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Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, registrou a 1ª morte pela variante ômicron da Covid-19 no Brasil.  A vítima é um idoso 
de 68 anos portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. O Ministério da Saúde confirmou que foi notificado do primeiro 
óbito causado por variante ômicron pela secretaria de saúde de Aparecida e que essa é a primeira morte pela variante no país notificada ao MS.

Aparecida de Goiânia registra 
1ª morte por ômicron no Brasil

Material escolar 
caro é mais uma 
preocupação no re-
torno das aulas  p2 p8

Instagram anuncia três tipos 
diferentes de feed para usuários
O Instagram deve iniciar testes para a volta do feed em ordem cronológica. Com 
esse formato, as fotos e vídeos são ordenadas das mais recentes as mais antigas e 
novos formatos que devem começar a chegar aos aplicativos dos usuários.

p2

Goiás registrou apenas 19 fugas no ano passado. Estudo da Gerên-
cia de Inteligência e Observatório da Diretoria-Geral de Administra-
ção Penitenciária (DGAP) indica que o número de fugas nas unida-
des prisionais do Estado diminuiu quase 95% de 2018, quando 354 
presos fugiram das unidades prisionais do Estado, para 2021.

Goiás registra queda de 
95% no número de fugas 
em unidades prisionais  p3
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Prefeitu-
ra confir-
ma pri-
meiro caso 
de “flu-
rona” em 
Goiânia
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Aparecida de Goiânia, 
na Região Metropoli-
tana da capital, regis-

trou a 1ª morte pela variante 
ômicron da Covid-19 no Bra-
sil. A informação foi divulgada 
pela prefeitura na tarde desta 
quinta-feira (6). A vítima é um 
idoso de 68 anos portador de 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica e hipertensão arterial.

O Ministério da Saúde 
confirmou que foi notificado 
do primeiro óbito causado 
por variante ômicron pela 
secretaria de saúde de Apa-
recida e que essa é a primei-
ra morte pela variante no 
país notificada ao MS.

VÍTIMA DA ÔMICRON
De acordo com a prefei-

tura, o idoso começou a ter 
tosse, dispneia e desconfor-
to respiratório no dia 20 de 
dezembro de 2021. Dois dias 
depois, ele deu entrada e foi 
internado em uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
da cidade. No dia 26 de de-
zembro ele transferido para a 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Municipal, 
mas morreu no dia seguinte 
após um choque séptico.

A prefeitura solicitou no 
dia 28 a amostra do RT-PCR do 
paciente para sequenciamen-
to genético. O resultado posi-
tivo saiu nesta quinta-feira.

O idoso estava vacinado 
com três doses, segundo a 
prefeitura. Especialistas expli-

cam que a vacinação contra a 
Covid-19 reduz o risco de mor-
te pela doença e suas varian-
tes. Eles afirmam ainda que os 
imunizantes disponíveis contra 
o coronavírus são para evitar o 
agravamento dos casos, mas 
que não há garantia de que 
possam impedir a reinfecção.

A prefeitura informou ain-
da que o idoso tinha tido con-
tato com um morador que a 
Secretaria Municipal de Saú-
de já havia confirmado como 
infecção pela variante.

A confirmação do primei-
ro óbito ocorre dez dias após 

a declaração de transmissão 
comunitária na cidade. Até 
esta quinta-feira, o município 
já confirmou 55 casos de ômi-
cron. A prevalência da varian-
te alcançou a casa dos 93,5%.

Segundo o último boletim 
do Ministério da Saúde, di-
vulgado na quarta-feira (5), o 
país tem 265 casos confirma-
dos de ômicron e há outros 
520 em análise.

CORONAVÍRUS
Goiás tem o registro de 

947.898 casos de corona-
vírus e 24.695 mortes pela 

doença desde o início da 
pandemia, conforme a Se-
cretaria Estadual de Saú-
de. Os dados são da tarde 
desta quinta-feira.

No Brasil, o número é 
de 22.184.824 casos de 
Covid-19 e 616.691 vidas 
perdidas pela doença, con-
forme dados do Ministé-
rio da Saúde. O chefe da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou nesta 
quinta-feira que a variante 
ômicron pode ser menos 
grave, mas não deve ser 
classificada como “leve”.

