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Um levantamento feito pela auditoria do TCU apurou que o Ministério da Defesa gastou recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19 
para comprar filé mignon e picanha. De acordo com o levantamento sigiloso feito pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições, foram 
gastos R$ 535 mil. A auditoria foi aberta para investigar supostas irregularidades na aquisição de gênero alimentícios desde 2017. 

Defesa usou dinheiro da Covid-19
para comprar filé mignon e picanha

Zoológico de 
Goiânia vai pas-
sar por reforma 
em 2022  p2 p3

Chuvas causam cratera na GO-
118 deixa quilombolas isolados
Assim como na Bahia, as chuvas também têm castigado o estado de Goiás. O 
governador Ronaldo Caiado (DEM) visitou a cratera que foi aberta na GO-118, 
uma das principais vias de acesso a região da Chapada dos Veadeiros.

p4

Na tarde desta segunda-feira (27/12) a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Aparecida de Goiânia divulgou que neste fim de semana foram 
identificados 18 novos casos de Covid-19 decorrentes da variante Ômi-
cron. Com os novos casos confirmados, o município totaliza 22 casos da 
nova variante em moradores do município. 

Ômicron: Aparecida de 
Goiânia confirma trans-
missão comunitária   p2
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Na reta 
final de 
2021, 
Caiado 
cumpre 
agenda 
em Goiâ-
nia e ou-
tras três 
cidades
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Na tarde desta segun-
da-feira (27/12) a 
Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Apareci-
da de Goiânia divulgou que 
neste fim de semana foram 
identificados 18 novos casos 
de Covid-19 decorrentes da 
variante Ômicron. Com os 
novos casos confirmados, o 
município totaliza 22 casos 
da nova variante em mo-
radores do município. Isto 
significa dizer que Aparecida 
de Goiânia encontra-se em 
transmissão comunitária da 
Ômicron no município.

As detecções foram feitas 
através do Programa Mu-
nicipal de Sequenciamento 
Genômico que a prefeitura 
municipal utiliza para ana-
lisar as amostras positivas, 
como uma forma de realizar 
o mapeamento das informa-
ções genéticas e identificar 
as variantes do coronavírus 
(SARS-CoV-2) que estão em 
circulação no município.

A explicação do secretá-
rio de saúde de Aparecida 
de Goiânia, Alessandro Ma-
galhães, é que a transmissão 
comunitária caracteriza-se 
por transmissões entre po-
pulares que não estiveram 
em outro país, com registro 
da doença, e nem tiveram 
contato com alguém que 
esteve. No município há um 
caso assim e outros quatro 
estão sob investigação.

Já Daniela Ribeiro, supe-
rintendente de Vigilância 

em Saúde, informou que 
dentre os 22 infectados, 
metade deles já recebe-
ram alta e a outra metade 
se encontra em isolamento 
domiciliar com acompa-
nhamento via Central de 
Telemedicina. Todos os 22 
pacientes são pessoas com 
idades entre 18 e 82 anos.

Em relação aos dois pri-
meiros casos de ômicron 
detectados em Aparecida 
de Goiânia, estima-se que 
17 infectados tenham vín-
culo direto ou indireto, um 
não possuí vínculos e outros 
4 ainda se encontram sob 
investigação. Ainda sobre 
os 22 pacientes, apenas um 

precisou ser internado, mas 
ficou em enfermaria durante 
5 dias e já recebeu alta.

TRANSMISSÃO
Segundo as investiga-

ções realizadas pelo Centro 
de Informações Estratégi-
cas em Vigilância em Saú-
de (CIEVS) de Aparecida, 
“observando o cenário da 
última semana e saben-
do da alta capacidade de 
transmissão da Ômicron, 
constatamos que já temos 
a transmissão comunitária 
no município” , destacou 
Giselle Caetano Souza, che-
fe responsável pelo CIEVS.

