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Segundo um levantamento feito pela agência de checagem Aos Fatos, o presidente Jair Bolsonaro contou em 2021 sete mentiras por dia. As 
informações foram divulgadas pelo site Congresso em Foco. O levantamento apontou que as fake news ou dados distorcidos usados pelo 
chefe do executivo. Segundo a agência de checagem, 606 declarações feitas pelo presidente ao longo de 2019, ano em que tomou posse.

Bolsonaro contou sete mentiras por 
dia em 2021, afirma levantamento

Previsão indica 
chuvas volumosas 
com ventos e raios 
em Goiás  p3

Canabidiol auxiliou na redu-
ção de tumor cerebral grave
Um dos princípios ativos da maconha, diminuiu um tumor cerebral 
altamente agressivo e letal, em ratos. Após inalarem a substancia, as 
coobais apresentaram redução para o crescimento da doença.

p4

Rogério Cruz testa po-
sitivo para Covid-19 
pela segunda vez  p2
O prefeito de Goiânia testou positivo para Co-
vid-19, nesta terça-feira (4), após realizar um teste 
de rotina. Com o resultado, Rogério Cruz suspen-
deu sua agenda dos próximos dias e afirmou que 
continuará exercer suas funções de casa, onde fi-
cará isolado. na hoje, testei positivo para Covid-19. 
Não apresento sintomas.

Medicamentos antigripais contra dor, febre e mal-estar têm sido os mais 
procurados nas farmácias de Goiânia. Eles combatem os sintomas comuns 
de dengue, gripes e variante ômicron, doenças com aumento crescente de 
casos na capital. A movimentação em busca desse tipo de remédio chega a 
300%, segundo o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás.

Dengue, gripes e variante 
ômicron: movimento nas 
farmácias cresceu 300%  p3



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 5 de Janeiro de 2022cotidiano 

Rogério 
Cruz tes-
ta posi-
tivo para 
Covid-19 
pela se-
gunda vez

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

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

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   

Tiragem: Atende a Lei Estadual nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
CNPJ: 24.946.442/0001-93

O valor do salário mí-
nimo chegou a R$ 
1.212 em 2022, e 

não é o suficiente para com-
prar duas cestas básicas por 
mês na cidade de São Paulo. 
A projeção foi feito pelo De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), que che-
gou ao preço da cesta básica 
no valor de R$ 700 na capital 
paulista no mês de janeiro.

A cesta básica, composta 
por 13 itens, tem valores va-
riados nas diferentes regiões 
do país e, por isso, representa 
uma parcela diferente do salá-
rio mínimo em casa uma delas. 
Na maioria das 17 capitais pes-
quisadas, no entanto, o preço 
da cesta representa mais de 
metade do salário mínimo.

O preço mais baixo en-
contrado foi de R$ 473,26 
(46,5% do salário mínimo) 
em Aracaju. Já o mais alto 
foi encontrado em Florianó-
polis, no valor de R$ 710,53 
(70% do salário mínimo). Os 
dados são referentes a no-
vembro de 2021, com cálcu-
lo baseado no salário míni-
mo vigente no momento.

Para o Dieese, o valor do 
salário do mínimo deveria es-
tar em quase R$ 6 mil, consi-
derando o nível de preços no 
país e que uma família não 

tem apenas a conta do mer-
cado para pagar. Esse valor é 
quase cinco vezes o valor es-
tabelecido para o ano novo.

SEM AUMENTO REAL
O valor do salário míni-

mo de 2022, de R$ 1.212, foi 
confirmado em medida pro-
visória publicada na última 
sexta-feira (31) e passou a 

valer em 1º de janeiro.
Para esse cálculo, é usa-

da a taxa de inflação medida 
pelo INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) – 
que abrange as famílias com 
rendimentos de 1 a 5 salários 
mínimos e tem por objetivos a 
correção do poder de compra 
dos salários. Segundo o Diee-
se, mais de 56 milhões de pes-

soas têm rendimento referen-
ciado no salário mínimo, entre 
beneficiários do INSS e traba-
lhadores privados e públicos.

O Ministério da Economia 
diz que o cálculo do novo sa-
lário mínimo foi feito consi-
derando uma alta de 10,02% 
como INPC previsto para 
todo o ano de 2021. “Neste 
percentual, foram conside-

rados os valores realizados 
do INPC para os meses de ja-
neiro a novembro e as proje-
ções do governo para o mês 
de dezembro”, diz a nota.