Durante uma entrevista co-
letiva, o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, também repetiu seu apelo 
por uma maior equidade glo-
bal na distribuição e acesso às 
vacinas contra o coronavírus.

Ele alertou que, com base 
na taxa atual de distribuição 
de vacinas, 109 países não 
cumprirão a meta da OMS 
de que 70% da população 
mundial seja totalmente va-
cinada até julho. Esse obje-
tivo é visto como uma ajuda 
fundamental para encerrar a 
fase aguda da pandemia.

Reprodução

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) confirmou 
o primeiro caso de “fluro-
na”, diagnóstico simultâneo 
de Covid-19 e gripe, em 
Goiânia. A pasta informou 
que trata-se de uma mulher 
com cerca de 60 anos.

O primeiro caso de 
“flurona” confirmado na 
capital é de uma profis-
sional de saúde. Segundo 
a SMS, a mulher apresenta 
sintomas leves. O caso foi 
constatado por meio de 
exame em um laborató-
rio particular. A paciente 
passou por coleta de ma-
terial para que seja feito o 
sequenciamento genético, 
com objetivo de identificar 
a variante de Covid-19 que 
causou a infecção.

A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) investiga 
três casos suspeitos em 
Goiás. A pasta não infor-
mará as cidades ou outros 
detalhes dos pacientes 
até que saiam os resulta-
dos dos testes. O termo 
“flurona” é uma junção 
de “flu” que significa gripe 
em inglês e “corona” de 
Coronavírus. O primeiro 
caso de diagnóstico simul-
tâneo das duas doenças 
foi identificado em Israel, 
no dia 2 de janeiro.

Aparecida de Goiânia registra 
1ª morte por ômicron no Brasil

Com o retorno das aulas 
se aproximado, a compra 
do material escolar vem 
sendo uma das principais 
preocupações dos pais, por 
conta do aumento no valor 
dos itens. Esse valor investi-
do, é somado a outras des-
pesas recorrentes do dia a 
dia, e pesa mais ainda no 
bolso do consumidor.

Segundo uma pesquisa 
realizada pela Superinten-
dência de Proteção aos 
Direitos do Consumidor de 
Goiás (Procon Goiás) nos 
últimos dias, alguns itens 
registraram um aumento 
médio anual de 41,38%. 

No geral, o aumento mé-
dio ficou em 8,71%.

Outra informação im-
portante, foi a variação en-
tre o menor e maior preço, 
que chegou a 460%. Os nú-
meros foram obtidos em vi-
sita feita a 14 papelarias da 
capital, no período de 13 a 
23 de dezembro de 2021.

A pesquisa foi realizada 
pensando em informar e 
auxiliar o consumidor na 
hora de comprar o ma-
terial escolar. Visto que 
neste ano, o aumento foi 
causado pela alta inflação 
e pela maioria dos objetos 
serem importados.

PESQUISA DE PREÇO
De acordo com o geren-

te de Pesquisa e Cálculo 
do Procon Goiás, Gleidson 
Tomaz, o ponto principal 
que o consumidor deve ob-
servar na hora de comprar 
os materiais escolares, é a 
pesquisa de preço.

“O consumidor precisa 
pesquisar, o interessan-
te é escolher pelo menos 
três estabelecimentos e se 
possível fracionar a com-
pra entre eles. Ele tam-
bém pode solicitar junto 
a escola aqueles materiais 
que restaram do ano leti-
vo anterior e ver a possibi-

lidade de estar reaprovei-
tamento esses itens. Evite 
comprar aqueles mate-
riais que têm personagens 
infantis, pois eles acabam 
encarecendo ainda mais 
o preço final do produto. 
A palavra chave é pesqui-
sar”, relata Gledson.

As listas enormes envia-
das pela escola, também 
vem sendo visto pelos pais 
como um problema, pois 
a maioria dos objetos não 
serão utilizados para ativi-
dades escolares.