O Centro de Informações 

Estratégicas em Vigilância 
em Saúde (CIEVS) de Apa-
recida atua 24 horas por dia 
como uma unidade de auxi-
lio ao Estado e também ao 
Ministério da Saúde (MS) no 
monitoramento dos casos 
de Covid-19, nos sistemas 
de informações, elaboração 
de alertas epidemiológicos, 
dentre outros.

Dentre o período de 12 
de dezembro à 26 de de-
zembro de 2021, 36 novos 
casos de covid-19 foram 
sequenciados pelo CIEVS. 
Deste total as investiga-
ções apontaram 22 pes-
soas contaminadas com a 
nova variante Ômicron.

ONDE E COMO TESTAR
Aparecida de Goiânia ofe-

rece aos seus cidadãos a re-
alização de testagens do tipo 
RT-PCR no Centro de Especia-
lidades e nas UBS’s Garavelo 
Park, Independência Man-
sões, Expansul, Tiradentes, 
Buriti Sereno, Pontal Sul e 
Chácara São Pedro median-
te agendamento prévio pelo 
aplicativo Saúde Aparecida (O 
acesso à plataforma pode ser 
feito pelo site da Prefeitura de 
Aparecida, o aparecida.go.gov.
br, ou pelo telefone 0800-646-
1590) ou encaminhamento 
médico. Nas UPA’s 24h e hos-
pitais da cidade, o teste é feito 
em pacientes internados.

Reprodução

O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, cum-
pre agenda, nesta terça-
-feira (28/12), em Goiânia 
e três municípios do inte-
rior para entrega de car-
tões dos programas ‘Pra 
Ter Onde Morar – Aluguel 
Social’ e ‘Mães de Goiás’. 
O presidente da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), Pedro Sales, 
acompanha a solenidade 
de entrada no Ginásio 
Rio Vermelho. A lista de 
convocação para entrega 
está disponível no site 
www.agehab.go.gov.br.

Sobre o programa Pra 
Ter Onde Morar, serão 
entregues 3 mil cartões 
para beneficiários de 
Goiânia e Aparecida de 
Goiânia que concluíram 
a entrega da documen-
tação, tiveram os cadas-
tros analisados e apro-
vados. O auxílio destina 
o valor mensal de R$ 350 
para locação de imóveis 
por 18 meses, prorrogá-
veis por mais 18.

Vale ressaltar que o 
programa é destinado 
para famílias que se en-
quadrem nos critérios do 
déficit habitacional em 
Goiás. Os critérios são 
pessoas em situação fi-
nanceira vulnerável, ser 
inscrito no Cadastro Úni-
co do Governo Federal 
(CadÚnico) no município, 
ser maior de 18 anos ou 
emancipado e residir no 
município por, no míni-
mo, três anos.

Já o programa Mães 
de Goiás utiliza a base 
de dados do CadÚnico e 
busca garantir segurança 
alimentar, fomentar ren-
da para famílias e para 
municípios, oferecer me-
lhor qualidade de vida e 
assegurar a permanência 
de crianças nas escolas. 
O auxílio destina R$ 250 
mensais para mulheres 
com filhos de até seis 
anos em situação de vul-
nerabilidade social.

Ômicron: Aparecida de Goiânia 
confirma transmissão comunitária 

O Zoológico de Goiânia 
vai passar por uma am-
pla reforma nos primeiros 
meses de 2022. Foi o que 
informou ao POPULAR o ti-
tular da Agência Municipal 
de Turismo, Eventos e Lazer 
(Agetul), Valdery José da Sil-
va Júnior, após o anúncio de 
licitação para a tomada de 
preços - tipo menor preço 
- que visa a contratação de 
uma empresa para este fim. 
A abertura das propostas 
está prevista para o dia 14 de 
janeiro. Além de reparos em 
recintos de animais, as obras 
vão focar na ampliação de 

áreas verdes e na acessibili-
dade para melhorar a segu-
rança dos visitantes.