A pasta ainda afirma que 
o novo valor atende ao es-
tabelecido na Constituição 
Federal, que determina a 
preservação do poder aqui-
sitivo do salário mínimo

Reprodução

O prefeito de Goiâ-
nia testou positivo para 
Covid-19, nesta terça-
-feira (4), após realizar 
um teste de rotina. Com 
o resultado, Rogério Cruz 
suspendeu sua agen-
da dos próximos dias e 
afirmou que continuará 
exercer suas funções de 
casa, onde ficará isolado.

O prefeito fez o comu-
nicado em sua página no 
Twitter. “Informo que, 
ao realizar exame de ro-
tina hoje, testei positivo 
para Covid-19. Não apre-
sento sintomas. Estou 
suspendendo a agenda 
e orientando as pessoas 
que estiveram comigo a 
testarem. Realizarei teste 
RT-PCR e, até que o saia o 
resultado, trabalharei de 
casa de forma remota”, 
escreveu Rogério Cruz.

É a segunda vez que 
o prefeito tem teste po-
sitivo para a doença. Em 
outubro de 2020, Rogério 
Cruz foi diagnosticado 
com Covid-19. Segundo 
a assessoria de imprensa 
a primeira-dama, Thelma 
Cruz, e assessores próxi-
mos testaram negativo.

COVID EM GOIÁS
A Secretaria de Esta-

do de Saúde (SES) emitiu 
nota, nesta terça-feira (4), 
para atualizar os dados 
da doença e da vacinação 
em Goiás. Há 948.625 
casos confirmados e 
24.699 mortes confirma-
das. A taxa de letalidade 
no estado é de 2,61%.

Os dados sofrem com 
a interrupção do sistema 
do Ministério da Saúde. 
Os casos foram atualiza-
dos no último dia 24 de 
dezembro de 2021. Já os 
dos imunizantes, são de 9 
de dezembro de 2021.

Salário mínimo poderá comprar 
menos de duas cestas básicas

Segundo pesquisado-
res, o canabidiol (CBD) 
um dos princípios ativos 
da maconha, diminuiu do 
glioblastoma, um tumor 
cerebral altamente agres-
sivo e letal, em ratos.

Os cientistas também 
observaram que, após ina-
larem a substancia, as coo-
bais apresentaram redução 
de  essenciais para o cresci-
mento da doença. Os deta-
lhes das pesquisa também 
foram apresentados na re-
vista especializada Cannabis 
and Cannabinoid Research.

Os especialistas usaram 
células de glioblastoma 
modificadas de humanas e 
criaram o que é chamado 
de glioblastoma ortotópi-
co, o modelo mais realista 

possível para o tumor.
No oitavo dia, o câncer 

estabeleceu de forma agres-
siva no cérebro dos camun-
dongos. No dia seguinte, a 
equipe deu início ao trata-
mento, com doses diárias 
de CBD inalado. Alguns ani-
mais receberam um place-
bo e o experimento durou 

sete dias.  Ao avaliarem as 
imagens do tumor, os pes-
quisadores notaram uma 
diminuição significativa do 
tamanho da doença nos ra-
tos que ingeriram o CBD, o 
que não foi visto no grupo 
que ingeriu o placebo.

“Vimos uma redução 
significativa no tamanho 

do tumor e também no 
microambiente tumoral 
estabelecido pelas células 
cancerosas, o que inclui va-
sos sanguíneos e fatores de 
crescimento diversos que 
fazem com que ele se espa-
lhe” explicou, em comunica-
do, Babak Baban, imunolo-
gista da Augusta University, 
nos Estados Unidos, e um 
dos autores do estudo.

USO COMBINADO
O tratamento para glio-

blastoma atualmente in-
cluiu cirurgia, seguida de 
quimioterapia e radiote-
rapia, entretanto os resul-
tados não são altamente 
satisfatórios. “O que temos 
não está funcionando mui-
to bem. Os familiares tra-

zem os pacientes e dizem 
que eles simplesmente não 
estão pensando direito, 
que a memória está de-
sordenada ou que foram 
demitidos do emprego por-
que não estão mais fazen-
do as coisas que faziam há 
30 anos”, conta Baban.

Um dos principais pla-
nos do especialista, caso 
o efeito da droga se repita 
em outras análises labora-
toriais, o uso do CBD em 
conjunto com as aborda-
gens disponíveis, como a ci-
rurgia. “Estamos animados 
com a redução do tumor e 
acreditamos que o canabi-
diol poderá ser explorado 
como uma ferramenta au-
xiliar durante o tratamen-
to”, ressalta Baban.

