tudo de novo. Para se ter
uma ideia, em março deste
ano tivemos 4,7 milhões de
usuários e em novembro foi
para 7,9 milhões”, afirma.
Outro ponto positivo, para
ele, é o acréscimo de viagens no segundo semestre,
sendo 650 a mais.
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Goiânia
ganha
primeira
Casa da
Mulher
Brasileira

Criada para oferecer
atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica, primeira a
Casa da Mulher Brasileira
(CMB) deve ser instalada em Goiânia em 2022.
Após articulações com o
governo federal, foi negociado um total de R$
12 milhões em recursos a
serem aplicados no local.
A informação foi revelada
ao Jornal Opção pela secretária de Relações Institucionais em Goiânia,
Valéria Petersen.
“Lá contaremos com
todo um conjunto de
atendimento voltado às
políticas para as mulheres. É uma assistência
completa, de modo que
ela não precisará sair dali
para fazer nada”, disse a
secretária. Entre os serviços fornecidos, terão
uma Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM),
atendimento psicológico,
assistência social, entre
outros serviços.
Em algumas CMBs
existe, inclusive, atendimento da Defensoria
Pública, do Ministério
Público, da Polícia Civil e
do Tribunal de Justiça no
mesmo local, para que a
cobertura seja ainda mais
ampla. A diversa gama
de serviços ofertados é
para evitar o atendimento fragmentado à mulher,
em um momento em que
a vítima de violência se
encontra em um estado
de vulnerabilidade.
Todos os serviços são
ofertados para evitar o
atendimento fragmentado à mulher, em um momento em que a vítima de
violência se encontra em
estado de vulnerabilidade.
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Goiás não pedirá prescrição médica
para vacinar crianças contra Covid-19

P

or meio de nota, a Secretaria Estadual de
Saúde disse entender
que a prescrição médica
para que crianças recebam
a vacina não é adequada. A
afirmação vem de acordo
com uma recomendação
do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass), feita em um cartão
de Natal para as crianças,
Na carta, o Conass diz que
não será necessário prescrição médica para vacinação
infantil. Afirma ainda que a
Ciência “vencerá” e que as
crianças estarão protegidas.
“E é esse o recado que
queremos dar no dia de
hoje, véspera de Natal:
quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças,
avisem aos papais e às
mamães: não será necessário nenhum documento
de médico recomendando
que tomem a vacina”, diz o
cartão de Natal.
Nesse sentido, a nota da
SES afirma que a posição
do Conass atende o preceito constitucional brasileiro
de que a saúde é direito de
todos e dever do Estado.
“A SES-GO compactua com
as declarações da carta e
entende que a prescrição
médica para que crianças
recebam a vacina não seja
uma medida adequada”
reforça o texto.

Reprodução

APROVAÇÃO DA ANVISA
No dia 16 de dezembro, a
Anvisa autorizou a imunização, com a Pfizer, de crianças
entre 5 e 11 anos de idade. Por
outro lado, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse
que só haverá uma posição do
governo no dia 5 de janeiro.

Até o momento, a vacina aprovada para aplicação
em menores de 11 anos é a
Pfizer. “No Chile, estão aplicando a CoronaVac. Países
como Chile, Argentina, EUA,
Canadá, China e Israel já
imunizam crianças. Conforme anunciou a Anvisa, a do-

sagem da vacina para crianças será menor.
CONSULTA PÚBLICA
Nesse ínterim, na noite
desta quinta-feira (23), o
Ministério da Saúde abriu
uma consulta pública sobre
a vacinação de crianças con-

tra Covid-19. No entanto, o
formulário online, que ficaria aberto até 2 de janeiro,
parou de receber opiniões
poucas horas depois, às 10h
desta sexta-feira (24). Instantes depois, a pasta subiu
outro questionário.
A consulta traz pergun-