Os recursos a serem uti-
lizados, pouco mais de R$ 
950 mil, são oriundos de 
uma emenda parlamentar 
de 2011, conforme explicou 
Valdery Júnior. Segundo 
ele, o dinheiro era destina-
do à criação ou melhoria de 
atrativos turísticos em Goi-
ânia, mas havia sido desvia-
do para outra finalidade. 
“Como ele seria devolvido 
para o governo federal em 
razão do prazo legal de dez 
anos, em agosto último 

conseguimos manter essa 
captação”. A contrapartida 
da Prefeitura de Goiânia 
será da ordem de 3,92%.

Estão previstas a tro-
ca de todos os vidros dos 
recintos dos grandes car-
nívoros e o aumento dos 
tanques de águas, em ta-
manho e profundidade. Na 
ala do micário (recinto de 
pequenos primatas), o pé 
direito vai crescer de dois 
para cinco metros de altu-
ra. O presidente da Agetul 
explicou ainda que todos 
os banheiros do zoológico 
serão reformados, contem-

plando a acessibilidade. Os 
parapeitos das escadarias 
internas também vão rece-
ber melhorias.

A grande expectativa da 
Agetul são os seis pergo-
lados que serão criados a 
partir desta reforma. Eles 
vão surgir perto da entra-
da principal, ao lado da 
ilha dos macacos. “Vamos 
extinguir a passarela que 
existe hoje”, disse. Segundo 
Valdery Júnior, os pergola-
dos vão oferecer uma am-
pla área verde, que vai tor-
nar o espaço mais aprazível 
e ideal para piqueniques.

O presidente da Agetul 
acredita que em 60 dias, 
após a assinatura do con-
trato com a empresa execu-
tora das obras, será possível 
concluir os trabalhos. “Não 
é uma obra estruturante”, 
disse. Mas, segundo Val-
dery Junior, este prazo de-
pende também do anda-
mento, sem interrupções 
ou questionamentos, do 
processo licitatório. O zo-
ológico não será fechado 
totalmente para a refor-
ma, apenas algumas alas 
serão interditadas quando 
for necessário.

Zoológico de Goiânia vai passar por reforma em 2022
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Em meio a uma pande-
mia de Covid-19 que se 
aproxima de dois anos, 

há ainda aumento de casos de 
H3N2, de dengue e chicungu-
nha. Com quadros que podem 
se agravar de formas distintas, 
a orientação das secretarias de 
saúde, seja do Estado ou dos 
municípios, é procurar atendi-
mento médico para qualquer 
sinal identificado das doenças. 
Em Goiás, 61 casos de H3N2 
já estão confirmados; os ca-
sos de dengue ultrapassam 
46 mil e há 331 confirmações 
de chicungunha. Os casos de 
Covid-19 no estado superam 
os 24 mil, mas nas últimas 24 
horas não foram confirmados 
novos óbitos pela doença.

Em todo o estado já foram 
confirmados 61 casos de H3N2 
desde a segunda quinzena de 
novembro. O que ainda não se 
sabe é se o vírus é uma nova 
variante, já confirmada no Rio 
de Janeiro, por exemplo. Os ca-
sos de Goiás estão em análise 
no Instituto Adolf Lutz, em São 
Paulo, para sequenciamento. 
“Os pacientes não conseguem 
diferenciar em casa o que é gri-
pe do que é Covid-19. A orien-
tação, então, é procurar aten-
dimento médico, com atenção 
especial para os grupos de 
risco. Para as crianças, por 
exemplo, a Influenza pode ser 
mais grave do que a Covid-19 
tem se mostrado. Nos casos 
de gripe, entretanto, já conhe-

cemos melhor o comporta-
mento do vírus e sabemos em 
quais casos precisamos estar 
mais atentos”, explica a supe-
rintendente de vigilância em 
saúde da Secretaria de Estado 
de Saúde de Goiás (SES-GO), 
Flúvia Amorim.