“É preciso tomar cuida-
do com aqueles itens que 
não podem ser solicitados 

na lista de material escolar. 
Quando a escola define o 
valor da mensalidade ela 
já faz com base na plani-
lha de custos, então aque-
les materiais que é de uso 
coletivo, os pais já pagam 
por isso no valor da men-
salidade. O consumidor 
precisa ter em mente que 
todo produto que é de uso 
coletivo e que não vai in-
fluenciar no aprendizado, 
não pode ser solicitado”, 
acrescenta o gerente.

MATERIAIS
Comparado aos anos 

anteriores, as papelarias 

estão percebendo uma 
queda no movimento 
neste ano. Segundo o 
Miguel Angelo Paz, pro-
prietário há mais de 30 
anos de uma papelaria 
localizada na Av.24 de 
Outubro, em Campinas, 
“por conta do reflexo da 
pandemia, as pessoas es-
tão com medo de irem ao 
estabelecimento. Em re-
lação as vendas, também 
houve uma queda, pois 
os consumidores estão 
procurando só itens que 
a lista escolar pede, e não 
itens de marca”, diz o em-
presário.

Material escolar caro é mais uma preocupação no retorno das aulas
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Goiás registrou ape-
nas 19 fugas no ano 
passado. Estudo da 

Gerência de Inteligência e 
Observatório da Diretoria-
-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP) indi-
ca que o número de fugas 
nas unidades prisionais do 
Estado diminuiu quase 95% 
de 2018, quando 354 pre-
sos fugiram das unidades 
prisionais do Estado, para 
2021. Os dados revelam 
que o índice diminui ano a 
ano. Em 2019 e 2020, fo-
ram registradas 211 e 69 fu-
gas, respectivamente.

A DGAP ressalta que das 
19 fugas registradas em 
2021, oito presos foram re-
capturados pelas forças de 
segurança, ou seja, mais 
de 40% voltaram para o 
sistema penitenciário para 
cumprir penas. Este levan-
tamento apresenta dados 
desde o início da implanta-
ção do observatório do sis-
tema prisional, que aconte-

ceu no decorrer de 2017.
Para o diretor-geral de 

Administração Penitenciária, 
Josimar Pires, a redução no 
número de fugas está dire-

tamente ligada ao alinha-
mento dos procedimentos 
de segurança penitenciária. 
“O POP [Procedimento Ope-
racional Padrão] foi adotado 

em 2019 e está padroni-
zando o modo de atuação 
dos servidores dentro das 
unidades prisionais. Isso re-
sultou em diminuição das 

ocorrências negativas, pro-
porcionando mais segurança 
a todos”, explica.

Outro fator determinante 
para a segurança dentro dos 

estabelecimentos prisionais 
foram os investimentos re-
alizados pelo Governo de 
Goiás e União. Nos últimos 
três anos, foram quase de 
R$ 44,5 milhões investidos 
no sistema penitenciário 
goiano. “São muitas ações 
para aumentar a seguran-
ça dentro dos presídios 
e proporcionar melhores 
condições de trabalho 
para nossos servidores Ad-
quirimos viaturas, portais 
para detecção de metal, 
scanners corporais, arma-
mentos, munições, coletes 
balísticos, algemas, pisto-
las, entre outros materiais”, 
destaca o diretor-geral.

A Polícia Penal de Goiás 
também tem investido em 
procedimentos de inteligência 
e trabalhado de forma inte-
grada com as forças policiais 
de Segurança Pública para 
combater a criminalidade no 
Estado. As operações conjun-
tas resultam em mais ações 
de segurança penitenciária.

A nova variante Ômicron 
vem aumentando os casos de 
contaminação em todo Brasil. 
Em Goiás, além do aumento 
dos casos de Covid-19, o nú-
mero de testagens também 
teve acréscimo expressivo.

Segundo o Sindicato dos La-
boratórios de Análises e Banco 
de Sangue (Sindilabs), em de-
zembro houve um aumento 
de 60% no número de testes, 
comparado a novembro. Nos 
primeiros dias de janeiro, tam-
bém foi identificado um au-
mento de 75% em relação ao 
penúltimo mês de 2021.

