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Copa do Catar terá novidades e muito
luxo, mas está cercada de polêmicas

Causou espanto quando o suíço Joseph Blatter, então presidente da Fifa, abriu um envelope com pompa e circunstância para anunciar o Catar como
a sede da Copa de 2022. O pequeno emirado do Golfo Pérsico, com 2,8 milhões de habitantes e praticamente nenhuma tradição no futebol, desbancara as candidaturas de Estados Unidos, Austrália, Japão e Coreia do Sul para ganhar o direito de receber o primeiro Mundial em solo árabe. p7

Aumenta para dez o número de mortos em desabamento em Capitólio p4
Os corpos das duas últimas vítimas desaparecidas no desmoronamento
de um bloco de pedras no lago de Furnas, em Capitólio (MG), foram
encontrados agora à tarde (9/1), informou o Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais. Segundo a corporação, a tragédia deixou um saldo de
dez mortos e pelo menos 32 feridos.
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Homem foi
diagnosticado
com Covid-19,
gripe e dengue

Foto de Michael B. Jordan é usada
em lista de suspeitos no Ceará
p3
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Apesar de ser um astro mundialmente conhecido, a foto do norte-americano
Michael B. Jordan foi parar em catálogo para reconhecimento de suspeitos de
uma chacina que aconteceu no Ceará em 25 de dezembro de 2021. p8
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Após 7 anos de défict Goiânia
tem chuva acima da média

H

avia 7 anos que Goiânia não tinha chuvas
dentro da média histórica (1981-2010): 1.663,5
milímetros (mm). Em 2021, o
valor apurado foi de 2.002,5,
quebrando uma série de resultados com défict. Os dados
foram computados pelo Centro Meteorológico e Hidrológico de Goiás (Cimehgo).
Embora tenha a havido
volume de precipitação no
ano passado 22,7% maior
do que a referência, de 2014
para 2020 é como se houvesse um déficit de 1.113 mm
(veja quadro). A diferença é
praticamente a mesma contabilizada na década de 2011
a 2020. Em termos numéricos, é o mesmo que ter um
ano com chuvas apenas em
janeiro e dezembro e todos
os outros meses com estiagem. “É um ponto de atenção. Choveu mais no último
ano, mas isto não repõe a
diferença dos últimos anos,
que tiveram um volume acumulado considerável”, considera o gerente do Cimehgo,
André Amorim.
As consequências do déficit são muitas. Elas impactam desde o abastecimento
público à agricultura. No
último ano, mesmo com o
volume total de chuvas tendo superávit em relação à
média histórica, houve uma
estiagem severa.
A situação implicou na
aplicação de algumas medidas do Plano de Racionamento da Saneago. A vazão
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do Rio Meia Ponte beirou o
gatilho para a aplicação de
racionamento, no entanto,
a capital não experimentou
restrições na área urbana.
Na zona rural, os produtores
tiveram as outorgas reduzidas em até 50% antes do início do período chuvoso.
Na Região Metropolitana
de Goiânia, Senador Canedo
teve falta de água em muitos bairros, sobretudo os das
regiões mais elevadas, e em

dias recorrentes. Recentemente, a responsável local
pelo serviço, a Sanesc, imprimiu ampliações na estrutura.
DIFERENTE
Posse, no Nordeste goiano também teve chuvas
acima da média histórica.
Foram 1.657,1 mm para a
cidade que tem como referência 1.439,5 mm: 15% a
mais. Isto não se repetiu em
outras cidades de regiões di-

ferentes de Goiás.
Jataí, na Região Sudoeste, registrou no ano passado
23,6% a menos no volume
de precipitação, somando
1.260,3 mm contra 1.648,9
da média histórica. A diferença foi ainda maior em
Aragarças-divisa com Mato
Grosso: -30,3%. A referência
são 1.504 mm por ano, mas
a cidade que já tem um volume inferior de chuvas ao de
muitos municípios goianos

