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Escalada da variante 
ômicron: quais os riscos 
para a economia?
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A volta das aulas presenciais na UFG foi adiada devido ao aumento dos casos de Covid-19, gripe e dengue. Inicialmente a ampliação das aulas presen-
ciais estavam previstas para iniciar hoje, após o anúncio a previsão para o início das aula passou para 31 de janeiro. A reitoria afirmou que as consi-
derações analisadas pelo grupo de trabalho de saúde da universidade diz respeito ao aumento do número de casos diagnosticados de Covid-19

Aulas presenciais na UFG é adiado 
devido a Covid-19, H3N2 e dengue

Tudo pronto 
para a vacina-
ção das crianças 
em Goiânia  p2 p7

Tsunami derruba internet, telefo-
ne e abastecimento de água
O tsunami causado pela erupção provocou também a queda das linhas de inter-
net e telefone no país. O principal cabo de comunicação submarino foi impactado 
devido à falta de energia, que está sendo restaurada em partes das ilhas.

p2

 O Governo de Goiás apresenta nesta segunda-feira (17) o modelo 
dos ônibus bi-articulados, 100% elétricos, que vão substituir nos 
próximos meses a frota de 86 veículos a diesel que circula no Eixo 
Anhanguera. O evento está marcado para às 10 horas no estaciona-
mento do Estádio Serra Dourada.

Governo de Goiás apresen-
ta modelo dos ônibus bi-
-articulados elétricos p2
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A volta das aulas presen-
ciais na Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) foi 

adiada devido ao aumento dos 
casos de Covid-19, gripe e den-
gue no Estado de Goiás. Inicial-
mente a ampliação das aulas 
presenciais estavam previstas 
para iniciar na próxima segun-
da-feira (17/1), após o anúncio 
a previsão para o início das aula 
passou para 31 de janeiro.

No documento que anun-
ciou o adiamento, a reitoria 
afirmou que as considerações 
analisadas pelo grupo de tra-
balho de saúde da universi-
dade diz respeito ao aumento 
do número de casos diagnos-
ticados de Covid-19, a alta 
taxa de transmissibilidade da 
variante ômicron, o surto de 
H3N2, o aumento dos casos 
de dengue e Chikungunya, 
além da sobrecarga do siste-
ma de saúde em todo estado 
e falta de cobertura vacinal 
para a nova variante da gripe.

Tendo em vista os pontos 
apontados pelo documento, 
a volta das atividades pre-
senciais na UFG foi adia-
da pelo prazo de 14 dias, 
contados a partir da pró-
xima segunda-feira (17). 
Todavia, vale lembrar que 
as aulas presenciais já es-
tavam acontecendo desde 
o último semestre de 2021. 
As aulas que já estavam no 
sistema presencial vão con-
tinuar da mesma forma.

COMPROVANTE 
DE VACINA
Para que as aulas pre-

senciais retornem, a Uni-
versidade Federal de Goiás 
analisa a possibilidade de 
exigir o comprovante de va-
cinação de todos os alunos, 
funcionários e pessoas que 
desejam ingressar nas de-
pendências da instituição de 
ensino. Todavia, a exigência 
da comprovação está sendo 
discutida judicialmente.

Sobre a questão, a orien-

tação do Ministério da Edu-
cação (MEC) é de que a UFG, 
e as outras universidades, 
não cobrem o comprovante 
de vacina para adentrar nas 
dependências da instituição.

No último dia 26 de no-
vembro, foi divulgada pela 
UFG a informação de que o 
Conselho Universitário da 
instituição aprovou a exigên-
cia do passaporte da vacina 
para o livre acesso de profes-
sores, técnicos-administrati-
vos, estudantes e visitantes.

Em contrapartida, a De-
fensoria Pública da União 
alegou que a exigência fere o 
direito constitucional de ir, vir 
e permanecer, entrando as-
sim com o pedido, na Justiça 
Federal, para coibir a obriga-
toriedade do comprovante.

