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Saúde dispensa temporários e os
doentes enfrentam caos em postos
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia confirmou que a saída de servidores com contratos temporários que se encerram no fim deste ano está atrapalhando o atendimento nos postos de saúde sobrecarregado com o aumento da demanda de cidadãos com sintomas de gripe,
Covid-19 e dengue. A crise ,que envolve outros fatores, atinge principalmente unidades de urgência e emergência, como os Cais e UPAs. p2

Mobilidade: Menos de
37% das ruas de Goiás possuem placa de endereço p3
Procurar endereço em Goiânia é um desafio para quem não conhece
a cidade. Falta sinalização e o nome de ruas são repetidos. Sem um
GPS ou a ajuda de um morador, a pessoa pode demorar a chegar ao
destino. O problema não é apenas da capital.

(62) 3010-4014

(62) 98219-1904

Apenas três vereadores de Goiânia
possuem 100% de
frequência p2
/diariodoestado

Ministério diz que vacinação de
crianças deve começar em Janeiro
O Ministério da Saúde informou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos
contra a covid-19 deve começar em janeiro. Em nota, a pasta declarou que a recomendação é para inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Saúde dispensa temporários e os
doentes enfrentam caos em postos

A

Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de
Goiânia confirmou
nesta terça-feira (28) que
a saída de servidores com
contratos temporários que
se encerram no fim deste
ano está atrapalhando o
atendimento nos postos de
saúde sobrecarregado com
o aumento da demanda de
cidadãos com sintomas de
gripe, Covid-19 e dengue.
A crise – que envolve
outros fatores - atinge principalmente unidades de urgência e emergência, como
os Cais e UPAs, onde pacientes relatam uma série
de dificuldades, como falta
de informação e orientação,
espera de horas sem lugar
adequado para se acomodar
e ausência de equipamentos
ou insumos para realização
de exames e testes.
O aumento do número
de casos de pessoas com
sintomas de síndrome gripal, muitas delas ocasionadas pelo vírus de influenza
H3N2, ao mesmo tempo em
que crescem os registros o
de dengue e chikungunya,
mais a entrada da variante ômicron do coronavírus,
teve impacto direto nos
postos de saúde, que nos
últimos dias têm enfrentado
problemas de superlotação.
A SMS não divulga quantos contratos temporários
venceram em dezembro,
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nem quais as funções dos
servidores ou mesmo quantas vagas foram preenchidas
com novos funcionários. Em
nota, afirma apenas que as
escalas médicas estão completas e que “dezenas de
outros profissionais” estão
sendo substituídos, “o que
tem interferido também no
tempo de atendimento”.
“Desde a semana passada
há um enorme esforço para
repor os trabalhadores que
estão tendo os contratos
temporários encerrados e

que, por lei, não podem ser
prorrogados. É um momento
desafiador para as equipes
da saúde também”, afirmou
a secretaria em nota. O POPULAR tentou entrevista
com alguém da pasta para
mais detalhes sobre estas
substituições e como ela
afetou a rotina nos postos,
mas a assessoria de comunicação disse que não seria
possível nesta terça-feira.
Apesar de não falar em
números, a SMS afirma que
“nos próximos dias” a situa-

ção deve voltar “à normalidade” e que tem remanejado
trabalhadores de outras áreas
para reforçar as equipes nas
unidades de urgência. Por fim,
a pasta pede que “para desafogar um pouco as UPAs, Cais
e Ciams”, a população busque
atendimento nas unidades
básicas de saúde quando não
se tratar de casos graves.
Para o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único
de Saúde de Goiás (Sindsaúde/GO), o problema ocasionado pelo fim dos contratos

temporários é uma “tragédia
anunciada”, pois até o titular da SMS, Durval Pedroso,
havia sido alertado previamente sobre isto. “Já havíamos alertado a Secretaria
Municipal sobre a questão
dos contratos, mas não tivemos nenhum retorno deles
sobre uma possível renovação ou de outro processo
seletivo. Já foi cobrado, mas
não tomaram providências a
tempo”, comentou Luzinéia
Vieira dos Santos, vice-presidente do Sindsaúde/GO.