Flúvia afirma que não há 
falta de testes de Covid-19 
nos municípios e que esta 
deve ser a primeira doença a 
ser descartada antes de pen-
sar em Influenza. Nem todas 
as unidades de saúde testam 
para H3N2, apenas as chama-
das unidades sentinela, ou em 
casos de pacientes graves que 
sejam hospitalizados. “A gri-

pe sempre é esperada, o que 
acontece é que este ano ante-
cipamos os casos que viriam 
no outono e chegaram no 
verão”, completa. Atualmen-
te, apenas Rio Verde possui o 
que é considerado surto. Para 
Covid-19, o período de isola-
mento indicado continua de 
14 dias enquanto da Influen-
za é de 7 dias a partir do iní-
cio dos sintomas. As demais 
orientações são as mesmas: 
máscara, distanciamento e 
cuidados com higiene.

Em Aparecida de Goiânia, 
na região metropolitana da 
capital, a procura por atendi-
mento médico aumentou em 

35% nas últimas semanas. 
Na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Buriti, onde a 
média de atendimentos em 
24 horas é de 50 a 400 pesso-
as, neste domingo (26) foram 
registrados 700 pacientes, 
conforme a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) da 
cidade. No total, segundo a 
pasta, o município atendeu 4 
mil pessoas em unidades de 
pronto atendimento (UPAs) e 
básicas de saúde (UBSs) ape-
nas no último domingo em 
um plantão de 24 horas.

Superintendente de Aten-
ção à Saúde de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Assunção 

explica que as equipes de 
médicos e enfermeiros es-
tão atuando com capacidade 
máxima e diz que os pacien-
tes que buscam atendimento 
não são apenas do município, 
mas da região metropolitana. 
“Estamos com retaguarda 
ambulatorial com testagem 
de Covid-19 e hemograma 
para saber se é dengue”. Ain-
da não há, segundo Assunção, 
aumento de internações por 
gripe. “Apesar disso, a orien-
tação é de que com qualquer 
sintoma gripal, procure uma 
unidade de saúde”.

Ainda nesta semana, a 
SMS de Aparecida de Goiâ-

nia irá realizar um reorde-
namento nas UPAs e UBSs. 
O objetivo é que os atendi-
mentos de sintomas mais 
leves sejam feitos nas UBSs 
e que as UPAs cuidem de pa-
cientes mais graves.

CAPITAL
Em Goiânia, segundo a 

SMS, já são 17 casos confir-
mados de H3N2, mas apenas 
uma pessoa foi internada. “A 
orientação é buscar atendi-
mento em caso de sintomas 
de gripe, como febre, tosse, 
dor de garganta, coriza e mal-
-estar”, afirmou a pasta, em 
nota. Também há recomenda-
ção de que quem ainda não se 
vacinou contra Influenza pro-
cure um posto de saúde. Ain-
da não é possível afirmar que 
é uma nova cepa da H3N2, 
chamada Darwin. A vacina 
disponível no Sistema Único 
de Saúde (SUS) combate to-
das as demais variantes que 
circulavam até o momento.

Na capital, a cobertura 
vacinal contra gripe alcan-
çou 72,9% com mais de 534 
mil pessoas imunizadas. As 
doses estão disponíveis para 
maiores de 6 meses. Para 
se vacinar é preciso não ter 
sintomas gripais há pelo me-
nos três dias. Pela manhã, a 
reportagem constatou filas e 
demora no atendimento nos 
Cais do Jardim Novo Mundo 
e Leste Vila Nova. 