somou apenas 1.048,3 mm.
As diferenças de volumes
de chuvas abaixo ou acima
das médias históricas são
normais. Os meteorologistas
dão nome a isto de variabilidade, embora alguns resultados se destaquem.
Um dos fatores importantes que contribuíram para
mais chuvas, embora não
em todas as regiões de Goiás, foi a atuação do fenômeno la niña, que consiste na
diminuição da superfície das
águas do Oceano Pacífico. De
setembro a dezembro, todos
os meses superaram a média
histórica na capital. Isto se
deveu à formação mais regular e forte de corredores
de umidade. De modo geral,
conforme a meteorologia,
na região eles são formados
pelo encontro da umidade
que desce da Amazônia com
frentes frias que avançam
após partir do Sul do Brasil.
Amorim afirma que o
maior volume de chuvas no
fim do ano já era esperado.
“Os prognósticos mostravam
que havia chances de atuação da la niña e isto poderia
resultar em mais precipitações”, explica.
A Região Sudoeste de
Goiás, lembra o gerente do
Cimehgo, já vinha registrando volumes abaixo da média
histórica ao longo de 2021 e,
inclusive, diz ele, isto aparece
no Monitor de Secas, relatório consolidado pela Agência
Nacional de Águas (ANA) para
praticamente todo o País.

Goiânia pode ter três casos não notificados de Flurona
Os primeiros casos extraoficiais de Flurona, infecção
simultânea por Coronavírus
e Influenza, foram divulgados na última quarta-feira
(5). No entanto, com o alto
número de pessoas gripadas
e a pouca incidência de testes, a capital pode ter mais
casos do que os registros oficiais. Depois da divulgação
da matéria, um leitor procurou o Jornal Opção e apresentou os testes positivos
para Covid-19 e Influenza A.
O corretor de seguros,

Murilo Campos, foi diagnosticado no dia 27 de dezembro. Ele ainda aguarda
o período de isolamento,
de 14 dias, para retornar
à rotina. Em entrevista a
este veículo, Murilo ressaltou a responsabilidade do
laboratório em notificar os
órgãos responsáveis. “Fiz
teste dos dois (Coronavírus
e Influenza). Ambos feitos
dia 27 de dezembro. Quem
tem que fazer essa notificação é o próprio laboratório”, afirmou o corretor de
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seguros. Murilo se submeteu ao diagnóstico no Laboratório Padrão.
Com o diagnóstico de
Murilo, Goiânia pode ter
pelo menos três infecções
não notificadas. As outras
foram em dois médicos,
uma mulher de 26 anos e
um homem de 29, que realizaram testes no Hemolabor
e no Laboratório Saúde.
Os exames da médica
serão enviados para o Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo, para mapeamento

genético e investigação laboratorial sobre o tipo de
variante do Coronavírus e do
vírus Influenza. O objetivo é
confirmar cientificamente a
presença do vírus H3N2, que
está no grupo do Influenza A.
Além desses três, a Secretaria de Estado da Saúde
(SES) confirmou mais um, o
único que ela reconhece na
Capital. É o que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na
última quinta-feira, 06. Por
meio de nota, o órgão da

Prefeitura de Goiânia disse
a infecção dupla ocorreu
em uma mulher de 60 anos,
profissional de Saúde, servidora da própria SMS. Ela
apresenta sintomas leves e
se trata em casa. Também
nesse caso, a flurona foi
constatada em um exame
realizado em laboratório
particular. Além da confirmação, também foi realizada coleta para sequenciamento a fim de identificar a
variante para Covid-19 e se
trata da variante Ômicron.
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GO-020
é parcialmente interditada
por causa
de afundamento
na pista

O afundamento na pista da GO-020 no sentido
Goiânia-Bela Vista levaram
à interdição parcial do local
na manhã deste domingo
(09). As fortes chuvas dos
últimos dias causaram
uma erosão às margens
da rodovia, no trecho sobre o Rio Meia Ponte.
Apesar de apenas
meia pista ter sido interditada, as duas faixas de
rolamento estão sendo
monitoradas. “A ponte
em si não teve nenhum
problema estrutural, o
problema foi na contenção que segura o barranco onde a cabeceira se
apoia. Com as chuvas, o
grande volume de água
lavou a terra sob a ponte
e causou esse abatimento”, explica o capitão do
CBMGO, Neri.
A Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes (Goinfra) tem uma
equipe no local para a
correção do problema. A
intervenção deve seguir
até a próxima terça (11),
pelo menos, mas pode se
estender “dependendo
das condições climáticas”, informa assessoria
de comunicação da pasta.
Uma força-tarefa está
na rodovia numa uma
ação conjunta para garantir a segurança aos
usuários da via. Estão
envolvidos a Agência da
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (AGCMG),
o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o Batalhão
Policial Militar Rodoviário
(BPMRGO) e a Goinfra.
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Covid-19 e H3N2 acendem alerta
da Secretaria Estadual de Saúde
C