Pesquisa mostra que canabidiol auxiliou na redução de tumor 
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Medicamentos anti-
gripais contra dor, 
febre e mal-estar 

têm sido os mais procurados 
nas farmácias de Goiânia. Eles 
combatem os sintomas co-
muns de dengue, gripes e va-
riante ômicron, doenças com 
aumento crescente de casos 
na capital. A movimentação 
em busca desse tipo de remé-
dio chega a 300%, segundo o 
presidente do Sindicato dos 
Farmacêuticos de Goiás (SFG), 
Fábio José Basílio.

“A variação é maior que 
100% em alguns dias e chega 
a triplicar em outros, consi-
derando que estamos em 
um momento com circulação 
dos vírus H3N2 e ômicron e 
vivemos o início do tempo 
chuvoso com explosão de 
casos de dengue. Houve um 
aumento significativo com as 
festas de final de ano. Mui-
tas pessoas viajam de férias 
e voltam doentes”, justifica.

Dipirona, Paracetamol e 
Ibuprofeno são os mais pe-
didos nos balcões de aten-
dimento. De acordo com 
Fábio, as farmácias já estão 
passando por dificuldades na 
reposição dos estoques pelas 
indústrias devido ao boom de 

demanda pelos medicamen-
tos e por causa do recesso de 
final de ano concedido aos 
seus trabalhadores.

A maior preocupação é 
em relação ao Oseltamivir, 
vendido comercialmente 
como Tamiflu. Embora seja 
bastante procurado, inclusi-
ve por pessoas sem receita 
médica, ele tem sido bastan-
te prescrito e vendido.

“Nesse final de semana, eu 
percebi muita gente em busca 
do Oseltamivir, que ajuda nos 
casos graves de gripe. Ele já 
não estava sendo encontrado 
facilmente. Creio que haverá 
falta dele no mercado. Os es-
toques vão ficar desabasteci-
dos, considerando a quanti-
dade de pessoas que podem 
vir a precisar dele”, alerta o 
presidente do SFG.

EFEITO SINTOMÁTICO
O médico infectologista 

Marcelo Daher ressalta que 
os antigripais melhoram os 
sintomas de qualquer infec-
ção viral ou dor por conte-
rem substâncias desconges-
tionantes, anti-inflamatórias 
e eventualmente antialérgi-
cas. Dessa forma, eles fazem 
efeito para quem já está do-
ente e não para quem quer 

se prevenir de gripes.
“São sintomáticos e me-

lhoram febre, dor e descon-
forto. Eles não têm ação di-
reta no vírus, mas indireta. 
Os únicos com ação direta no 
vírus da Influenza compro-
vados cientificamente são o 
Relenza e o Oseltamivir. Por 
isso, tratar gripe tomando 
Benegripe não tem muita 
lógica. De qualquer forma, o 

ideal é não abusar deles sem 
a orientação médica. Sabe-
mos que as pessoas fazem 
uso deles, mas é necessário 
moderação porque são me-
dicamentos”, orienta.

IMUNIDADE
A imunidade alta depen-

de de hábito de vida e não 
de medicamento. Daher frisa 
que não existe um medica-
mento vendido facilmente 
na farmácia para dar um up 
nesse quesito. Essa condi-
ção, segundo ele, está rela-
cionada à uma boa alimenta-
ção e à prática de atividade 
física. “Não existe isso de 
‘ah, vou tomar uma vitamina 
para melhorar a imunidade’. 
É conversa pra boi dormir, 
não tem ação ou função”, diz.

A vitamina C, presente nos 
antigripais e alardeada como 
importante para manter a 
saúde em dia, não faz o efeito 
esperado pelo consumidor. 
Fábio lembra que a ingestão 
desse composto orgânico 
quando a pessoa está doente 
não supre as expectativas. “A 
dosagem dela nos antigripais 
é bem pequena e tem mais 
efeito psicológico do que prá-
tico”, argumenta Fábio.

Atenção, goianos! As chu-
vas típicas do verão devem 
continuar intensas em todas 
as regiões do Estado, inclu-
sive em Goiânia. O Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) emitiu, nesta terça-
-feira (4/1), um alerta de pe-
rigo indicando temporais no 
Estado, com ventos intensos, 
entre 60 km/h e 100 km/h, 
além de descargas elétricas.