tas sobre medidas apoiadas
pelo Ministério da Saúde,
inclusive perguntando se a
população aprova a obrigatoriedade de prescrição médica para vacinar crianças.
“Você concorda que o benefício da vacinação contra a
COVID-19 para crianças de 5
a 11 anos deve ser analisado,
caso a caso, sendo importante a prescrição da vacina pelos pediatras ou médico que
acompanham as crianças?,
questiona um dos tópicos a
serem respondidos.
STF
O partido Rede Sustentabilidade pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF)
determine a disponibilização
imediata de vacinas para as
crianças. O pedido foi feito
nesta sexta-feira (24).
“É de se perceber que o
Brasil caminhará na contramão do consenso científico
mundial se não ministrar de
modo efetivo os imunizantes
aprovados pela Anvisa – até
o momento, a dose especial
da vacina da Pfizer – para o
público infantil. E essa parece
ser, infelizmente, a escolha do
Presidente da República e de
seus auxiliares mais diretos,
inclusive o ministro da Saúde,
que deveria ser a primeira autoridade preocupada em zelar
pela saúde de toda a população nacional”, diz o texto.

Direitos e deveres na troca e devolução de presentes após o Natal
Passado o corre-corre da
compra de presentes para o
Natal, agora é hora de voltar
às lojas para tentar trocar
aquela roupa ou sapato que
não serviram ou não agradaram ou aquele produto
eletrônico que apresentou
algum tipo de defeito.
Pela legislação que dita os
direitos e deveres dos consumidores, os estabelecimentos
comerciais não são obrigados
a trocar um produto que não
tenha defeito. Mas, na prática, o lojista sempre acaba
fazendo a troca para fidelizar
o cliente e até para tentar vender mais algum item.
De acordo com o Código de
Defesa do Consumidor (CDC),
os prazos para que o consumidor reclame dos defeitos
aparentes e de fácil constatação são de 30 dias para produtos não duráveis e de 90
dias para produtos duráveis,
como uma geladeira ou máquina de lavar, a partir da data
de entrega do produto.
Para quem precisa trocar,
a primeira coisa a fazer é le-

prometeu”, adverte o superintendente do Procon Goiás.

var a nota fiscal de compra
ou recibo para a troca. Em
alguns casos, como roupas e
sapatos, o ideal é manter a
etiqueta na peça ou o produto dentro da caixa de origem.
O superintendente do
Procon Goiás, Alex Augusto
Vaz, lembra que, legalmente,
o consumidor só tem o direito garantido de fazer uma
troca dentro de um prazo de
sete dias se a compra não

tiver sido feita dentro de um
estabelecimento comercial,
ou seja, de uma loja física.
“Mas, na prática, por esta ser
uma época de intensa troca
de presentes, inclusive com
muitas brincadeiras de amigo
secreto, a maioria do comércio autoriza a troca num prazo de até 30 dias”, ressalta.
O ideal é que a pessoa
já tenha questionado a loja
sobre esta possibilidade de

troca na hora da compra,
principalmente no caso de
produtos que exijam tamanhos específicos, como roupas e calçados.
Neste caso, o ideal é pegar algum documento que
comprove esta garantia, independente da existência de
algum defeito. “Mas se houve algum acordo prévio informal garantindo a troca, a loja
é obrigada a cumprir o que

DEFEITOS
Já no caso de defeito,
como um brinquedo que
veio quebrado, o direito à
troca fica garantido pelo
CDC. “No caso de um celular,
por exemplo, é preciso enviar o aparelho para a assistência técnica num prazo de
até 30 dias para que eles façam o conserto ou solicitem
a troca para o fabricante,
que deverá encaminhar um
novo produto”, explica Alex.
O consumidor também
deve estar ciente de que a
troca só pode ser feita por
um produto de valor semelhante ou superior ao que foi
adquirido, pois a loja não é
obrigada a devolver nenhuma diferença. Da mesma forma, a loja também não pode
cobrar um valor adicional
pelo produto que já foi pago.
O advogado e professor
de Direito Lucas Dunck também ressalta que o consumidor que foi até uma loja