Apenas três vereadores de Goiânia possuem 100% de frequência
O ano parlamentar na
Câmara Municipal de Goiânia terminou na semana
passada. Em meio a discussão e adiamento do Plano
Diretor e projeto de lei que
aumenta a quantidade de
parlamentares para a próxima gestão, o Diário do Estado fez um levantamento da
atuação dos vereadores da
cidade. Na lista consta os 35
vereadores, entretanto, três
cadeiras foram substituídas
por suplentes. Apenas três
parlamentares (ativos) compareceram a todas as sessões e existe vereador que,
sequer, apresentou projeto

de lei nesse ano de 2021.
Os três vereadores que
compareceram em todas
as sessões foram Anselmo
Pereira (MDB), com 24 projetos de lei apresentados;
Isaias Ribeiro (Republicanos), com 20 projetos de lei
e Clécio Alves (MDB) com
sete propostas.
A frequência dos vereadores pode ser consultada diretamente no site da
Câmara Municipal, sendo
possível conferir, mês a
mês, a atuação de cada
parlamentar. Está disponível dos meses de fevereiro
a novembro, totalizando
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98 sessões. Dessa forma,
podem ser consultadas a
quantidade de projetos de
lei apresentados, projetos
de lei complementar, projetos de decreto legislativo, projetos de lei orgânica
municipal e requerimentos,
além das faltas justificadas
e as ausências. Vale lembrar
que as ausências, diferente
das faltas justificadas, são
descontadas na folha de pagamento de cada vereador.
Em janeiro chegou a ter
uma sessão na Casa para
a eleição da Mesa Diretora, na ocasião, logo após
a diplomação dos eleitos,

todos os vereadores participaram. Léo José (PTB)
havia testado positivo para
a Covid-19 na época e participou de forma remota.
O mês de fevereiro teve
muitas faltas, sendo também
a Covid-19 responsável pelas
justificativas. Em menos de
duas semanas, o vereador
Cabo Senna (Patriota), perdeu o pai, a mãe e o irmão
para a doença. Ele precisou
se afastar 5 vezes no mês.
No mesmo período, os pais
dos vereadores Lucas Kitão
(PSL) e Edgar Duarte (MDB)
também faleceram por conta do coronavírus.

O mês com menor quantidade de sessões foi março,
devido às medidas de prevenção a Covid-19 e servidores da Câmara Municipal
contaminados. Na época, só
teve duas sessões plenárias.
As sessões de 2021 seguiram até o dia 23 de
dezembro, ainda na expectativa de votação do
projeto que aumenta a
quantidade de vereadores
para 2025. Entretanto, até
o fechamento desta matéria, a lista da atuação parlamentar do referente mês
ainda não constava no site
da Câmara Municipal.
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Idoso que
morreu
em rodoviária de
Goiânia,
estava com
R$16 mil
na roupa
Na noite do último domingo (26) um idoso de,
77 anos, morreu dentro
da rodoviária de Goiânia.
Com a confirmação do
óbito do idoso, o corpo foi
encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML), que
posteriormente encontrou
cerca de R$16 mil guardados na roupa do idoso.
As informações foram
cedidas pela Polícia Técnico-Científica (PTC) da capital, que também informou
que o idoso foi identificado
e o corpo do mesmo permanece na unidade até
que algum familiar apareça para fazer os tramites
necessários. Segundo a
equipe o dinheiro encontrado foi guardado.
Segundo a PTC, não há
vestígios de morte violenta e, por isso, a equipe
encaminhou o corpo para
o Serviço de Verificação
de Óbito (SVO).
Em comunicado a imprensa, a direção da rodoviária informou que o
idoso foi socorrido por brigadistas e por uma equipe
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu). Segundo o comunicado as equipes que
socorreram o idoso tentaram fazer a reanimação
no local, mas o mesmo
não resistiu e veio a óbito.
NOTA OFICIAL
No início da noite de
domingo, 26 de dezembro, um senhor que estava no Terminal Rodoviário de Goiânia, teve
mal súbito e foi atendido
pela equipe de brigadista, o SAMU foi acionado
e compareceu imediatamente à localização.
Após prestar atendimento informou que infelizmente o senhor não
correspondeu aos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar e
faleceu no local. A pessoa
não portava documento
de identificação. O corpo
foi levado pelo Instituto
Médico Legal (IML).
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Governo de Goiás inicia entrega de
cartões do programa Aluguel Social