O meteorologista André 
Amorim, gerente do Centro 
de Informações Meteoroló-

gicas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), explica que uma 
passagem de uma frente fria 
está proporcionando umida-
de para o Estado. Mas, confor-
me explica, ao se unir ao calor, 
provoca chuvas volumosas e 
de grande intensidade, que 
devem permanecer durante 
toda esta semana. “São chu-
vas instáveis, provenientes da 
estação de verão. Então, se 
observarmos, o dia pode co-
meçar com sol e terminar com 
muita água”, explica Amorim.

ORIENTAÇÕES
O risco de raios durante 

esse tipo de chuva é grande. 
Sendo assim, em caso de raja-
das de vento, é perigoso bus-
car abrigo debaixo de árvores, 
locais que recebem as descar-
gas elétricas com mais faci-
lidade. Também não é reco-
mendável estacionar veículos 
perto de torres de transmis-
são e placas de propaganda. 
Se possível, desligar aparelhos 
elétricos e quadro geral de 
energia. Em casos de perigo, o 

ideal é entrar em contato com 
a Defesa Civil pelo telefone 
199 ou com o Corpo de Bom-
beiros pelo 193. 

 
CHUVAS TENSAS
O meteorologista André 

Amorim explica que as chu-
vas no Norte e Nordeste de 
Goiás devem permanecer in-
tensas ao longo desta sema-
na. A previsão deixa o cená-
rio ainda mais preocupante, 
já que em razão do volume 
das chuvas subiu para 14 o 

número de municípios des-
sas regiões em estado de ca-
lamidade. São eles: Alto Para-
íso de Goiás, Campos Belos, 
Cavalcante, Colinas do Sul, 
Divinópolis de Goiás, Monte 
Alegre de Goiás, Iaciara, For-
moso, Niquelândia, São João 
D’Aliança, Guarani de Goiás, 
Flores de Goiás, São Domin-
gos e Teresina de Goiás. “Ape-
sar de em alguns momentos 
o volume de chuva diminuir, 
ela é insistente”, completa o 
gerente do Cimehgo. 

Amorim acrescenta que 
as chuvas podem dificultar 
ainda mais o trabalho do Go-
verno do Estado em relação 
às obras em rodovias que ce-
deram, como é o caso da GO-
118. Além disso, o grande vo-
lume de água pode atrapalhar 
também ações de apoio dos 
bombeiros nessas regiões. No 
município de Cavalcante, por 
exemplo, há centenas de fa-
mílias ilhadas, desde a última 
semana, em decorrência de 
temporais na cidade. 

Reprodução

Previsão indica chuvas volumosas com ventos e raios em Goiás

Dengue, gripes e variante ômicron: 
movimento nas farmácias cresceu 300%



Após quase dois anos de 
pandemia com impactos fi-
nanceiros e sociais, o ano 
de 2022 para alguns é visto 
como um ano de alívio. Prin-
cipalmente na economia, 
que é uma das vertentes 
principais em nosso país.

Segundo projeções de ban-
cos, consultorias e corretoras 
coletadas pelo Banco Central, 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, deve avançar no 
máximo 2% em 2022. O avan-
ço vem logo após um cres-
cimento próximo de 5% em 
2021, o maior em 11 anos.

VILÕES DA ECONOMIA
O economista Ivo Ferreira 

prevê que a economia em 

2022 fique morna com baixo 
crescimento, por conta dos 
altos índices de inflação e do 
aumento das taxas de juros. 
Ele também alerta que este 
ano iremos enfrentar alguns 
vilões da economia.

“Iremos enfrentar alguns 
vilões este ano, pois o au-
mento dos produtos e servi-
ços fará com que as pessoas 
ou empresas busquem cré-
ditos em instituições finan-
ceiras, com objetivo de ter 
capital de giro para as em-
presas, e para pessoas físi-
cas. Visto que o ano será de 
crescimento contido, é bom 
conter os gastos para não 
comprometer grande parte 
do salario ou do caixa do seu 

negocio”, alerta Ferreira.
Ivo ainda completa dizen-

do que há fatores que podem 
prejudicar o crescimento 
ainda mais. “Os problemas 
fiscais referente a contenção 
dos efeitos da pandemia, 
como novos auxílios emer-
genciais para a população e 
a baixa geração de empregos, 
que pode estagnar em muito 
o processo de crescimento 
do país, poderá prejudicar 
ainda mais a economia nacio-
nal. Crescimento que já está 
sendo freado por conta da 
recessão mundial”, comple-
menta o economista.