Assim como na Bahia, as 
chuvas também têm casti-
gado o estado de Goiás. O 
governador Ronaldo Caiado 
(DEM) visitou nesta segunda-
-feira (27) a cratera que foi 
aberta na GO-118, uma das 
principais vias de acesso a re-
gião da Chapada dos Veadei-
ros, na cidade de Cavalcante. 
Com a interdição da via, cerca 
de 400 famílias quilombolas 
estão isoladas e o transporte 

de cargas está prejudicado.
Durante a visita no local, 

Caiado diz que o desmoro-
namento é em consequência 
de um aterro (sanitário) “A 
GO-118, um dos principais 
eixos do nordeste do es-
tado, uma radial, teve seu 
desmoronamento em con-
sequência de um aterro que 
não cumpriu todas as regras. 
Com a intensidade da chuva, 
houve um desmoronamento 

completo e tráfego inter-
rompido. A alternativa seria 
buscar um desvio, mas com 
todos que conhecem a região 
e tudo o que estamos vendo 
aqui, essa alternativa in loco, 
não é possível. Vamos pensar 
em outra coisa para conse-
guirmos dar acesso as outras 
cidades aqui”, disse.

Caiado diz também que 
esse é um “Transtorno grave 
para o transporte de cargas na 

região”, já que a rodovia está 
interditada para veículos pe-
sados. Sobre a ajuda a popula-
ção isolada, o governador afir-
ma que agentes do Corpo de 
Bombeiros (CBM-GO) já estão 
mobilizados “Temos três em-
barcações para atender a po-
pulação que está do outro lado 
do rio. No primeiro momento, 
vamos chegar com cestas bási-
cas e todo o aparato do corpo 
de bombeiros. Neste período, 

vamos abrir a outra rodovia 
para dar trafegabilidade até 
Cavalcante e, depois do volu-
me de chuvas, arrancar toda a 
área do aterro para aí sim fazer 
a reconstrução do trecho”.

Como sinalizado, Caiado 
afirma que será feito uma 
“área de manobra” para dar 
uma nova alternativa de tra-
jeto para os caminhoneiros 
e que a via da GO-118 per-
manecerá isolada “Não tem 

como nos deslocarmos aqui 
qualquer rota alternativa 
porque os caminhões ficarão 
atolados, como tal, vamos 
fazer uma área de manobra 
para que os veículos pesados 
possam retornar a Alto Paraí-
so, pegar um rumo até Colinas 
do Sul e, depois, pegar uma 
estrada que vamos melhorá-
-la para poder chegar até Ca-
valcante, dando assim uma 
nova alternativa de trajeto”.

Reprodução

Chuvas causam cratera na GO-118 deixa famílias quilombolas isoladas

Doenças virais lotam postos em Goiás
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O governo Jair Bolso-
naro (PL) atualizou 
nesta segunda-feira 

(27), as regras de gerencia-
mento de redes sociais de 
órgãos públicos e entidades 
da administração federal. 
A equipe que administra as 
contas oficiais terá de elabo-
rar relatório mensal sobre o 
total de perfis criados e exclu-
ídos em cada órgão, quantos 
seguidores foram registrados 
e com o número de publica-
ções feitas ou excluídas.

Assinado pelo ministro do 
GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional), general da reser-
va Augusto Heleno, o texto de-
termina que devem ser “busca-
das alternativas que permitam 
o rastreamento dos responsá-
veis pela publicação de conte-
údos nas contas institucionais”.

As “diretrizes de seguran-
ça da informação para o uso 
seguro de mídias sociais” 
atualizam normas de 2012. 
As novas regras passam a 
valer em 3 de janeiro. O texto 
assinado por Heleno mantém 
a regra de que as contas não 
podem ser administradas 
exclusivamente por equipes 
terceirizadas. O grupo que 

gere os perfis deve ser coor-
denado por militares, servi-
dores efetivos ou emprega-
dos públicos. A nova diretriz 
é mais assertiva em detalhar 
a função do grupo que coor-
dena a equipe das redes so-
ciais. Somente “servidores, 
empregados públicos e mili-

tares devidamente autoriza-
dos poderão realizar ou au-
torizar postagens em mídias 
sociais em nome do órgão ou 
da entidade”, afirma a regra 
divulgada nesta segunda no 
Diário Oficial da União.