O

Governo de Goiás,
por meio da Agência
Goiana de Habitação (Agehab), entrega nesta
terça-feira (28/12) cartões
do programa Pra Ter Onde
Morar – Aluguel Social para
os beneficiários de Goiânia
e Aparecida que concluíram
a entrega da documentação,
tiveram os cadastros analisados e aprovados. A solenidade de abertura das entregas será coordenada pelo
governador Ronaldo Caiado,
que será acompanhado do
presidente da Agehab, Pedro
Sales, às 8h30, no salão de
entrada do Ginásio Rio Vermelho, ao lado do Estádio
Olímpico. A lista de convocação para entrega estará disponível nesta segunda-feira
(27/12) no site da agência.
Para atender a grande
demanda pelo programa,
a Agehab abriu pontos de
atendimento em seis unidades do Vapt Vupt da capital
(Araguaia Shopping, Campinas, Mangalô – Morada
do Sol, Passeio das Águas e
Portal Shopping e Praça da
Bíblia). Os documentos continuam sendo recebidos por
tempo indeterminado nes-
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tes locais e também na sede
da Agehab. Os interessados
também podem anexar a
documentação em formato PDF sem precisar sair de
casa, diretamente pelo site.
Foram disponibilizados
modelos de documentos no

site da agência, para facilitar
a comprovação das informações pelas famílias. Documentos como contrato de
aluguel, declaração de união
estável, declaração de renda
comprometida com aluguel e
declaração de renda confor-

me o CadÚnico estão à disposição das famílias no site.
“Fizemos e continuaremos fazendo tudo ao nosso
alcance para agilizar o cadastro e aprovação das famílias, sem perder de vista
a seriedade da análise da

situação de vulnerabilidade
delas. Vamos atender quem
realmente precisa e minimizar os efeitos do superendividamento das famílias
até que elas consigam sair
dessa situação”, informa o
presidente da Agehab.

Pedro Sales afirma ainda
que o governador Ronaldo
Caiado encarou de frente o
problema com a urgência
que ele merece, mas sabe
que a solução definitiva é a
entrega das moradias para
essas famílias. Por isso,
está atuando agora com o
programa de construção
de unidades habitacionais
a custo zero, por exemplo.
Um total de 1.229 unidades
habitacionais já estão liberadas para construção imediata em 30 municípios.
ALUGUEL SOCIAL
O projeto de lei n° 21.186
que institui o aluguel social
foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado no dia
30 de novembro. O programa destina o valor mensal
de R$ 350 para locação de
imóveis por 18 meses (prorrogáveis por mais 18) para
famílias que se enquadrem
nos critérios do déficit habitacional em Goiás. Entre
eles estão situação financeira vulnerável, ser inscrito no
CadÚnico no município, ser
maior de 18 anos ou emancipado e residir no município
por, no mínimo, três anos.

Mobilidade: Menos de 37% das ruas de Goiás possuem placa de endereço
Procurar endereço em
Goiânia é um desafio para
quem não conhece a cidade.
Falta sinalização e o nome de
ruas são repetidos. Sem um
GPS ou a ajuda de um morador, a pessoa pode demorar a
chegar ao destino. O problema não é apenas da capital.
De acordo com o Cadastro Nacional de Endereços
para Fins Estatísticos do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 36,91%
dos logradouros públicos em