No dia 17 de dezembro, 
o juiz da 2ª Vara Federal 
de Goiânia, Jesus Crisós-
tomo de Almeida, negou o 
pedido, alegando que está 
é uma medida necessária 
para preservar a saúde da 

comunidade universitária.
Em 23 de dezembro, foi 

aceito pela Justiça Federal o 
recurso da defensoria, re-
sultando na suspensão da 
exigência do passaporte da 
vacina. A alegação da de-
sembargadora responsável 
por julgar a resolutiva afir-
mou que esta é uma forma 
de ferir os princípios de hie-
rarquia das normal, ofenden-
do o direito constitucional 
de liberdade de locomoção, 
tornando o ato ilegal.

Reprodução

O suspeito de matar 
a pastora Odete Rosalina 
da Costa, de 79 ano, deve 
passar por audiência de 
custódia neste sábado 
(15/1). Segundo o delega-
do responsável pelo caso, 
André Veloso, a expec-
tativa é de que Matheus 
Macaubas, de 22 anos, 
continue preso.

Matheus matou a idosa 
com golpes de barra de fer-
ro nesta sexta-feira (14), na 
Igreja Assembleia de Deus, 
no Residencial Kátia, em Goi-
ânia. A mulher que morava e 
pastoreava no local era mãe 
do cantor gospel Delino Mar-
çal, de 35 anos, ganhador do 
Grammy Latino Melhor Ál-
bum de Música Cristã.

O suspeito invadiu o 
templo e matou Odete 
durante a madrugada, por 
volta das 5h. Ele invA pas-
tora adiu o local nu e agre-
diu a pastora e um fiel, 
que faziam uma oração. 
Antes do crime, o jovem 
durante um surto tentou 
matar a esposa e a entea-
da, mas foi impedido pelo 
tio da vítima. Após a ten-
tativa, Matheus caminhou 
pelado por cerca de 7 km 
até chegar na igreja.

AUDIÊNCIA
A audiência de custódia 

de Matheus ocorrerá em 
formato virtual e a expec-
tativa é de que ele conti-
nue preso, de acordo com 
o delegado. O jovem deve 
ser ouvido pela polícia no 
início da semana. André 
Veloso, diz ainda que o 
laudo psiquiátrico de Ma-
theus deverá ser anexado 
ao inquérito na Delegacia 
de Investigação de Homicí-
dios (DIH). O objetivo é sa-
ber se o crime foi cometido 
em um contexto de consu-
mo de drogas ou de surto 
psicótico (ou os dois).

Após ser preso, Ma-
theus não quis passar 
seus dados pessoais, não 
respondeu a nenhuma 
pergunta do interrogató-
rio e até se negou a vestir 
roupas, quando chegou 
para fazer exame no IML. 

Aulas presenciais na UFG é adiado 
devido a Covid-19, H3N2 e dengue

Goiânia já está com tudo 
preparado para iniciar a va-
cinação das crianças contra 
a Covid-19 nesta segunda-
-feira (17/1) a partir das 8h. 
O que estava faltando eram 
as doses, mas as 8.900, 
destinadas ao município 
neste primeiro momento, 
já estão na rede de frio. Se-
guindo orientação do Go-
verno Estadual, a vacinação 
das crianças será por faixa 
etária, iniciando por quem 
tem  11 anos (veja crono-
grama completo abaixo). 
Até o dia 12 de fevereiro, 
todas as crianças de 5 a 11 
anos já estarão liberados 
pra se vacinarem. 

Ao todo, o município 
vai disponibilizar 15 pontos 
exclusivos para aplicação da 
vacina pediátrica, inclusive o 
Centro Municipal de Vacina-
ção (CMV), onde o secretário 
de Saúde de Goiânia, Durval 
Pedroso e a secretária-exe-
cutiva, Luana Ribeiro, esta-
rão às 8h30. “Buscamos as 
doses da Pfizer hoje manhã 
na rede de frio do estado, 
agora é só esperar segunda 
e começar a imunizar nos-
sas crianças”, comemora o 
secretário de Saúde de Goi-
ânia,  Durval Pedroso. 