Os rumores de que as 
eleições deste ano é visto 
como um fator preocupante 

para o crescimento da eco-
nomia, é confirmado pelo 
economista. Ele diz que as 
propostas eleitorais inter-
ferem de alguma forma no 
mercado nacional.

“As eleições podem ou 
não mexer na perspectiva 
com que o mercado ex-
terno nos vê. E também 
os caminhos com que a 
nossa economia deve tri-
lhar para atravessar esses 
tempos difíceis. O grau de 
confiabilidade que o nossa 
economia precisa, é ba-
seada principalmente nas 
decisões politicas e dos 
seus braços na economia, 
câmara de deputados e se-
nado”, admite Ivo.
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Segundo um levan-
tamento feito pela 
agência de checagem 

Aos Fatos, o presidente Jair 
Bolsonaro contou em 2021 
sete mentiras por dia. As in-
formações foram divulgadas 
pelo site Congresso em Foco.

O levantamento apontou 
que as fake news ou dados 
distorcidos usados pelo che-
fe do do executivo ficaram 
muito  acima da média in-
verdades diárias ditas por 
ele nos anos anteriores. 
Segundo a agência de che-
cagem, 606 declarações 
feitas pelo presidente ao 
longo de 2019, ano em que 
tomou posse, foram classi-
ficadas como falsas ou dis-
torcidas, uma média de 1,6 
mentiras por dia.

Já segundo o levantamen-
to, no ano de 2020, esse nú-
mero subiu para 1.529, cerca 
de 4,36 por cada dia do ano, 
em 2021 foram registradas 
2.516 falas mentirosas e dis-
torcidas, fazendo com que a 
média de inverdades fosse 

elevada para 6,9.
“Mais da metade destas 

mentiras e meias-verdades 
foram sobre covid-19, com 
1.278 declarações de Bol-
sonaro entre janeiro e de-
zembro sem avaliação na 
realidade. Desde o início 
da pandemia, já são 2.183 
manifestações do tipo sem 
acordo com a realidade”, 
destacou o levantamento. 
O levantamento também 
mostrou 145 mentiras rela-
cionadas às eleições.

Bolsonaro também men-
tiu sobre o desempenho da 
economia do país, e uma das 
principais mentiras ditas 
pelo presidente foi que o 
país criou mais empregos 
formais em 2020 do que 
no ano anterior. No final de 
2020 após uma revisão de 
dados  do Cadastro Geral 
de Empregos e Desempre-
gados (Caged) apontou que 
no lugar de criação de no-
vos empregos, o país havia 
perdido 191.500 vagas de 
carteira assinada.

Divulgação

Bolsonaro contou sete mentiras por 
dia em 2021, afirma levantamento

“A expectativa é que a economia fique morna em 2022”, diz especialista



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
-------------------------------
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 
comF: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

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 
diesel top automática re-
visada 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 automá-
tiR$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
-------------------------------
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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km 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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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
-------------------------------
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.

-------------------------------
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.
-------------------------------
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 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
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Os Estados Unidos re-
gistraram na segun-
da-feira, 3, mais de 

um milhão de novos casos 
de Covid-19 em um único 
dia, a primeira vez desde o 
início da pandemia, de acor-
do com dados da Universida-
de Johns Hopkins.

Ao todo, foram relatados 
1.082.549 novos casos, em-
bora o número possa estar 
distorcido devido a um atraso 
na divulgação de dados devi-
do ao período de festas de fim 
de ano. Em relação a mortes 
pela doença, o país registrou 
uma média de 1.200 por dia 
durante a última semana.

O novo pico tem como 
pano de fundo a propa-
gação da variante ômicron 
do coronavírus no país, que 
é considerada por especia-
listas como mais contagio-
sa, mas com casos menos 
graves. Atualmente, a cepa 
responde por cerca de três 
quartos de todos os novos 
casos nos Estados Unidos.

Atualmente há cerca de 
103 ml pessoas internadas 
pela doença no país, o maior 
número em quatro meses. No 
entanto, especialistas apon-
tam que dificilmente o núme-
ro de hospitalizações chegará 
perto do recorde, uma vez 

que a campanha de vacinação 
e os tratamentos avançaram 
consideravelmente em re-
lação ao inverno passado.

Há fatores que ligam o 
alerta entre autoridades, no 

entanto, como o alto índice 
de crianças hospitalizadas. 
Em dezembro, a cidade de 
Nova York viu o número de 
admissões pediátricas au-
mentar cinco vezes.

Mais de 60% da popu-
lação do país já recebeu o 
esquema vacinal original 
completo, e 33% já recebe-
ram uma dose de reforço.