GOIÂNIA
Em Goiânia, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), am-
pliou as medidas para atender a 

procura por testes de Covid-19. 
O município irá disponibilizar 
pontos de testagem para toda 
população, com aproximada-
mente 2 mil testes rápidos de 
antigeno por dia. A partir de 
hoje(06), dois pontos na mo-
dalidade pedestre, estarão re-
cebendo pessoas a partir de 5 
anos de idade. Os testes estarão 
sendo feitos por agendamento 
através do site da prefeitura.

De acordo com a SMS, 
outros locais serão disponi-
bilizados e divulgados no site 
da prefeitura a partir desta 
sexta-feira (07).

APARECIDA 
DE GOIÂNIA
Em Aparecida de Goiâ-

nia, todos os pontos de va-

cinação contra a Covid-19, 
continuam ativos. Os locais 
estão disponibilizando todas 
as três doses dos imunizante 
sem agendamento prévio.

Dentre todos os locais, 
36 delas são em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s) 
de segunda a sexta-feira. O 
município também está apli-
cando a vacina, na Central de 
Imunização e no drive-thru 
da Cidade Administrativa 
Maguito VIlela, de segunda 
a sábado.

Segundo a Secretaria de 
saúde da cidade, qualquer 
pessoa acima de 12 anos já 
podem receber a primeira 
dose da vacina. Referenre a 
quarta dose, também foi dito 
que o esquema vacina foi 

ampliado para os imunossu-
primidos acima de 18 anos.

TRINDADE
A cidade de Trindade 

também está atuando no 
combate à explosão de casos 
suspeitos de Covid-19. Com 
isso, a Prefeitura reestrutu-
rou o atendimento na UPA 
do Setor Cristina, colocando 
tendas para ampliação do 
espaço de triagem, aumen-
to no número de médicos e 
de equipes de enfermagem 
a cada plantão. Segundo o 
município, de 200 por dia, 
saltou para 600 o número 
de atendidos na última se-
gunda-feira (03). De todos 
atendimentos, 20% testaram 
positivo para Covid-19.

Além da Covid-19, Trin-
dade vem lidando com o 
grande número de pacien-
tes com Influenza, dengue e 
síndromes típicas do período 
chuvoso como sinusite e ri-
nite. Com isso, a prefeitura 
também resolver intensificar 
a disponibilização de hidra-
tação e outros medicamen-
tos dentro da UPA.

Nos próximos dias, a tes-
tagem também será revista, 
pois no momento ela está 
sendo feita somente na UPA, 
sendo exclusivamente para 
pacientes da unidade e em 
pessoas que procuravam o 
maior posto de testagem, o 
Parque Lara Guimarães. A 
ideia é que a testagem seja 
também seja feita na Unida-

des Básicas de Saúde (UBS’s).

CALDAS NOVAS
Foi anunciado na última 

terça-feira (04), pelo secretá-
rio de saúde de Caldas Novas, 
Cláudio Costa, a descentra-
lização da vacinação contra 
a Covid-19 no município. Os 
5 pontos de vacinação que 
existem atualmente na cida-
de, irão para 9, nas Estategias 
de Saúde da Família (ESFs).

Além das ESFs que realiza-
ram a vacinação somente na 
parte da manhã, a Rodoviária 
Municipal, também será pon-
to fixo de vacinação, aten-
dendo o público de segunda 
à sexta-feira, das 7h às 12h. O 
que vai mudar a cada dia será 
a marca e dose da vacina.

Reprodução

Covid-19 faz municípios ampliarem medidas para atender população

Estado de Goiás registra queda de 95% no 
número de fugas em unidades prisionais
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A Uber anunciou nesta 
quinta-feira (6) que 
vai encerrar o serviço 

de entrega de comidas pelo 
aplicativo Uber Eats até o 
próximo dia 7 de março. A 
empresa justificou a medi-
da como uma mudança de 
estratégia e informou que 
continuará a oferecer o ser-
viço de delivery de super-
mercados e outras lojas.