Durval lembra ainda que 
a vacinação das crianças será 
de segunda a sexta-feira, das 

8h às 17h, e aos sábados das 
8h às 16h, sem agendamen-
to. “Enquanto o CMV estiver 
vacinando exclusivamente 
covid, os pais podem buscar 
as doses de rotina em outros 
locais como Parque Amazô-
nia e Vila Rendição”, informa.

O prefeito Rogério Cruz 
chama a atenção pagra a 
importância da vacina para 
as crianças.  “Sabemos que 
é um passo importantíssimo 
na proteção de nossas crian-
ças e tenho certeza que, com 
mais esse esforço das equi-
pes de saúde e cooperação 
dos pais, vamos ter uma va-
cinação êxitosa”, destaca. O 
prefeito lembra também que 

a vacina é segura. “É uma va-
cina da Pfizer, devidamente 
autorizada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária, a Anvisa, então não há 
o que ter medo mesmo por-
que milhões de crianças já 
foram vacinadas em outras 
países como Estados Unidos 
sem registro de intercorrên-
cia grave”, conclui.

A VACINA
A vacina possui compo-

sição específica para a faixa 
etária de 5 a 11 anos, tem 
dosagem menor que a de 
adultos e cor também dife-
rente, o vidro tem a tampa 
e rótulo laranja enquanto 

que a de adulto é roxo. O 
intervalo entre a primeira e 
segunda dose será de oito 
semanas. Em relação às ou-
tras vacinas de rotina, a re-
comendação do Ministerio 
da Saúde é para que seja 
respeitado um prazo de 15 
dias. Na hora da vacina, os 
pais ou responsáveis pre-
cisam apresentar algum 
documento da criança, 
podendo ser Certidão de 
Nascimento ou RG, CPF ou 
o cartão SUS. No caso da 
criança ser levada por ter-
ceiros, é necessário que os 
país ou responsáveis deem 
uma autorização para a va-
cina por escrito. 

Tudo pronto para a vacinação das crianças em Goiânia



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 17 de Janeiro de 2022 3cotidiano

O Governo de Goiás 
apresenta nesta se-
gunda-feira (17) o mo-

delo dos ônibus bi-articulados, 
100% elétricos, que vão substi-
tuir nos próximos meses a fro-
ta de 86 veículos a diesel que 
circula no Eixo Anhanguera. O 
evento está marcado para às 
10 horas no estacionamento 
do Estádio Serra Dourada. Nos 
próximos 30 dias o modelo vai 
circular sem passageiros para 
adaptação às plataformas do 
sistema. A previsão é de que 
parte da nova frota, já adquiri-
da, entre em operação no mês 
de junho deste ano.

“Já definimos a compra 
de 106 ônibus. Este que será 
lançado é o primeiro. A partir 
do processo de adaptação, 
os demais serão fabricados 
atendendo às especificidades 
do corredor do Eixo Anhan-
guera”, explicou ao POPULAR 
o titular da Secretaria-Geral 
da Governadoria (SGG), 
Adriano da Rocha Lima. Ele 
foi o principal interlocutor 
junto ao consórcio formado 
pelas empresas Enel X, Mar-
copolo e Consórcio HP-ITA 
(Urbi Mobilidade Urb, para 
que os ônibus elétricos en-
trem em operação no trans-
porte coletivo da região me-

tropolitana de Goiânia.
Com chassi fabricado pela 

montadora chinesa Build Your 
Dreams (BYD), uma das maio-
res do mundo no segmento 
de veículos elétricos, e carro-
ceria pela brasileira Marcopo-
lo, o modelo possui autono-
mia de 250 quilômetros. No 
Brasil, embora outras cidades 
estejam avaliando o veículo, 
Goiânia é a primeira a con-
cretizar a compra do modelo 

batizado de Attivi Express que 
é apontado como mais con-
fortável, estável e seguro do 
que os similares em circulação 
. O modelo pode ser chamado 
também de Veículo Leve so-
bre Pneus (VLP).