om as festividades de
fim de ano, os casos confirmados de Covid-19
em Goiás acende o alerta da
Secretaria Estadual de Saúde
(SES-GO). Além disso, os casos
de gripe Influenza (H3N2) e
dengue vêm sobrecarregando
o sistema de saúde.
Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Cristina Laval Suvisa, o
cenário é preocupante e requer medidas mais rígidas
de prevenção às doenças.
“A variante Ômicron já
ocupa 50% dos casos de Covid-19 no Estado. E provavelmente na semana que vem
esse percentual será maior.
Então, é um cenário preocupante, e precisamos redobrar
todas as nossas medidas de
prevenção e controle. Seja o
uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento
social. Evitar aglomerações
desnecessárias e a vacinação”,
explicou a superintendente.
O aumento de casos após
o Natal e Réveillon já era esperado pela SES, que chegou
a publicar uma nota técnica
de recomendação aos municípios. No documento, a
secretaria recomendava a
não realização de eventos
públicos, o uso de máscaras
e o passaporte de vacinação.
“No final do ano,nós sol-

Reprodução

tamos notas informativas já
imaginando uma maior circulação de pessoas. E nós
recomendamos aos municípios, para exatamente não
haver um impacto e uma
necessidade de restringir
atividades, para que houvesse um controle maior de
pessoas em eventos como
Shows, entradas em shopping, aos cinemas, teatros
e etc. Onde eu tenho o controle de pessoas, eu posso
solicitar que a pessoa apresente o comprovante de vacinação”, ressaltou.

LEITOS PARA COVID-19
De acordo com o último
boletim divulgado pela SES,
o índice de ocupação de
leitos para a covid-19, no
estado, estava em 55,97%.
Número preocupante, visto
que, com a queda nos casos
de internações em novembro e dezembro de 2021, os
hospitais de campanha deixaram de atender este público. A exemplo, o Hcamp de
Goiânia, que deve se tornar
um hospital infantil.
“Vários leitos foram bloqueados e agora estão sen-

do utilizados para outras
patologias. À medida em
que a situação epidemiológica foi melhorando, no final do ano passado, alguns
realmente foram fechados.
Se for necessário haver
uma ampliação nestes leitos, isso será feito”, ressaltou a superintendente.
Apesar disso, a SES não
acredita em um aumento
exponencial de casos graves.
“A Ômicron é muito transmissível, mas ela tem uma
baixa capacidade de causar
sintomas graves, sobretudo,

em indivíduos vacinados.
Então a gente espera que
haja uma sobrecarga em unidades de saúde de urgência
e emergência, seja da rede
pública ou privada”, explicou
Cristina.
CONTROLE DO VÍRUS
Entretanto, a superintende ressalta que “se as doenças (covid-19 e H3N2) não
forem contidas, conciliando
a vacinação aos protocolos
sanitários, o número de casos pode ser ainda maior”.
De acordo com ela, “mes-

mo com percentual baixo
de casos graves da variante
Ômicron, essa porcentagem
pode se tornar expressiva e
impactar a rede hospitalar”.
Para o Diário do Estado,
a SES disse que vêm orientando os municípios para
que a testagem, tanto para
a covid-19, quanto para
H3N2 seja ampliada.
“Nós estamos enviando
testes rápidos desde o final
do mês de setembro para os
municípios. Essa semana já
iniciamos uma nova remessa, na semana que vem uma
outra remessa, para que os
municípios não deixem de
testar. Porque neste momento testar é muito importante
para dar suporte às equipes
de saúde”, explicou Cristina.

VACINAÇÃO
A vacina contra a covid-19
no estado está disponível
para toda a população acima de 12 anos. Os idosos e
pessoas que já se vacinaram
com a segunda dose a mais
de cinco meses já podem receber o reforço.
Já para as crianças de 5 a
11 anos, os imunizantes devem estar disponíveis a partir do dia 17 de janeiro.
A vacinação contra o vírus
Influeza também está disponível para toda a população.

Homem foi diagnosticado com Covid, gripe e dengue, em Goiás
Um homem teria sido
diagnosticado com Covid-19,
dengue e gripe em Aparecida de Goiânia. A tripla infecção foi descoberta, segundo
a família, na última terça-feira (4/01), depois que José
Pereira de Araújo, de 54
anos, começou a apresentar
sintomas e foi ao médico. Ele

já recebeu duas doses da vacina contra Covid-19.
Apesar do diagnóstico,
José está em casa, apenas
com sintomas leves. Ao Mais
Goiás, o filho dele, Danilo Nunes de Araújo, disse que não
foi necessário hospitalizar o
pai. “Meu pai encontra-se
bem, não está hospitalizado.