O anúncio ocorre no dia 
seguinte à sanção de um 
projeto de lei que obriga as 
empresas de aplicativos a 
conceder seguro para aci-
dentes durante o trabalho 
e auxílio financeiro a en-
tregadores diagnosticados 
com Covid-19. O texto foi 
assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e publicado 
no DOU (Diário Oficial da 
União) desta quinta. A nova 
norma não foi citada pela 
Uber no comunicado em 
que informa a mudança.

“A Uber vai alterar sua es-
tratégia de delivery no Brasil, 
desativando o serviço de in-
termediação de entrega de 
comida de restaurante”, diz 
um trecho do comunicado.

O projeto de lei n° 1.665 
estabelece que serão for-
necidos aos entregadores 

itens básicos como água 
potável, álcool em gel e 
máscaras. O texto também 
prevê que os trabalhadores 
terão acesso aos banheiros 
das empresas. A proposta 
foi apresentada em abril de 
2020, mas teve tramitação 
concluída apenas em de-
zembro do ano passado.

A LEI
A lei sancionada pelo pre-

sidente obriga os aplicativos 
de entrega a contratar se-
guro contra acidentes, sem 
franquia, para os entregado-
res cadastrados. O benefício 
é de uso exclusivo para aci-
dentes ocorridos durante o 
período de retirada e entre-
ga de produtos e serviços, 
e deve cobrir, obrigatoria-
mente, acidentes pessoais, 
invalidez permanente ou 
temporária e morte.

A norma determina que 
as empresas também têm o 
dever de dar assistência fi-
nanceira pelo período de 15 
dias ao entregador afastado 
em razão de infecção pelo 
coronavírus. O auxílio pode 
ser prorrogado por mais dois 
períodos de 15 dias, median-
te apresentação de compro-
vante ou de laudo médico.

Divulgação

Uber Eats anuncia que vai encerrar 
entrega de comidas no em todo Brasil

O Governo Federal anun-
ciou a inclusão de crianças de 
5 a 11 anos no plano de vaci-
nação contra a Covid-19, nes-
ta quarta-feira (5). A estima-
tiva é que as doses utilizadas 
para este grupo chegue no 
Brasil na próxima quinta (13).

É prevista a entrega de 
uma remessa de 1,2 milhão 
de doses da vacina Pfizer. O 
imunizante será utilizado na 
vacinação do público e é a 
única autorizada pela Agên-

cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para ser 
usada nessa faixa etária.

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, o Brasil 
contabiliza 20,5 milhões de 
crianças com idade entre 5 
e 11 anos. Sendo assim, a 
entrega de 20 milhões de 
doses da Pfizer deve ser es-
perada no primeiro semes-
tre desde ano. Para o mês 
de janeiro. além das 1,2 mi-
lhão de doses previstas para 

o dia 13, também devem 
ser recebidas mais um lote 
de 3,74 milhões de doses da 
Pfizer. O Ministério da Saú-
de afirmou que não faltará 
vacina para as crianças.

Esse grupo apenas irá rece-
ber a dose de proteção contra 
o coronavírus com acompa-
nhamento dos pais ou auto-
rização por escrito. De acordo 
com o secretário executivo do 
Ministério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, 20 milhões de doses da 

vacina foram reservados no 
laboratório para serem utiliza-
das na faixa etária.

O esquema de imuniza-
ção acontecerá com duas 
doses, com intervalo de oito 
semanas entre as aplica-
ções, ou seja, dois meses. 
Serão prioridades imunizar 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes, 
além de indígenas e quilom-
bas e crianças que vivem 
com pessoas em risco.

Ministério da Saúde inclui crianças no plano de vacinação contra Covid



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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
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 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

Veículos
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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 
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 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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

classificados Goiás, Tocantins e DF, 7 de Janeiro de 2022 DIÁRIO DO ESTADO6 



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 
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 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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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, 
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

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
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 tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
bem como televendas e 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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. 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 
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 
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 Instagram deve iniciar 
testes para a volta do feed 
em ordem cronológica nes-
ta quarta-feira (5). Com esse 
formato, as fotos e vídeos 
são ordenadas das mais re-
centes as mais antigas. Além 
disso, o chefe da rede social, 
Adam Mosseri, anunciou ou-
tros dois novos formatos que 
devem começar a chegar aos 
aplicativos dos usuários.