A diretriz ainda proíbe 
a divulgação de conteúdo 

considerado inapropriado, 
como publicação ofensiva, 
obscena, pornográfica, dis-
criminatória, difamatória, 
ameaçadora, racista ou que 
infrinja leis de propriedade 
intelectual e privacidade.

Os órgãos públicos e en-
tidades terão de editar regra 

própria sobre o “uso seguro 
de mídias sociais”. Este texto 
deve apresentar responsa-
bilidades dos gestores das 
contas oficiais, procedimen-
tos para gerir crises causa-
das por publicações, entre 
outros pontos.

As mídias digitais são o 

principal meio de comuni-
cação de Bolsonaro e foram 
decisivas para a eleição de 
2018. No Planalto, há um de-
partamento de comunicação 
digital, apelidado de “gabine-
te do ódio”. É atribuído a este 
grupo a elaboração de ata-
ques virtuais a adversários.

As mídias sociais de mi-
nistérios passam pelo crivo 
do Planalto. O Ministério da 
Saúde, por exemplo, mudou o 
tom das publicações durante 
a pandemia e passou a desta-
car o número de recuperados 
da Covid-19 em vez de casos 
e óbitos. Publicações do pre-
sidente e de seus apoiadores, 
que não são controladas pelas 
novas diretrizes, já foram ex-
cluídas das redes sociais por 
desinformar sobre a doença.

Em setembro, o presiden-
te do Senado e do Congresso 
Nacional, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), devolveu ao go-
verno uma medida provisória 
editada por Bolsonaro que 
limitava a remoção de conte-
údo publicado nas redes so-
ciais. O texto havia sido lido 
no Congresso como tentativa 
de controlar e retaliar as em-
presas de tecnologia.

Divulgação

Governo vai cobrar relatórios sobre 
redes sociais e rastrear autores de posts

Um levantamento feito 
pela auditoria do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
apurou que o Ministério da 
Defesa gastou recursos des-
tinados ao enfrentamento 
da Covid-19 para comprar 
filé mignon e picanha. A in-
formação foi revelada pela 
Folha de S. Paulo.

De acordo com o levanta-
mento sigiloso feito pela Se-
cretaria de Controle Externo 
de Aquisições Logísticas (Se-
log), foram gastos R$ 535 mil 
em itens considerados de luxo. 

A auditoria foi aberta para 
investigar supostas irregulari-
dades na aquisição de gênero 
alimentícios desde 2017. Os 
gastos feitos pelas Forças Ar-
madas durante a pandemia 
em 2020 foi o que chamou a 
atenção dos técnicos.

A análise foi autorizada 
pelo ministro Walton Alen-
car Rodrigues, relator do 
caso na corte. Os auditores 
esperavam que, como conse-
quência do regime telepre-
sencial de trabalho, existisse 
uma redução no número de 

gastos com alimentos. Mas, 
não foi isso que ocorreu no 
Ministério da Defesa, que, 
ao contrário de outros mi-
nistérios, teve um aumento 
significativo nas despesas.

”NÃO ESSENCIAIS”
Em nota, a assessoria de 

imprensa da Defesa afirmou 
que as atividades do Exér-
cito, Marinha e da Aero-
náutica foram mantidas na 
pandemia. Segundo o órgão, 
isso inclui a alimentação for-
necida às tropas.

Foi constatado pela audi-
toria que, dentre os órgãos 
superiores dos três Pode-
res, a Defesa foi o que mais 
gastou recursos para com-
prar itens considerados não 
essenciais, como bacalhau, 
salmão, camarão e bebidas 
alcoólicas. Parte desses ali-
mentos foram comprados 
com a ação orçamentária 
”21CO – Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional 
decorrente do Coronavírus”, 
criada em 2020 para custear 

políticas públicas de saúde de 
combate à Covid.