Foi ao médico e recebeu remédios para tratar da influenza e ingestão de muitos líquidos por conta da dengue”.
“Inicialmente [meu pai]
sentia o coração descompassado, aceleração cardíaca,
cansaço, fadiga, dor no corpo, febre alta, indisposição,
calafrios”, disse Danilo. “A

família ficou muito surpresa,
enquanto as pessoas estão se
espantando com dupla infecção a gente saber que meu
pai tem tripla infecção é assustador e impressionante”,
Ele também ressaltou que
os sintomas começaram a diminuir gradativamente. Mesmo com a situação estável de

José, a família está apreensiva,
porque todos se reuniram nas
festas de fim de ano. A esposa
dele, Sandra Maria Nunes da
Silva, de 52 anos, foi diagnosticada com Covid-19 e sofre
com comorbidades.
“Minha mãe tem diabetes,
só possui um rim e tem sérios
problemas renais. A ressonân-

cia detectou que o pulmão está
comprometido em 10%. Ela
sente cansaço e não pode tomar alguns remédios devido ao
problema renal, mas não se encontra hospitalizada. Estamos
preocupados se mais alguém
da família se contaminou, pois
toda a família se reuniu no natal e ano novo”, ressaltou.
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Aumenta para dez o número de mortos
em desabamento de rocha em Capitólio

O

Divulgação

s corpos das duas últimas vítimas desaparecidas no desmoronamento de um bloco de pedras
no lago de Furnas, em Capitólio (MG), foram encontrados
agora à tarde (9/1), informou
o Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais. Segundo a
corporação, a tragédia deixou
um saldo de dez mortos e pelo
menos 32 feridos.
O oitavo corpo havia sido
resgatado de manhã. Os corpos foram levados para o
Instituto Médico Legal de Passos (MG), onde estão sendo
identificados com a ajuda de
papiloscopistas enviados pela
Superintendência da Polícia
Federal em Belo Horizonte.
Os trabalhos de busca
tinham recomeçado às 5h
de hoje (9) e envolveram
cerca de 50 pessoas, entre
bombeiros e militares da
Marinha. Ao todo, 11 mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram na operação.
A Marinha do Brasil empregou sete embarcações –

quatro lanchas e três motos
aquáticas. Ao todo, 30 militares trabalharam na operação: 20 no local do desastre
e 10 no centro de coordenação montado no município
de São João Batista do Glória, perto de Capitólio.
As operações haviam
sido interrompidas às 19h
de ontem (8) por falta de
visibilidade. O desabamento
ocorreu por volta das 12h30
desse sábado, quando um
grande bloco de pedra se desprendeu do cânion do Lago de
Furnas e caiu sobre pelo menos três lanchas. Duas embarcações afundaram.
Em relação aos feridos,
a maioria sofreu ferimentos
leves, mas pelo menos duas
pessoas tiveram fraturas expostas e passaram por cirurgias em hospitais da região.
Vídeos nas redes sociais
mostraram o momento do
desabamento, no principal
ponto turístico do passeio de
lancha, com duas cachoeiras
na entrada do cânion.

Com piora em índices, Brasil ultrapassa 620 mil mortes por Covid
O Brasil registrou 50 mortos por coronavírus neste domingo (9) e chega a 620.031
vidas perdidas e a 22.522.310
pessoas infectadas desde o
início da pandemia.A média
móvel de óbitos agora é de
123 e, com isso, aumentou
28% em relação aos dados de
duas semanas atrás.
O país registrou 23.504
casos de Covid. Com isso, a
média móvel de infecções
subiu para 33.146 por dia,
um aumento de 669% em
relação aos dados de duas
semanas.A disseminação da
supercontagiosa
variante
ômicron da Covid somada às

festas de fim de ano podem
ser fatores que explicam o
recente salto nos casos da
doença. Vale lembrar, porém,
que em dezembro o país sofreu um ataque cibernético
que causou problemas de
notificação e possíveis represamentos de dados.
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL,
O Estado de S. Paulo, Extra, O
Globo para reunir e divulgar os
números relativos à pandemia
do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo
consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Se-

cretarias de Saúde estaduais.
Os dados da vacinação
contra a Covid-19 também
estão entre os afetados, com
diversos estados sem atualiza-