O ônibus elétrico, como 
afirmou Adriano da Rocha 
Lima, é o primeiro pilar do 
três que formam o projeto O 
Futuro é Agora: Apresenta-
ção da Modernização do Eixo 

Anhanguera. “Além da frota, 
tem a infraestrutura dos ter-
minais e a reurbanização do 
Eixo Anhanguera”. O titular da 
SGG informou que todos os 
terminais vão passar por uma 
grande reforma, até porque 
precisam receber pontos de 
abastecimento elétrico, e que 
o projeto para “mudar a cara 
da Avenida Anhanguera já 
está pronto e contemplado”.

Em 2015, dentro dos es-

tudos para viabilizar a co-
mercialização de seus pro-
dutos no Brasil, a BYD testou 
em Goiânia por 30 dias o 
modelo K9. Muita coisa mu-
dou de lá pra cá. Com 22 
metros, o Attivi Express tem 
capacidade para transportar 
168 passageiros - 60 senta-
dos e 108 em pé, além do es-
paço para cadeirantes. Entre 
as vantagens que os usuários 
vão perceber estão ar-condi-

cionado, internet gratuita, 
poltronas estofadas e adi-
tivos antimicrobianos nos 
locais de maior contato das 
mãos, reduzindo os riscos 
de contaminação por vírus 
e bactérias. O ônibus ofere-
ce ainda um cabedal de tec-
nologia, como sistema USB, 
alto-falantes, monitores, 
portas anti-esmagamento e 
câmeras de monitoramento.

A energia limpa e a redu-
ção da poluição sonora são 
alguns dos benefícios que a 
população irá sentir com a 
implantação do novo sistema 
no Eixo Anhanguera. Segun-
do os fabricantes do Attivi 
Express, um ônibus elétrico 
articulado reduz a emissão 
em mais de 184 toneladas de 
gás carbônico na atmosfera, 
o equivalente ao plantio de 
1.311 árvores por ano.

Adriano da Rocha Lima 
disse que, conforme o que 
foi definido no projeto que 
altera a composição da 
Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC), sancionado no final 
de 2021, a expectativa é de 
que todas as partes cum-
pram a sua responsabilida-
de, Estado e as 17 prefeitu-
ras que integram o sistema. 

Desde meia-noite de sába-
do (15/01), Hospital Estadual 
Materno-Infantil Dr. Jurandir 
do Nascimento (HMI) deixa 
de atender especialidade de 
pediatria no pronto-socorro. 
Atendimentos serão realiza-
dos na emergência do Hecad, 
no bairro Parque Acalanto, 
em Goiânia, que passa a ser 
referência para público infan-
til. Unidade funcionará 24 ho-
ras por dia, sete dias por se-
mana, para casos graves, de 
média e alta complexidades. 
“Nenhum outro Estado tem 

essa estrutura como a nossa. 
Isso dá dignidade aos filhos 
de nossas famílias”, destaca 
governador Ronaldo Caiado

O Governo de Goiás ini-
ciou a transição dos atendi-
mentos pediátricos presta-
dos pelo Hospital Estadual 
Materno-Infantil Dr. Jurandir 
do Nascimento (HMI) para o 
Hospital Estadual da Criança 
e do Adolescente (Hecad). 
Esse processo é executado 
de forma planejada e segu-
ra, para garantir assistência 
de qualidade aos pacientes.

“Nenhum outro Estado 
tem essa estrutura como 
a nossa. Isso dá dignidade 
aos filhos de nossas famílias. 
Esse hospital terá função es-
pecífica de atender crianças 
que, hoje, não têm onde 
operar, para onde ir. Tere-
mos uma estrutura digna, o 
Hospital da Criança”, destaca 
governador Ronaldo Caiado.

A partir da meia-noite 
deste sábado (15/01), o HMI 
deixará de atender a especia-
lidade de pediatria no pronto-
-socorro. Assim, atendimentos 

serão realizados na emergên-
cia do Hecad.Hecad, no bairro 
Parque Acalanto, em Goiânia, 
que passa a ser referência para 
o público infantil no Estado. 