física e escolheu um produto não pode simplesmente
querer trocá-lo depois. “Este
é um direito legal reservado
apenas às compras feitas
fora de um estabelecimento
comercial, como pela internet ou por telefone, em que
é permitido até o arrependimento e até a restituição do
valor pago num prazo de até
sete dias”, lembra.
Mas, na prática, praticamente todo comércio varejista disponibiliza a troca para
fidelizar e conquistar novos
clientes e até para aumentar
as vendas neste período.
Dunck recomenda que,
no caso de defeitos em produtos duráveis, o consumidor
primeiro procure a loja para
tentar fazer a troca de forma
consensual. Caso isso não
seja possível, será necessário
ir até uma assistência técnica
autorizada pela marca. “Muitas vezes, a própria loja já encaminha o produto com defeito para a assistência fazer o
reparo ou a troca diretamente na indústria”, completa.
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Mais 47 municípios da Bahia entram em
situação de emergência após tempestades

O

governador
da
Bahia, Rui Costa,
assinou neste domingo (26/12) novo decreto
estadual que inclui mais 47
cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das
chuvas intensas que atingem
o estado neste mês. Até ontem (25), 25 cidades faziam
parte da lista. Com a atualização, o número chega a 72.
Com a medida, fica autorizada a mobilização de todos os
órgãos estaduais para apoiar
as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário
e reconstrução das cidades.
Costa sobrevoou e visitou,
neste domingo, municípios do
sul baiano onde as chuvas se
intensificaram desde a última
quinta-feira (23), como Ilhéus,
Itabuna e Itajuípe.
De acordo com o governador, 37 cidades da região
estão embaixo da água, atingidas de forma mais intensa
pela subida do nível dos rios.
Ontem (25) eram 19.
“É uma tragédia gigantesca. Não me lembro se, na história recente da Bahia, tem
algo dessa proporção pela
quantidade de cidades, de
casas envolvidas. É algo real-

Divulgação

mente assustador, o número
de casa, de ruas, de localidades completamente embaixo
de água”, disse o governador,
em publicação no Twitter.
Anteontem (25), foi instalada uma base de apoio em
Ilhéus, fruto de ação conjunta de vários órgãos federais
e estaduais, para socorro aos
municípios afetados pelas

enchentes. De acordo com
Rui Costa, devido à distância,
outros pontos serão criados
em Itapetinga, Vitória da
Conquista, Ipiaú e Santa Inês.
Uma força-tarefa com
agentes de segurança pública
está atuando na região. Ela é
composta por bombeiros militares da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo,

Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, além
das policias Militar da Bahia e
da Rodoviária Federal (PRF).
Vinte viaturas, 10 aeronaves,
oito botes e um barco também foram mobilizados.
AÇÃO FEDERAL
O governo federal também
está mobilizando diversos ór-

gãos e ministérios em ações
de resposta ao desastre natural e reconstrução de infraestrutura danificada. Até o momento, mais de R$ 19 milhões
já foram disponibilizados pela
Defesa Civil Nacional.
Além da PRF, aeronaves e militares das Forças
Armadas darão apoio aos
municípios. A ajuda federal

também inclui a liberação de
recursos para a compra de
combustível e a convocação
de técnicos e de equipes da
Força Nacional do Sistema
Único de Saúde.
O ministro da Cidadania,
João Roma, também esteve
em Ilhéus neste domingo em
reuniões com autoridades locais. “É crucial que, neste momento, a gente reforce o estado de alerta, retire as famílias
que estão nas áreas de risco e
trabalhe para preservar vidas.
Na sequência, tomaremos todas as medidas para amparar
essas pessoas”, escreveu, em
publicação no Twitter.
Até o momento, o Corpo
de Bombeiros da Bahia confirmou 18 mortes em decorrência das chuvas. Mais de
4,2 mil pessoas estão desabrigadas e 11,2 mil foram desalojados pelas inundações.
Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden)
mantêm o alerta de risco de
novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia, devido ao acumulado de chuvas
dos últimos dias e à previsão
de novas precipitações.