“Ressalte-se que, dos recur-
sos destinados ao combate à 
pandemia Covid-19 utilizados 
indevidamente para aquisição 
de itens não essenciais (apro-
ximadamente R$ 557 mil), 
96% foram despendidos pelo 
Ministério da Defesa”, revelou 
o documento. Esse porcentual 
representa os R$ 535 mil.

O tribunal lembrou que o 
Estatuto dos Militares prevê 
que a alimentação por meio 
do fornecimento de refeições, 

é direito dos militares em ati-
vidade. Segundo o tribunal, 
a aquisição de comida por 
órgãos públicos “deve ter por 
finalidade o fornecimento de 
alimentação saudável, balan-
ceada e adequada para suprir 
as necessidades nutricionais 
básicas de seu público-alvo”.

O TCU enfatizou que com-
pras públicas são aquelas 
realizadas pelo Estado para 
assegurar o desempenho de 
suas funções. Dessa forma, a 
corte distinguiu itens neces-
sários de não essenciais.

Defesa usou verba da Covid para comprar filé mignon e picanha



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

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

NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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, 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O avanço da variante 
Ômicron da covid-19 
no Hemisfério Norte 

levou diversos países a ba-
ter recorde de contágios no 
feriado de Natal e mobilizou 
governos dos Estados Uni-
dos, Alemanha, França, Itália 
e Reino Unido a planejar no-
vas medidas contra a nova 
cepa do vírus. Em paralelo, 
o cancelamento de voos pro-
vocado pelo impacto do sur-
to em trabalhadores do setor 
aéreo nesses países ainda 
afeta o transporte aéreo 
nesses países, com mais de 
2 mil viagens suspensas só 
nesta segunda-feira (27/12).

A França e o Reino Unido 
superaram nos últimos dias 
a marca de 100 mil casos 
diários, enquanto os Estados 
Unidos passaram de 200 mil. 
Outros recordes de contágio 
foram batidos também na 
Irlanda, Itália e na Austrália. 
Autoridades norte-america-
nas temem que o número 
de casos ultrapasse 1 milhão 
por dia, um número quatro 
vezes maior do que o pior 
momento da pandemia no 
país até agora.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, fará uma 
reunião nesta segunda-feira 
na Casa Branca com a equi-

pe de combate à pandemia 
e governadores para desen-
har um plano de ação contra 
a variante Ômicron. O setor 
aéreo norte-americano vive 
uma série de cancelamen-
tos de viagens nos últimos 
dias em virtude do contágio 
de equipes de comissários, 
pilotos e pessoal de apoio 
em aeroportos. Só nos Esta-

dos Unidos, foram 800 can-
celamentos na manhã desta 
segunda-feira.

A situação em alguns 
Estados, principalmente 
na costa leste e no sul dos 
Estados Unidos é preocu-
pante. ”Estamos falando 
de festa de ano-novo e eu 
recomendo de maneira mu-
ito firme que é melhor ficar 

longe delas este ano”, disse 
o principal assessor de Biden 
para a pandemia, Anthony 
Fauci. ”Precisamos ser ex-
tremamente cuidadosos.” A 
situação se agrava também 
na Europa, onde a França 
deve decidir ainda nesta 
segunda-feira sobre novas 
medidas de restrição depois 
de ter ultrapassado 100 mil 

casos por dia.
A tendência é um endure-

cimento nas regras do pass-
aporte sanitário, permitindo 
atividades de lazer apenas 
para quem estiver vacinado 
completamente. O governo 
francês estuda também um 
toque de recolher na noite 
de ano-novo para impedir 
aglomerações.