“É importante ressaltar 
que o Estado não fechou ser-
viço, muito pelo contrário, 
trabalhamos para ampliar 
Esse hospital nasceu da ne-
cessidade do governador 
Ronaldo Caiado de melhorar 
a assistência pediátrica em 
Goiás. Nossa missão é im-
pactar vidas e a vida de cada 
criança importa”, ressalta o 

secretário de Estado da Saú-
de, Ismael Alexandrino.

O Hecad funcionará 24 ho-
ras por dia, sete dias por se-
mana, para os casos graves, 
de média e alta complexida-
des. Os pacientes passarão 
por uma classificação de ris-
co, sendo que os casos mais 
urgentes terão prioridade. A 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e enfermarias estão pre-
paradas para receber quem 
necessite de internação.

No Hospital Materno-
-Infantil, o pronto-socorro 

da mulher seguirá ativo, 24 
horas por dia, recebendo ges-
tantes de médio e alto riscos, 
grávidas com pré-eclâmpsia, 
mulheres vítimas de violência 
sexual, entre outras urgências 
obstétricas e ginecológicas.

Apesar da transição e do iní-
cio dos atendimentos, a inau-
guração oficial da unidade será 
realizada na terça-feira (18/01), 
às 9h, conforme a determina-
ção do governador Ronaldo 
Caiado de somente entregar à 
população serviços que este-
jam em pleno funcionamento.

Reprodução

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente dá início aos atendimentos

Governo de Goiás apresenta modelo 
dos ônibus bi-articulados elétricos
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O crescimento de ca-
sos de Covid provo-
cado pela variante 

ômicron pode se tornar mais 
um entrave para a atividade 
econômica global e, conse-
quentemente, para o Brasil.

Os analistas ainda têm 
dificuldade para mensurar 
o tamanho do impacto eco-
nômico dessa nova onda 
de casos, mas alertam que 
ela pode se refletir em mais 
inflação no mundo e trazer 
algum prejuízo para a indús-
tria e o setor de serviços, o 
principal da economia.

A maior preocupação en-
volvendo a ômicron está re-
lacionada com a facilidade 
que ela tem se espalhar rapi-
damente entre a população e 
afetar as cadeias de produção 
global. Um cenário já conheci-
do na fase mais crítica da pan-
demia. Com o aumento de 
casos da doença, as linhas de 
produção foram interrompi-
das e reduzidas, pressionando 
os custos em todo o mundo.

“Eu vejo um potencial in-
flacionário para a ômicron”, 
afirma Cristiano Oliveira, 
economista-chefe do banco 
Fibra. “Na China, por exem-

plo, com a política de ‘Covid 
zero’, já houve uma elevação 
do custo do frete no trans-
porte de mercadorias.”

Por ora, no entanto, não 
se espera uma piora significa-
tiva da atividade econômica 
dado que são setores pontu-
ais que têm sofrido mais com 

os desdobramentos da doen-
ça e não há no radar ondas 
de fechamentos da economia 
como em outros momentos 
da doença. O que colabora 
para a manutenção das previ-
sões é o fato de a ômicron ter 
se mostrado menos letal do 
que outras variantes, diante 

da ampla vacinação.
“Há uma limitação para a 

atividade do ponto de serviços 
e indústria com a necessidade 
de afastamento de pessoas” 
afirma Alessandra Ribeiro, 
economista da consultoria 
Tendências. “Não deve ser 
algo dramático, mas é mais 

um risco que pode enfraque-
cer a atividade no período em 
que essa situação durar.”

OS IMPACTOS
No ano passado, com a in-

terrupção das cadeias e pro-
dução e disparada dos preços 
das commodities, a inflação 

se tornou um problema glo-
bal, embora a economia bra-
sileira também tenha sofrido 
por questões locais.