Pais solteiros receberão auxílio emergencial retroativo do Governo
O governo pagará parcelas
do Auxílio Emergencial em dobro para pais solteiros e chefes de família, que receberam
as cinco primeiras parcelas em
2020. Em julho do ano passado, a parcela em dobro foi
paga a mães solo, mas vetada
pelo presidente Jair Bolsonaro
aos pais monoparentais. No
entanto, em julho de 2021, o
Congresso derrubou o veto.
Agora, a parcela em dobro
será paga de forma retroativa.
Bolsonaro assinou a
medida provisória nesta

sexta-feira (24), conferindo
crédito de R$ 4,1 bilhões ao
Ministério da Cidadania para
que seja efetuado o pagamento. O veto do presidente,
no ano passado, foi referente
a um projeto de lei de deputados da oposição, que estendia
ao homem provedor de família monoparental o direito ao
auxílio em dobro. Com o veto,
somente mulheres que são
mães solo receberam o valor
duplicado (R$ 1,2 mil).
O Congresso derrubou o
veto, em sessão conjunta,

dia 1 de julho deste ano. Até
então, o governo não havia
se manifestado. A assinatura da Medida Provisória,
nesta sexta-feira, confirma
o pagamento retroativo.
O valor em dobro vale
apenas para as cinco primeiras parcelas do auxílio, pagas
em 2020. As parcelas de extensão pagas entre setembro
e dezembro do ano passado e
as parcelas de 2021 não terão
este pagamento retroativo.
Em nota divulgada no site
oficial, o Ministério da Cida-

dania disse que a medida
reforça políticas para reduzir
os impactos da pandemia.
“Com a edição da MP, o
Estado Brasileiro reitera seus
esforços para garantir a oferta regular de serviços e programas voltados à população
em geral, principalmente
àquela mais vulneráveis,
franqueando aos órgãos e
agentes públicos o acesso a
instrumentos capazes de mitigar os efeitos danosos da
pandemia sobre a sociedade
brasileira”, diz o texto.
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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
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
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

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
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 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
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km 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 sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

ANO 12, Nº 2876
S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
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$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
serviços 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
------------------------------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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394. TEL:4007-2717.

------------------------------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 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
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO
CONSTRUTIR CIVIL fazemos
reformas, pintura, manutene 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
------------------------------AUX. DE 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 trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE 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 trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------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 ).

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 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, 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
------------------------------venha
GABRIELLA
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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Em missão histórica, Nasa lança com
sucesso o maior telecóspio do mundo

N

esta manhã de Natal
(25), a NASA lançou
ao espaço o mais poderoso telescópio espacial já
construído. O James Webb
partiu de uma base da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa. O objetivo é que
o telescópio consiga observar
as primeiras galáxias que surgiram no universo. Ele deverá
complementar informações
do telescópio Hubble, que
está há 31 anos em órbita.
O equipamento foi carregado no alto do compartimento
de carga de um foguete Ariane
5, que decolou por volta das
09h20 (horário de Brasília).
“De uma floresta tropical à
beira do próprio tempo, James
Webb inicia uma viagem de
volta ao nascimento do universo”, disse um comentarista
da NASA, enquanto o equipamento era lançado.
Nesse sentido, o novo telescópio da NASA é considerado histórico. “Prepare-se
para uma nova forma de ver
o universo. Além de onde
estivemos. Além do que sabemos. Além do próprio tempo”, diz a NASA em um vídeo,
divulgado dia 21 de dezem-

Reprodução

bro, sobre o James Webb. O
nome do telescópio é uma
homenagem a um supervisor
que atuou na NASA na década de 60. O projeto teve iní-

cio em 1996, com previsão de
lançamento para 2007, mas
com seguidos atrasos.
Estrutura do James Webb
Em síntese, os adiamen-

tos para lançar o telescópio
espacial se deram por problemas no processo de construí-lo. O telescópio custa
quase US$ 9 bilhões e tem

uma massa de 6,5 toneladas.
A estrutura conta com 18
espelhos de berílio, banhados a ouro, em formato hexagonal. Juntos, formam um es-