Dados do Centro de Con-

trole e Prevenção de Do-
enças (CDC) mostram que os 
não vacinados são a grande 
maioria dos internados do 
país, ainda que a eficácia 
da vacina diminua com o 

tempo. Diante do cenário, 
as autoridades de saúde 
americanas enfatizaram a 
importância da vacinação e 
pediram que pessoas com 
mais de 18 anos recebam 
doses de reforço dos imuni-
zantes disponíveis.

“Se está se perguntando 
como se manter saudável e 
proteger seus entes queridos 
neste inverno, por favor, vaci-
ne-se e receba reforços. Use 
uma máscara em ambientes 
internos públicos e faça um 
teste de Covid-19 antes de se 
reunir com outras pessoas ”, 
disse Rochelle P. Walensky, 
diretora dos Centros para 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC), em mensa-
gem durante o período de 
festas de fim de ano.

Os Estados Unidos se-
guem em primeiro lugar no 
ranking mundial de casos e 
mortes cumulativas. Com 
uma rápida campanha de 
imunização no início do ano, 
o país viu o ritmo cair consi-
deravelmente devido à recu-
sa de grande parte da popu-
lação em receber as doses.

Desde o início da pan-
demia, 56 milhões de ame-
ricanos foram infectados 
pelo coronavírus e mais de 
825 mil morreram.

Reprodução

EUA ultrapassam marca de 1 milhão 
de casos diários de Covid pela 1ª vez
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A luta entre Whindersson 
Nunes e Popó está confir-
mada e acontecerá no dia 29 
de janeiro. Pelo menos foi o 
que afirmou o humorista em 
publicação no Twitter.

“Data marcada pra luta 
com Popó: dia 29 de janei-
ro!”, escreveu Whindersson, 
que foi prontamente res-
pondido pelo ex-pugilista.

“Tomou coragem, 
Whindersson? Agora eu te 
pego! Confirmado! 2022 
já começa quente! 29 de 
janeiro vem aí! E eu nun-
ca subi em cima do ringue 

para brincar! Não será essa 
a primeira vez!”

O local da luta, no en-
tanto, ainda não foi defini-
do. Apesar de aposentado, 
o currículo de Popó é de 
botar medo. Aos 46 anos, 
o ex-pugilista é dono de 41 
vitórias, sendo 34 nocau-
tes, somente duas derro-
tas, quatro títulos mundiais 
e supercampeão mundial 
(honraria a quem defende 
o título por 10 vezes).

Já Whindersson lutou ape-
nas uma vez, no boxe ama-
dor, e venceu por pontos.

Atrações de circo en-
frentam ocupantes na-
zistas em Freaks Out, 

fantasia sombria do diretor 
italiano Gabriele Mainetti que 
está competindo pelo prêmio 
principal do Festival Interna-
cional de Cinema de Veneza.

O filme, que transcorre 
na Roma de 1943, conta a 
história de quatro artistas 
circenses, cada um com sua 
característica peculiar, entre-
gues à própria sorte quando 
a cidade é bombardeada e 
seu chefe judeu desaparece.

Os quatro são um lobiso-
mem, um homem que atrai 
ferro como um ímã, uma ga-
rota elétrica que dá choques 
em quem a toca e um albino 
domador de insetos. Eles vão 
parar em um circo rival ad-
ministrado por Franz, um na-
zista frustrado com mãos de 
seis dedos que consegue pre-
ver o futuro e quer usar seus 
superpoderes para ajudar a 
evitar a derrocada de Hitler.

“Fomos atraídos pela 
ideia de misturar aberrações 
com um elemento fortemen-
te conflitante como os nazis-
tas”, disse Mainetti aos re-

pórteres após uma exibição 
na quarta-feira, 8. “Os perso-
nagens são assustados e co-
vardes no início, mas depois 
conseguem trazer à tona o 
que têm de melhor, e este é 

seu verdadeiro superpoder”.
O diretor do Festival de 

Veneza, Alberto Barbera, dis-
se que o filme tem ecos dos 
trabalhos de dois grandes 
vultos do cinema italiano, 

Federico Fellini e Sergio Le-
one. Mas Mainetti também 
se inspirou em Monstros, 
filme de terror de 1932 de 
Tod Browning, e no musical 
O Mágico de Oz, de 1939.

Filme italiano leva atrações 
de circo ao Festival de Veneza

Whindersson Nunes 
e ‘Popó’ confirmam 
luta para 29 de janeiro