No Brasil, o quadro infla-
cionário foi turbinado pela 
desvalorização do real em re-
lação ao dólar, resultado das 
incertezas fiscais e políticas 
que afetam o país. Nos Esta-
dos Unidos, por exemplo, os 
preços ao consumidor subi-
ram 7% em 2021, maior avan-
ço anual em 39 anos. No Bra-
sil, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu 10,06%, na maior alta 
desde 2015. O resultado ficou 
bem acima do teto da meta 
do governo, que era de 5,25%.

“A gente aprendeu que a 
pandemia não é desinflacio-
nária. Ela é inflacionária”, diz 
José Francisco de Lima Gon-
çalves, economista-chefe do 
banco Fator. “Qualquer efeito 
da (ômicron) será para difi-
cultar a melhora das condi-
ções das cadeias produtivas. 
Qualquer dificuldade vai criar 
uma situação pior.” Na proje-
ção dele, o IPCA deve encerrar 
este ano em 5,5%, mas a piora 
da situação sanitária coloca 
um viés de alta nessa previsão.

Divulgação

Escalada da variante ômicron: 
quais os riscos para a economia?

Ou se adapta ou perece. 
Chuvas acima da média, des-
lizamentos de terra, inun-
dações, desabrigados, secas 
prolongadas e recordes de 
temperatura. Nada disso vai 
sumir, pelo contrário. O reca-
do de especialistas é claro: as 
cidades brasileiras precisam 
se preparar, reforçar e melho-
rar a infraestrutura urbana. E, 
mais importante, a cultura da 
prevenção deve tomar o lugar 
da remediação dos desastres.

Bahia, Minas, Goiás, Rio e 
Espírito Santo já sentem nes-

te ano os efeitos de chuvas 
muito acima do esperado. En-
quanto isso, municípios pau-
listas, como Sorocaba, anun-
ciam racionamento de água 
em meio à pior crise hídrica 
em 90 anos. No Sul do País, há 
recorde de calor e seca, o que 
cruza a fronteira e se estende 
para o território argentino. Os 
efeitos do fenômeno climá-
tico La Niña são conhecidos, 
mas assusta a intensidade de 
como ocorrem neste ano.

Em Minas, enchentes e 
deslizamentos causaram es-

tragos nesta semana. Uma 
família - três adultos e duas 
crianças - morreu em um 
carro soterrado em Brumadi-
nho. E houve ainda o medo 
do rompimento de barragens, 
após os traumas com os de-
sastres de Mariana, em 2015, 
e de Brumadinho, há três 
anos. Moradores de áreas vizi-
nhas a essas estruturas dizem 
não dormir. No mês anterior, o 
sul da Bahia - onde não costu-
ma chover tanto nesta época 
- assistiu a temporais, mortes 
e desabrigados.

NA PRÁTICA
“O aquecimento global, 

que não é uniforme, coloca 
mais energia nos oceanos. 
Isso alimenta ainda mais es-
ses fenômenos”, diz o pro-
fessor Pedro Luiz Côrtes, da 
pós-graduação em Ciência 
Ambiental do Instituto de 
Energia e Ambiente da Uni-
versidade de São Paulo (USP).

“Há dez anos falávamos 
em possibilidades. Hoje 
falamos em realidade das 
mudanças climáticas.” A si-
tuação das barragens em 

Minas é particularmente 
preocupante. Enquanto re-
servatórios de hidrelétricas 
são construídos já prevendo 
eventos extremos, o mesmo 
não ocorre com as constru-
ções menores. “A infraestru-
tura existente para algumas 
represas, por exemplo, não 
comporta a ocorrência de 
eventos extremos cada vez 
mais comuns”, diz Cortês.

Há uma semana, Pará de 
Minas, na Grande Belo Hori-
zonte, pediu aos moradores 
abaixo da Usina do Carioca 

para deixarem suas casas. 
Havia risco iminente de rom-
pimento. O alerta foi dado 
um dia após a queda de 
parte dos cânions deixar dez 
mortos em uma lancha em 
Capitólio. O governador de 
Minas, Romeu Zema (Novo), 
afirmou que foi uma fatali-
dade - a investigação ainda 
está em curso. “Não sou 
especialista nessa área, mas 
quero deixar claro que o que 
aconteceu ali é algo inédito”, 
disse. “E quando cai um raio, 
quem é o responsável?”