Goiás têm o endereçamento
correto, com nome de rua,
avenida, praça, beco, setor.
Do total de 2.582.405 logradouros cadastrados em Goiás,
apenas 953.087 possuem a
identificação de numeração
oficial, o que prejudica a prestação de vários serviços públicos e a mobilidade urbana.
Cidades com mais de 50
mil habitantes devem ter essa
sinalização segundo a Portaria nº 567/2011 do Ministério
das Comunicações estabelece que os logradouros (ruas,

avenidas, becos, praças, etc.)
estejam oficializados junto à
Prefeitura Municipal e possuam placas identificadoras.
Os Correios, órgão do Ministério das Comunicações,
elaborou o Plano Diretor de
Distribuição Postal para servir como subsídio técnico a
secretarias municipais e ao
executivo e legislativo das
cidades tem como objetivo
melhorar a urbanização com
o emprego de critérios para a
denominação de logradouros
e numeração predial.

Motorista de aplicativo
há 3 anos, Diego Antônio
disse que faz o uso exclusivamente do GPS em seu
trabalho. “Nunca recorro a
placas para achar um endereço”. Segundo ele, muitas
possuem nome diferente do
que consta nos endereços ou
estão ilegíveis. O entregador
de farmácia Wesley Moura disse que no bairro onde
mora e trabalha, na Região
Noroeste de Goiânia, um dos
requisitos para conseguir
o emprego foi justamente

conhecer o Jardim Nova Esperança e região. “Nem sempre as ruas aqui têm placas
e as que tem são apagadas.
A gente se guia muito pelas
placas das casas”, explica.
MOBILIDADE
Em Goiânia, a atribuição
de colocação das placas indicativas de endereçamento
é da Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano
e Habitação (Seplanh). De
acordo com a assessoria de
comunicação da pasta, equi-

pes da secretaria trabalham
atualmente na elaboração
de um regulamento para a
colocação e manutenção
destes equipamentos nos
logradouros, uma vez que
grande parte dos exististentes estão deteriorados pela
ação do tempo. A assessoria não informou, contudo,
se há um cronograma para
esta elaboração e quando o
regulamento estará pronto
para o início dos trabalhos
de manutenção e colocação
de placas pela cidade.
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Auxílio Brasil, Vale-Gás e FGTS: os
benefícios confirmados em 2022
C
om a chegada da pandemia no país, milhares de pessoas perderam o emprego e empresas
precisaram ser fechadas.
Isso fez com que algumas
pessoas dependessem de
benefícios sociais, que foram
uma importante ferramenta
para garantir a sobrevivência
de milhões de famílias durante a crise econômica.
Em 2021, com o início da
vacinação, a economia teve
uma retomada gradual mas
ainda foi necessário auxílios
financeiros do governo. Essa
necessidade pode se repetir
em 2022, depois da aprovação de orçamentos que destina quase R$ 100 bilhões
para programas sociais.
Além do Auxílio Emergencial, utilizado durante os
anos de 2020 e 2021, outros
programas também foram
criados, como o Auxílio Brasil e o Vale-gás, aprovado
após o aumento registrado
no preço do gás de cozinha.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Foi confirmada uma nova
etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial para o início de 2022. O depósito será
feito para um grupo específico – pais solteiros chefes
de família que tiveram uma
cota extra do auxílio aprovada neste ano. O pagamento
é retroativo e será destinado apenas para esse grupo e não faz parte de uma
nova prorrogação do Auxílio
Emergencial.
A parcela será paga a 1,28
milhões de pais solteiros
que, em 2020, receberam
a cota simples do benefício
de R$ 600. Os homens que
se encaixam nesse perfil
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poderão receber o valor retroativo referente às cinco
parcelas originais, podendo
chegar ao valor de R$ 3.000.
Os depósitos estão previstos para acontecer em dezembro. Receberão homens
chefes de família cadastrados pelas plataformas digitais até 2 de julho de 2020.
SAQUES DO FGTS
As novas rodadas de pagamentos do FGTS já estão
confirmadas para 2022. A
modalidade de saque aniversário está disponível para
todos os trabalhadores que
possuem saldo em contas
ativas e inativas do Fundo.
Sem nova liberação de saque
emergencial em 2021, o número de brasileiros que aderiram ao saque de aniversário chegou a 16 milhões.