No Twitter, Mosseri deu 
mais detalhes sobre a mu-
dança na rede social. ”Acha-
mos importante que você 
possa obter um feed crono-
lógico rapidamente, se tiver 
interesse, e ver as últimas no-
tícias publicadas pelas contas 
que você segue”, disse ele.

O executivo explicou ain-
da que os usuários poderão 
escolher entre três opções 
para organizar seu feed. 

Home: um feed parecido 
com o que é hoje, que mos-
tram recomendações entre 
os posts de perfis seguidos; 
Following: onde as publi-
cações aparecem de forma 
cronológica, sem interferên-
cia do algoritmo; e Favorites: 
onde serão destacados post 
de contas que o usuário de-
finiu como ”favoritas”.

A volta do feed cronológi-
co já estava sendo planejada 
pelo executivo desde o ano 
passado. O modelo foi subs-
tituído em 2016, quando o 
Instagram adotou um mode-
lo que prioriza perfis os quais 
os usuários mais interagiam. 
Para Adam, ”é importante 
que as pessoas se sintam 
bem quanto ao tempo que 
gastam usando o app” e uma 
das formas é dando mais ”au-
tonomia e transparência” .

Sempre enaltecendo a 
esposa, Beyoncé, Jay-
-Z voltou a dar o que 

falar com comentários sobre 
a estrela do pop. Desta vez, 
a cantora é comparada a Mi-
chael Jackson, o que dividiu 
opiniões na web. A situação 
aconteceu durante um bate-
-papo com Alicia Keys e Rob 
Markman no Twitter Spaces. 

“Bey vai ficar com raiva de 
mim por dizer isso, mas Micha-
el Jackson nunca participou de 
um Coachella. Ela é uma evolu-
ção dele, porque assistia a ele 
aos nove anos. E as crianças 
são iguais”, opinou o rapper.

O cantor segue falando 
sobre a importância do festi-
val, que acontece anualmen-
te nos Estados Unidos. “Di-
ga-me um festival que seja 
tão culturalmente relevante 
e emocionante quando o 
Coachella. Beyoncé vai ser 
uma das melhores cantoras 
que já ouvimos, porque ela é 
uma aluna”, pontua. 

Em 2018, a Queen Bey foi 
o maior destaque do evento, 
tornando-se a primeira mu-
lher negra a conquistar o feito. 

Os comentários dividiram 
opiniões. Por um lado, inter-
nautas discordaram da fala 
de Jay-Z: “Com todo respeito, 
Michael Jackson nunca pre-
cisou de nada como o Coa-

chella ao longo de sua vida. 
Ele teve o dobro da audiên-
cia de qualquer coisa que a 
Beyoncé já teve. Ele teve pes-
soas literalmente desmaiando 
e sendo transportadas em 
macas (nos shows). Sem ofen-
sa, mas Michael Jackson é in-
comparável”, opinou um fã. 

Já outros defenderam 
o ponto de vista de Jay-Z e 
apontaram toda a importân-

cia e representatividade da 
apresentação de Beyoncé no 
Coachella. “É, MUITA gente 
que não entende a importân-
cia de tudo o que aconteceu 
no palco da Beychella! Todos 
negros, diferentes formas de 
dança, corpos negros, tons 
de pele, música negra, pen-
teados negros, etc. Tudo em 
uma apresentação de 2 horas! 
Transições incríveis, trajes, 

recursos visuais! O tema e o 
conceito eram brilhantes! 
Brilhou uma luz muito forte 
no HBCU em um palco muito 
grande! Vocês sabem o tipo 
de trabalho que é necessário 
para ter tudo isso incorpo-
rado à sua música para uma 
apresentação ao vivo? O ní-
vel de excelência que é neces-
sário para conseguir isso?”, 
comentou um internauta.

Quem é maior: Beyoncé ou Michael 
Jackson? “Evolução” do Rei do Pop

Instagram anuncia 
três tipos diferentes 
de feed para usuários