Aquecimento obriga Brasil a se preparar melhor para prevenir desastres



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

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 km 
+ rodas 17 + multimídia 
R$35.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898

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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
gas. Valor R$ 165.000,00 
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-
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

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-
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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

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 
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. 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, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 17 de Janeiro de 2022 DIÁRIO DO ESTADO6 
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O tsunami causado 
pela erupção de um 
vulcão em Tonga, 

na Oceania, provocou tam-
bém a queda das linhas de 
internet e telefone no país. 
Segundo a primeira-ministra 
da Nova Zelândia, Jacinda 
Ardern, o principal cabo de 
comunicação submarino foi 
impactado devido à falta de 
energia, que está sendo res-
taurada em partes das ilhas.

A interrupção das linhas 
telefônicas e da conexão di-
ficulta a avaliação dos danos, 
mas o governo neozelandês 
conseguiu contatar sua em-
baixada na capital tonganesa. 
”O tsunami teve um impacto 
significativo na costa norte 
de Nukualofa, com barcos e 
grandes pedras levados para 
a praia”, disse Ardern.

Outro impacto em Ton-
ga após a erupção do vulcão 
Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, 
localizado a 65 km ao norte de 
Nukualofa, são as nuvens es-
pessas de poeira vulcânica que 
cobrem partes do país. A preci-
pitação das cinzas pode conta-
minar a água potável e causar 
problemas respiratórios.

“Será necessária ajuda 
para restaurar o abasteci-
mento de água potável. Os 
moradores de Tonga também 

devem permanecer vigilan-
tes para novas erupções, es-
pecialmente tsunamis com 
curto prazo, e devem evitar 
áreas baixas”, disse Shane 
Cronin, professor da Escola 
de Meio Ambiente da Univer-
sidade de Auckland.

A Austrália enviará uma 
aeronave de vigilância ao país 
para avaliar os danos à infraes-
trutura, como estradas, portos 
e linhas de energia, e definir a 
estratégia de resposta. O che-
fe da diplomacia norte-ameri-
cana, Antony Blinken, afirmou 

que os Estados Unidos tam-
bém estão preparados para 
prestar apoio a Tonga.

O vulcão submarino en-
trou em erupção na tarde 
deste sábado (15), madru-
gada de sábado no horário 
de Brasília, e provocou tsu-

namis em Nukualofa, no Ja-
pão e na Samoa Americana. 
Segundo autoridades das 
ilhas Fiji, a erupção de oito 
minutos foi ouvida “como 
um trovão distante” a mais 
de 800 km de distância.

De acordo com boletim 

da agência meteorológica do 
Japão, as ilhas Amami, no sul 
do país, foram atingidas por 
ondas de 1,2 metro, às 23h55 
de sábado (11h55 em Brasí-
lia), enquanto um tsunami de 
menor amplitude podia ser 
observado em outras partes 
do litoral japonês.

Medidores registraram 
ondas de 83 centímetros de 
altura em Nukualofa e de 
aproximadamente 60 cen-
tímetros em Pago Pago, ca-
pital da Samoa Americana, 
segundo o Centro de Alerta 
de Tsunami do Pacífico.

Jese Tuisinu, repórter a 
TV Fiji One, postou um vídeo 
no Twitter mostrando a po-
pulação tentando fugir das 
ondas que se aproximam de 
seus carros. “Está literalmen-
te escuro em partes de Ton-
ga e as pessoas estão corren-
do para lugares seguros após 
a erupção”, disse ele.

Nas redes sociais, o Escri-
tório Nacional de Emergên-
cias do Chile alertou sobre a 
possibilidade de um “tsunami 
menor” atingir a ilha de Pás-
coa. Alertas também foram 
emitidos para a costa oeste 
dos Estados Unidos. Ondas 
mais fortes atingiram praias 
da Califórnia, com alagamen-
tos na cidade de Santa Cruz.