Para sacar os valores no
mês que faz aniversário, o
trabalhador deve solicitar o
saque entre o primeiro dia
útil até o último dia do mês
de seu nascimento. O saque de aniversário também
podem ser feito fora desse
período, mas a retirada dos
valores ficará apenas para o
próximo ano.
O valor do saque aniversário varia de acordo com o
saldo disponível na conta de
cada trabalhador. Para fazer
o cálculo, a Caixa disponibiliza uma tabela de referência
para cada faixa de saldo, a
alíquota disponível e a parcela adicional que o trabalhador terá direito.
PIS/PASEP
Os pagamentos do abono
Pis/Pasep 2022 devem ser

iniciado pela Caixa Econômica Federal no mês de janeiro
de 2022. Sem saques liberados em 2021, o cronograma
de pagamento do abono salarial foi adiado para o próximo
ano após decisão do Codefat.
A partir de 2022, o calendário do Pis/Pasep começara
sempre em janeiro e seguirá
liberando o dinheiro até dezembro do mesmo ano.
Os pagamentos devem ser
liberados referente ao ano-base de 2020 e 2021. Há ainda
a possibilidade de que os trabalhadores recebam o abono
salarial em dobro, já que o benefício para quem trabalhou
de carteira assinada neste ano
está previsto para 2022.
O valor pago deve ser confirmado em janeiro, após o governo oficializar o novo valor
do salário mínimo em 2022. A

previsão é que o piso nacional
receba aumento de 10,04% e
suba para R$ 1.210,00.
AUXÍLIO BRASIL
Outro benefício confirmado para 2022 é o Auxílio
Brasil com o novo valor de R$
400 entre janeiro e dezembro. O novo programa social
lançado em novembro deste ano deverá contemplar a
partir de janeiro pelo menos
17 milhões de famílias que vivem em situação de pobreza
e extrema pobreza no país.
Ao decorrer do próximo
ano, novos beneficiários devem ser incluídos pelo governo após a revisão mensal
dos cadastros, podem abranger o público que ficou sem
renda após o fim do Auxílio
Emergencial e se encaixa nas
regras do Auxílio Brasil.

VALE GÁS NACIONAL
O pagamento do programa vale gás do governo está
programado para começar
no próximo ano. O programa
Gás para Brasileiros, foi criado em 2021, após o aumento
no valor de gás de cozinha.
O benefício prevê o pagamento de metade do valor
de um botijão de gás de 13kg
a cada dois meses para famílias inscritas no Cadastro
Único e com algum membro
e com algum membro que
seja beneficiário do BPC. O
pagamento está previsto
para beneficiar ao menos 5,5
milhões de famílias.
O valor inicial é de R$ 52,
levando em conta que o preço médio do gás de cozinha
fica em torno de R$ 100 nos
últimos meses. Já em 2022,
o Ministério da Economia
prevê o repasse de parcelas
bimestrais de R$ 56, totalizando um benefício de R$
336 ao longo do ano.
14º SALÁRIO DO INSS
O projeto de lei que prevê o pagamento do 14º pagamento para segurados do
INSS ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. De
autoria do deputado Pompeo
de Mattos, a proposta determina o pagamento do abono
salarial limitado a dois salários
mínimos para aposentados e
pensionistas do INSS nos meses de março de 2022 e 2023.
Para que os segurados
consigam receber o 14º salário já neste próximo ano
o projeto de lei precisa ser
aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara e, caso aprovado, seguirá diretamente para análise do Senado Federal.