ção, pelo ataque à página do
ministério. De toda forma, as
informações foram ao menos
parcialmente atualizadas em
9 estados.O Brasil registrou

81.721 doses de vacinas contra Covid-19, neste domingo.
De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde,
foram 11.309 primeiras doses e 30.598 segundas doses.
Além disso, foram registradas
39.401 doses de reforço.
Ao todo, 161.642.302 pessoas receberam pelo menos a
primeira dose de uma vacina
contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina
da Janssen contra a Covid, já
são 144.322.726 pessoas com
as duas doses ou com uma
dose da vacina da Janssen.
Assim, o país já tem 75,78%
da população com a 1ª dose e

67,66% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose
da vacina da Janssen.
Mesmo quem recebeu
as duas doses ou uma dose
da vacina da Janssen deve
manter cuidados básicos,
como uso de máscara e distanciamento social, afirmam
especialistas.A iniciativa do
consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta
às atitudes do governo Jair
Bolsonaro (sem partido), que
ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e
tirou informações do ar, com a
interrupção da divulgação dos
totais de casos e mortes.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
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
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

diariodoestadogo.com.br

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
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VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
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
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 ótitura 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),
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 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,coz
inha,sala,varanda,barrac
ão com 2/4, sala e cozinha com entraWhatsapp
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,
mínio, 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
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895

PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249

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

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, es,
prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159

------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
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
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Copa do Catar terá novidades e muito
luxo, mas está cercada de polêmicas

C

ausou espanto, em
dezembro de 2010,
quando o suíço Joseph Blatter, então presidente da Fifa, abriu um envelope
com pompa e circunstância
para anunciar o Catar como
a sede da Copa de 2022. O
pequeno emirado do Golfo
Pérsico, com 2,8 milhões de
habitantes e praticamente
nenhuma tradição no futebol, desbancara as candidaturas de Estados Unidos,
Austrália, Japão e Coreia do
Sul para ganhar o direito de
receber o primeiro Mundial
em solo árabe. Por razões
políticas, econômicas e humanitárias, as contestações
foram imediatas e, na esteira
dos escândalos de corrupção
que derrubaram Blatter e
sua turma, perdurou por
anos a sensação de que, em
algum momento, os planos acabariam frustrados e a
Copa se mudaria do Oriente
Médio para outro destino.
Não foi assim. O sonho do
hexa da seleção brasileira
terá mesmo Doha e suas adjacências como palco, entre
21 de novembro e 18 de dezembro.
A data escolhida é uma
das várias peculiaridades
desta Copa. Para poupar
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os atletas e torcedores dos
mais de 40 graus do verão,
algo que nem mesmo os ultramodernos aparelhos de
ar-condicionado instalados
nos estádios seria capaz de
minimizar, a Fifa concordou
em, pela primeira vez em
22 edições, marcar o evento
para o fim do ano, inverno
no Catar. Haverá, portanto, um caos ainda maior no

calendário do futebol, mas
quem na Fifa se importa? A
Copa gera fortunas para a
entidade (foram cerca de 6
bilhões de dólares de lucro
na Rússia, em 2018, e 4,8
bilhões de dólares no Brasil,
em 2014) e não haveria de
ser diferente na terra governada pelo emir Tamim bin
Hamad Al Thani e impulsionada economicamente pela

exploração de petróleo.
A Copa será um luxo só.
Oficialmente, a organização diz ter gasto 6,5 bilhões
de dólares na construção
de oito estádios e centros
de treinamento. Juntando
todas as obras de infraestrutura, que incluem a implantação, do zero, de uma
cidade para 200 000 habitantes — Lusail, onde antes

havia apenas dunas e agora
receberá uma final de Copa
—, estima-se que o evento
custará 200 bilhões de dólares. A nova linha de metrô
com 37 estações levará todos os torcedores aos estádios. O modelo compacto da
Copa propiciará um fato inédito: será possível assistir a
mais de um jogo por dia das
arquibancadas.