A Alemanha decidiu li-
mitar atividades públicas e 
privadas para deter o avanço 
da Ômicron, mesmo com 
uma tendência de queda 
nos contágios para os próx-
imos dias. A Itália decidiu 
antecipar o prazo da dose de 
reforço para quatro meses. 
(Agência Estado com agênci-
as internacionais)

Reprodução

Ômicron leva a recordes de novos casos 
da covid e provoca caos em aeroportos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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, 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Caetano Veloso e sua 
mulher, Paula Lavigne, 
testaram positivo para Co-
vid-19. O músico, de 79 
anos, deu a notícia aos fãs 
neste domingo (26), através 
de um post nas redes so-
ciais, afirmando que os dois 
estão bem e que já recebe-
ram as três doses da vacina.

“Depois de uma semana 
de resultados negativos para 
testes diários corretamente 
exigidos por produções de 
shows televisivos, Paulinha 
e eu testamos positivo para 
covid-19, na Bahia, aonde 
chegamos faz 5 dias. Esta-
mos bem e atribuímos isso 
ao fato de estarmos vaci-
nados. O importante é que 

quem pode deve fazer o tes-
te. E sobretudo que todos se 
vacinem com as três doses”, 
escreveu Caetano.

O cantor também apro-
veitou para criticar a postura 
do governo de Jair Bolsona-
ro em relação à vacinação 
infantil contra a doença. “A 
pandemia não acabou e a 
nova variante é muito con-
tagiosa. Inaceitável que o 
governo federal atrapalhe 
o programa aprovado pela 
ANVISA. Que o Estado brasi-
leiro se livre desse governo”.

Caetano Veloso vinha 
divulgando seu novo álbum 
“Meu Coco”, lançado em 
outubro e o primeiro de iné-
ditas em quase uma década.

“O Canto do Cisne” 
é uma expressão 
popularmente 

usada para descrever as re-
alizações mais importantes 
de uma pessoa antes de sua 
morte. A expressão é uma 
frase figurativa que surgiu a 
partir de uma crença em que 
o cisne-branco era totalmente 
mudo ao longo de sua vida até 
o momento da morte, quando 
instantes antes do adeus en-
toa uma bela canção para o 
mundo. Um tema pertinente 
que tem muito a ver com a 
história deste filme que ganha 
o nome da famosa lenda.

Na trama, o ator Maher-
shala Ali interpreta Milo, um 
pai amoroso e marido dedi-
cado que descobre ter poucos 
meses de vida mas não quer 
contar para a esposa grávida. 
Ele encontra uma solução ra-
dical: transferir suas memó-
rias para um clone, e evitar 
que sua esposa e filhos viven-
ciam o luto de sua perda.

“O Canto do Cisne” é um 
filme muito mais intimista do 
que aparenta. Ao se passar 
em um futuro evoluído, a obra 
é uma ficção científica que em 
nenhum momento contesta 

o papel da tecnologia na vida 
cotidiana (como a série “Black 
Mirror” faz), ou abraça o pes-
simismo diante da vida como 
em outros projetos do gêne-
ro. É um drama de um ho-
mem diante de uma decisão 
complicada e extremamente 
pessoal: 1) abrir mãos dos úl-
timos meses de vida ao lado 
da família para proporcionar 
a eles uma continuidade de 

vida com o novo Milo ou 2) 
contar a verdade e seguir o 
fluxo natural das coisas.

Dirigido e escrito por Ben-
jamin Cleary, falta ao filme um 
maior impacto emocional. O 
projeto é lento e perde a opor-
tunidade de criar um caos 
maior na vida deste homem 
que é colocado diante de uma 
escolha difícil que vai afetar 
para sempre, de alguma ma-

neira, a sua família. Mas o lon-
ga se contenta com o básico e 
em dramas pouco profundos 
e envolventes. Mas, felizmen-
te, encontra força no elenco 
competente encabeçado por 
Mahershala Ali, Naomie Har-
ris, Awkwafina e Glenn Close.

Mas há momentos tocan-
tes e outros que funcionam 
pelo carisma, talento e óti-
ma sintonia entre os atores.

Mahershala Ali se despede da 
existência em “O canto do cisne”

Caetano Veloso testa 
positivo para Covid-19