Ministério diz que vacinação de crianças deve começar em Janeiro
O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira
(27/12) que a vacinação de
crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 deve começar em janeiro de 2022. Em
nota, a pasta declarou que a
recomendação é para inclusão da faixa etária no Plano
Nacional de Imunização.
Segundo o ministério, a
posição favorável à vacinação poderá ser formalizada
no dia 5 de janeiro, após o
fim do prazo da consulta pública aberta para tratar da
questão, se a recomendação
for mantida.
“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11
anos na Plano Nacional de
Operacionalização da Vacina-

ção contra a Covid-19 (PNO),
conforme
posicionamento
oficial da pasta declarado em
consulta pública no dia 23 de
dezembro e reforçado pelo
ministro da Saúde em manifestações públicas”, diz a nota.
No dia 16 de dezembro,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech em crianças com
idade de 5 a 11 anos.
Em seguida, partidos de
oposição recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para obrigar a inclusão imediata da faixa etária no programa de imunização. Ao analisar
a petição, o ministro Ricardo
Lewandowski
determinou
que o governo se manifeste

até 5 de janeiro sobre a ação.
MÉDICOS A FAVOR
Em nota, a Associação
Médica Brasileira (AMB)
defendeu a vacinação de
crianças. Segundo a entidade, a autorização da Anvisa
segue os mesmos critérios
de segurança e eficácia para
as demais faixas etárias.
Além disso, a medida reduz
a transmissão do vírus.
“Enfatizamos que crianças podem também serem
acometidas pela Síndrome
Inflamatória Multissistêmica
associada ao SARS-Cov-2; desenvolverem sequelas e covid
longa. Portanto, a vacinação é
essencial para reduzir/evitar
sofrimento, hospitalizações e
mortes”, declarou a AMB.
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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

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
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

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo
11 4848 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

ANO 12, Nº 2878
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
------------------------------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
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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

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
gem 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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
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

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

------------------------------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 –
(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
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Um grito de desespero: os efeitos
colaterais do aquecimento global
A
imagem da idosa em
meio a um incêndio
florestal evoca O Grito,
obra seminal do expressionista norueguês Edvard Munch.
Com algumas diferenças entre
a fotografia e a tela, o registro
mostra o desespero da mulher
diante da iminente destruição
de sua casa no vilarejo de Gouves, na Ilha de Evia, em um
domingo quente, 8 de agosto.
Naquele dia, ela e milhares de
residentes foram evacuados
de barco do local para evitar
uma tragédia maior.
O incêndio na Grécia, como
muitos outros ao redor do
planeta, é resultado dos efeitos colaterais do aquecimento
global. Uma tendência que,
se não for interrompida pelos
países mais poluidores, entre
os quais China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão, terá
consequências ainda mais
terríveis para a humanidade.
O desafio será limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius,
conforme definição do Pacto
de Glasgow, referendado na
cúpula ambiental COP26.
No Brasil, o foco das preocupações é a chamada Amazônia Legal Brasileira. Estudos
recentes mostram que, com a
alta de quase 22% nos desmatamentos da área, a imensa
floresta passou a emitir mais
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dióxido de carbono do que
tem capacidade de absorver.
A região outrora reconhecida
como “pulmão do planeta”,
por sua grande capacidade de
absorção das emissões que
alimentavam a crise climática,
agora está causando sua aceleração. O negacionismo ambiental tem sido um obstáculo. Especialistas afirmam que
o Brasil já conhece estratégias
eficientes de descarbonização e reúne boas condições
para utilizá-las. O Plano Nacional de Prevenção e Controle
do Desmatamento, a criação
de áreas protegidas e o investimento em biocombustíveis
foram algumas delas. Outras
precisam ser criadas para a situação que se impõe.
O documento resultante
da 26ª conferência da ONU
sobre o clima prevê, entre
outros pontos, a diminuição
do uso de combustíveis fósseis, a mitigação de catástrofes causadas pela crise ambiental, a revisão dos planos
de redução de emissões de
gases e a repaginação do sistema de créditos de carbono. Com isso, espera-se que
as emissões humanas futuras não excedam 450 bilhões
de toneladas — é quase o total de uma década nas taxas
anuais atuais. Temos pressa.
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Paul Rudd é um psiquiatra com más
intenções em O Psiquiatra ao Lado