“Não olhe para cima” retrata
a idiotice nos tempos atuais
Com certeza em algum
momento da sua vida você
se deparou com alguém escrevendo a frase “Vem meteoro” e, abaixo de tal frase, a
publicação de alguma matéria
com uma declaração absurda
do presidente Bolsonaro, por
exemplo, quando o presidente afirmou que as pessoas
poderiam virar jacaré ao se
vacinarem contra a Covid.
Pois bem, essa frase tão
comum nas redes é a base
do roteiro de “Não olhe para
cima”, nova produção da Netflix, que estreou na última
sexta-feira (24). Muita gente
pode, ao terminar de assistir
“Não olhe para cima”, pensar: ‘poxa, mas isso perto do
Brasil é nada’, mas provavelmente a missão principal do
longa é nos lembrar da barbárie que estamos vivendo.
Trump deixou o poder,
mas ainda é uma figura influente na discussão política
estadunidense, o “trumpismo” pode exercer um poder
de decisão nas eleições de
meio de mandato que vão
ocorrer nos EUA no ano que
vem. No Brasil ainda temos
um ano de governo Bolsonaro pela frente… na verdade,

pelho de 6,5 metros: o maior
que já chegou ao espaço. Ele
tem ainda uma gigantesca
capa de proteção solar, para
que o calor não interfira no
seu funcionamento.
O telescópio chegou ao
espaço de forma compacta,
dobrado e, nos próximos 13
dias, deve ir se desdobrando,
aos poucos, até ficar quase
do tamanho de uma quadra
de tênis. Espera-se que ele
tenha dez anos de missão.
TELESCÓPIO
James Webb observa o espaço ao seu redor em infravermelho. Este tipo de radiação
tem comprimento de onda
mais longo e, por isso, enxerga estruturas, como galáxias e
estrelas, mais distantes.
Quando se trata do observar o Universo, quanto
mais distante algo está, mais
antigo ele é. Então, ao enxergar estruturas mais distantes
o James Webb está mapeando também o que há de mais
antigo. Nesse sentido, telescópio conseguirá enxergar
a Era da Reionização, momento em que surgiram as
primeiras estrelas e galáxias.
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“Genocida” é a palavra campeã de buscas
em dicionário online

o que filme quer informar, a
partir de sua narrativa e estética tragicômica, é que: já
pode ser tarde demais.
Para muitos o tom pode
ser um tanto amargo, visto
que em várias regiões do
mundo, principalmente no
Ocidente, governantes da
extrema-direita começam a

perder a disputa pelo poder.
Mas, para além do poder
central há a comunicação de
massas que continuar a lucrar com “políticos idiotas e
negacionistas”, pois rendem
muita audiência, cliques e
views. Basta lembrar da mais
recente “polêmica”, quando
um ator brasileiro criticou o

reality Big Brother Brasil e
se tornou alvo do ódio nas
redes… nem críticas contundentes são mais permitidas.
“Não olhe para cima” é
um filme que vai além do
que está posto na tela, é
uma advertência corrosiva
sobre o nosso tempo e o que
estamos fazendo com ele.

Segundo dados do Dicio,
o dicionário online de português mais consultado no Brasil, a palavra “genocida” lidera o ranking das palavras mais
buscadas em 2021. Ao longo
do ano, foram mais de 4,5 milhões de pesquisas. Comorbidade, pandemia e puérperas
compõem a lista das palavras
mais pesquisadas.
O diretor de marketing da
empresa criadora do Dicio,
Paulo Stenzel, acredita que as
pesquisas relacionadas a pandemia é ainda pela grande
importância que a Covid-19
exerce na rotina das pessoas. “Depois de ter dominado
os termos de pesquisas de
2020, a Covid continuou a ser
um tema recorrente, seja de
forma direta, seja de forma

indireta, como foi o caso da
palavra genocida, motivada por discussões políticas
relacionadas à atuação do
governo na pandemia. A própria palavra pandemia, aliás,
voltou com força quando o
Brasil completou um ano da
chegada do vírus ao país”.
As palavras mais pesquisadas seguem um pico
de discussão do tema, por
exemplo, o termo “comorbidade”, que significa a associação de duas ou mais
doenças, teve seu pico em
abril, período em que a campanha de vacinação contra a
Covid-19 começou no país.
Na época, os grupos prioritários eram a linha de frente
da saúde, os idosos e as pessoas com comorbidades.
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