Até aí, tudo certo, não
fosse um tenebroso contexto. O Catar sofre rejeição internacional devido ao histórico de infração dos direitos
humanos, especialmente sobre as condições de trabalho
de seus mais de 24 000 funcionários. A Anistia Internacional divulgou um relatório
acusando a Fifa, seus patrocinadores e as construtoras
responsáveis de exploração
de imigrantes. Outro problema diz respeito ao fato de a
homossexualidade ser um
crime previsto por lei no país
islâmico. Nasser Al-Khater,
presidente do comitê organizador, garantiu que a comunidade LGBTQIA+ será bem-vinda, mas deve se adequar
aos costumes locais.
“Eles poderão fazer o que
qualquer outro ser humano
faria. As demonstrações de
afeto são desaprovadas e
isso se aplica a todos os torcedores”, disse à emissora
CNN, sem especificar qual
seria o limite para os gestos
de amor. “O Catar e seus vizinhos são muito conservadores e pedimos aos visitantes
que nos respeitem. Temos
certeza de que o farão, assim
como respeitamos as diferentes culturas.”
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“Ataque dos cães” é o grande
vencedor do Globo de Ouro 2022

S

em transmissão de TV,
presença de celebridades ou cobertura da
imprensa no local, a Associação de Imprensa Estrangeira
de Hollywood premiou com
o Globo de Ouro neste domingo os melhores do cinema e da TV do ano passado.
Os vencedores da 79ª edição
foram anunciados no site e
nas redes sociais da HFPA.
Na categoria filme de drama, o grande vencedor da
noite foi “Ataque dos cães”,
produção da Netflix estrelada
por Benedict Cumberbatch e
que marca o retorno de Jane
Campion à direção de filmes,
depois de mais de uma década dedicando-se apenas à
televisão. O longa levou os
troféus de melhor drama,
melhor ator coadjuvante
para Kodi Smit-McPhee e melhor direção. Baseado no livro
de Thomas Savage, o western
conta a história de um caubói
que atormenta a esposa do
irmão e o filho dela.
Já “Amor, sublime amor”,
versão de Steven Spielberg
para o clássico da Broadway
dos anos 1950, foi o grande
nome da comédia e musical.
A produção levou o prêmio de
melhor filme da categoria, melhor atriz (também de comédia
e musical) para Rachel Zegler e
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Foto de Michael B. Jordan é usada em lista
de suspeitos no Ceará

melhor atriz coadjuvante em
filme para Ariana DeBose.
Em TV, quem mais brilhou
foi “Succession”. A produção
da HBO ficou com os troféus
de melhor ator em série dramática (Jeremy Strong), melhor atriz coadjuvante de TV
(Sarah Snook) e melhor série
de drama. “Hacks”, também da
HBO, foi a melhor série de comédia, e Jean Smart, a protagonista, foi considerada a melhor atriz de TV da categoria.

Diversos nomes da indústria
e estrelas de Hollywood têm
boicotado a associação desde
o ano passado, quando emergiram denúncias de práticas
de corrupção e ausências de
membros negros. Jamie Lee
Curtis foi a única atriz a publicamente apoiar o evento, conforme mensagem gravada e publicada nas redes sociais do Globo
de Ouro durante a premiação.
“Por muito tempo, eu não
percebi que a Associação

de Imprensa Estrangeira de
Hollywood era, na verdade,
uma organização de caridade
e usavam os fundos gerados
pela transmissão do Globo de
Ouro para financiar incríveis
programas na nossa comunidade. Eles financiam criadores, educadores e instituições
de aprendizado e preservação”, disse ela. “E eles fazem
de um jeito muito sutil, sem
estardalhaço. Eu quero honrá-los e ficar junto deles.”

Apesar de ser um astro
mundialmente conhecido,
a foto do norte-americano
Michael B. Jordan foi parar
em catálogo para reconhecimento de suspeitos de
uma chacina que aconteceu no Ceará em 25 de dezembro de 2021.
Segundo
informações
do Diário do Nordeste (via
Revista Monet), a investigação local usa a controversa
técnica do reconhecimento
fotográfico para identificar
possíveis suspeitos do crime,
que ficou conhecido Chacina
da Sapiranga. A foto de Michael B. Jordan é uma das
três imagens do Termo de
Reconhecimento Fotográfico
da Polícia Civil do Ceará.
A partir do Termo de

Reconhecimento no qual a
Michael B. Jordan está presenta, um adolescente de 16
anos foi apontado como suspeito de envolvimento na
chacina no Ceará. O Diário
do Nordeste apurou que fotos de profissionais do meio
artístico foram usadas para
apuração outra chacina, a
de Quiterianópolis, ocorrida
em 18 de outubro de 2020.
Diante das revelações
sobre a foto de Michael B.
Jordan nas investigações,
a Polícia Civil do Ceará não
respondeu à reportagem
do Diário do Nordeste. As
autoridades do estado, contudo, afirmaram quem 28
pessoas envolvidas no ocorrido foram identificadas por
meio das técnicas usadas.