Reprodução

Tsunami em Tonga derruba internet, 
telefone e abastecimento de água

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 17 de Janeiro de 2022 mundo
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Uma das poucas certe-
zas que Tiago Abravanel 
tem sobre o BBB22 é que 
as pessoas vão questionar 
sua decisão de fazer parte 
do grupo Camarote.

“Vão perguntar: ‘Mas 
por que você está no BBB? 
Você precisa?’ O BBB não é 
sobre precisar, é sobre que-
rer. E eu quero”, afirma o 
ator, cantor, apresentador e 
empresário de 34 anos.

Nascido em uma família 
bem-sucedida, o brother 
nunca passou necessidade 
e reconhece que leva uma 
vida com muitos privilégios, 
mas ressalta que o prêmio 
do programa faz diferença 
na vida de qualquer um:

“BBB não é caridade, é 
jogo, é para mostrar a que 
veio e é isso que vim fazer. Vou 
fazer meu melhor para isso. 
Quem não quer um milhão e 
meio? Até meu avô quer”.

O avô em questão é nin-
guém menos que Silvio San-
tos. O apresentador, aliás, 
não foi avisado de que o neto 
irá passar uma temporada na 
casa mais vigiada do Brasil.

“Não sei nem o que ele 
vai falar. Se quiser me aju-
dar na torcida, estamos aí. 
É meu avô, cada um com 
o avô que tem”, ri, acres-
centando: “Ele adora rea-
lity. Tenho certeza de que 
vai assistir 24 horas vidra-
do no Globoplay”.

Uma pesquisa conduzida 
por cientistas britâni-
cos e norte-americanos 

concluiu que entre os vários 
efeitos colaterais pós-Covid-19 
está a diminuição do tamanho 
do pênis e dos testículos de ex-
-pacientes. O trabalho está pu-
blicado na plataforma científica 
MedRxiv e ainda precisa passar 
pela revisão de pares.

A análise foi feita com base 
em questionários enviados 
pela internet a 3.762 pacien-
tes com Covid-19 prolongada 
(ou seja, com duração de 28 
dias ou mais), provenientes 
de 56 países. Os participantes 
foram infectados pelo corona-
vírus antes de junho de 2020 
e rastreados por sete meses. O 
estudo foi promovido pelo ins-
tituto de pesquisa de Londres 
Sainsbury Wellcome Centre, 
pela University College Lon-
don, pelo New York-Presbyte-
rian Hospital e pela Universi-
dade de Saúde e Ciência de 
Oregon, nos Estados Unidos.

PESQUISA
Cerca de 3% dos 718 ho-

mens que participaram da pes-
quisa relataram a diminuição 

do órgão genital após a doen-
ça. Outros efeitos colaterais 
relacionados à saúde sexual 
entre os homens incluem a 
disfunção erétil, apontada por 
12% deles, além da dor nos 
testículos (11%). Uma média 
de 5% dos homens informou 
outros problemas relacionados 
ao pênis, testículos e sêmen.

O estudo identificou a pre-
valência de outros 205 sinto-
mas pós-coronavírus. Os efeitos 
colaterais mais comuns foram 
fadiga, mal-estar pós-esforço e 
disfunção cognitiva. No último 
mês do estudo, os entrevista-
dos apresentaram uma média 
de 13,8 sintomas cada um.

Segundo os pesquisadores, 

os pacientes com coronavírus 
prolongado não haviam re-
tornado ao ritmo de trabalho 
anterior à doença, mesmo 
seis meses após a infecção. 
Muitos não haviam se recu-
perado ao fim dos sete meses 
de pesquisa e continuavam a 
“experimentar uma carga sig-
nificativa de sintomas”.

Pacientes relatam diminuição do 
pênis após contagio por Covid-19

Sem conhecimento de 
Silvio Santos, Tiago Abra-
vanel entra pro BBB22