I

nspirado em uma história
real, “O Psiquiatra ao Lado”
nos apresenta um drama
sobre vulnerabilidade, solidão
e oportunismo que durou por
quase três décadas (27 anos).
Na trama, Will Farrell interpreta Marty Markowitz, um
sujeito tímido com problemas
emocionais que herdou do
pai uma pequena fortuna e
empresa de tecidos na qual
cuida juntamente com a irmã
Phyllis (Kathryn Hahn). Certo
dia, Phyllis sugere que Marty
se consulte com um psiquiatra
para ajudá-lo a ser mais desenvolvido, e menos prejudicado pelos ataques de pânico
e ansiedade, e eis que Marty
conhece o Dr. Ike (Paul Rudd).
Inicialmente, Ike parece desejar o melhor para o seu paciente. Ele é um sujeito carismático
e sedutor com um poder de
convencimento gigante.
Inicialmente, preciso elogiar a dupla protagonista.
Will Farrell já tentou outros
trabalhos dramáticos mas
nenhum realmente digno
de nota ou memorável, mas
aqui, o ator (conhecido por
comédias pastelão) não somente entrega um personagem emocionalmente frágil
e solitário, como o faz com
uma sensibilidade notável.
São olhares e pequenos gestos que falam muito mais do
que palavras, e o personagem
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Vidente que previu 11
de setembro, afirmou
sobre nova pandemia

de Marty não fala tanto assim, portanto, Farrell maneja
com destreza os detalhes e
nuances do papel. Uma atuação memorável e a melhor de
sua carreira até hoje.
Agora: precisamos falar de
Paul Rudd! Rudd é conhecido
por comédias e por ser atualmente o Homem-Formiga da
Marvel, e é um desses atores
cujo carisma transborda em
tela. Eu sempre gostei do seu
estilo de comédia, e de fato,
seu carisma e simpatia são gigantes. Mas aqui é a primeira
vez em que tive ódio de Paul

Rudd. Além de seu personagem ser um safado mentiroso, oportunista e desprovido
de empatia, Rudd usa todas
estas qualidades citadas anteriormente sobre sua pessoa em favor da construção
de Ike, já que ele é um malandro que nunca se considera errado e usa justamente
a simpatia para convencer e
conseguir o que deseja.
“O Psiquiatra ao Lado” é
magistral ao trabalhar nas
sutilezas esta relação tóxica
e prejudicial entre Marty e
Ike. Não temos cenas com

Ike fazendo cara de mal ou
se revelando uma pessoa escrota, pelo contrário, o enredo
coloca o personagem como alguém que se considera bom,
mas completamente prejudicial com quem se envolve. E
a cada novo episódio somos
tomados por mais preocupação, angústia e ódio. Uma
mescla que torna o seriado
mais atraente e envolvente.
Tenho ressalvas com relação a
passagem de tempo, que soa
confusa às vezes, mas no geral, o show vale muito a pena
e merece o investimento.

Conhecida como Baba
Vanga, a vidente búlgara Vangelina Gushterova, afirmou
em 1996 antes de morrer,
que haveria uma pandemia
no ano de 2022. A vidente
também já previu o atentado
as torres gêmeas no dia 11
de setembro, em Nova York,
a morte da Princesa Diana e
a pandemia de Covid-19.
Segundo a vidente Búlgara, 2022 também será
marcado por uma grave
crise hídrica, com escassez
de água potável em várias
cidades do mundo. Além
disso ela previu que a poluição dos rios irá aumentar e uma tsunami irá devastar a Ásia e a Austrália.
Baba Vanga também prevê ainda uma invasão alienígena em 2022. A vidente

afirmou que, um asteroide
enviado por extraterrestres
em 2017 irá atacar o planeta
terra no próximo ano.
Vangelina ficou famosa
por supostamente ter acertado previsões de eventos
marcantes da atualidade,
além dos ataques ao 11
de setembro e a morte da
Princesa Diana. A vidente
também previu o acidente
nuclear em Chernobyl, o
tsunami de 2000 na Ásia e
a saída do Reino Unido da
União Europeia.
A vidente previu para o
ano de 2021 uma atividade
sísmica e vulcânica significativa. Além de inundações
e tempestades. Para a mídia internacional, a vidente
tem cerca de 85% de precisão em suas visões.

