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A metade da população de Goiás deve ser contaminada pela variante ômicron do coronavírus dentro das próximas três semanas. A estimativa é 
do secretário estadual de Saúde. Considerando a evolução da doença no último mês, Alexandrino diz que a contaminação em massa não deve ser 
acompanhada por aumento de óbitos. A avaliação do secretário leva em consideração o salto da taxa de positividade entre os testes realizados.

“Ômicron contaminará 50% da 
população de Goiás até fevereiro”

Caiado: “Vou tra-
balhar para man-
ter congelamen-
to do ICMS”  p2 p2

Fake News: vacina não causou 
parada cardíaca em criança 
A informação mentirosa alerta os pais sobre uma suposta parada cardíaca 
em uma criança de 10 anos após aplicação de uma dose da vacina pediátri-
ca contra covid em Lençóis Paulista, no interior do estado.

p3

Houve um tempo em que a frase “Só quando nevar no Saara” era usada 
para indicar que nunca faríamos algo. Nos últimos anos, no entanto, a 
expressão perdeu a validade. O fotógrafo Karim Bouchetata capturou, 
nas últimas semanas, um fenômeno que muitos pensavam ser imprová-
vel: A formação de neve no maior deserto quente do planeta.

Clima: Rara nevasca 
cobre o Deserto do Saara 
de branco de gelo e neve  p7



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 21 de Janeiro de 2022cotidiano 

Fake News: 
vacina não 
causou pa-
rada car-
díaca em 
criança 

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

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

comercial@diariodoestadogo.com.br  

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

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

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

Estudantes da Rede Mu-
nicipal de Educação de 
Goiânia passaram por 

dois testes no ano passado. 
Um interno, aplicado pelos 
próprios professores, e ou-
tro desenvolvido por uma 
instituição especializada em 
testes educacionais no país. 
Entre as crianças que esta-
vam concluindo o segundo 
ano, ou seja, terminando a 
fase de alfabetização, 72% 
tiveram resultados equiva-
lentes ao que Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
chama de fase de pré-leitura. 
Na prática, sete em cada dez 
estudantes não sabem ler e 
ainda tentam formar sílabas. 
Na fase em que é esperado 
que o estudante leia e com-
preenda pequenos textos, a 
maioria tem conhecimentos 
a nível do pré-escolar.

Entre o restante dos alu-
nos, que têm sete anos de 
idade, 20% ficaram no nível 
de leitores iniciantes e ape-
nas 6,8% leem fluentemente. 
O estudo foi exclusivamen-
te para o campo da leitura 
e interpretação de texto e 
não tem dados sobre outras 
disciplinas, como matemáti-
ca. “Mas percebemos que o 
problema com a matemáti-
ca está na mesma dimensão 
que o da língua portuguesa”, 
afirma o superintendente 
pedagógico da SME, Marcelo 
Oliveira. Marcelo reconhece 
que problemas na alfabeti-
zação já existiam antes da 
pandemia, mas afirma que 
se intensificaram com ela. O 
professor e pedagogo Frede-
riko Luz concorda.

ATRASO 
Considerando desde a 

educação infantil nos Cmeis 
até o ensino de jovens e 
adultos, a rede municipal de 
ensino de Goiânia tem cerca 
de 100 mil estudantes. Em 
março do ano passado, uma 
pesquisa da SME constatou 
que 30% dos alunos não 
conseguiam acessar as aulas 
pela internet. A pandemia já 
acontecia há um ano.

Segundo o superinten-
dente, ao ser constatado este 
resultado, a pasta começou a 
trabalhar com nova metodolo-
gia, com cadernos de ativida-
des impressos e novo acom-
panhamento aos professores, 
por exemplo. Uma tentativa 
de reverter o processo de ex-
clusão, que não foi 100% efeti-
va ao longo do ensino remoto.

“Em todas as turmas, per-
cebemos muita desigualda-
de. Os que tinham celular, e 
que a família acompanhava 
porque tinha tempo, conse-
guiam aprender. Enquanto 
isso, os estudantes que não 
tinham condição de acesso 
integral, e que a família não 
conseguia amparar porque 
estava provavelmente tra-
balhando, não conseguiam 
apropriar dos conhecimen-
tos ofertados no processo”, 
afirma o superintendente.

No ano de 2020, as estu-
dantes tiveram cerca de um 
mês de aulas presenciais já 
que, em março, as escolas 
passaram a funcionar re-
motamente por conta da 
pandemia. Seguiram assim 
até agosto de 2021, quando 
surgiu a opção do regime hí-

brido, com parte do ensino 
remoto e parte presencial. 
No entanto, as famílias ti-
veram a opção de manter 
os filhos em casa, acompa-
nhando as atividades exclu-
sivamente pela internet.

AULAS PRESENCIAIS
Para o superintendente 

da SME, o cenário indica a 
necessidade do ensino com 
estudantes presentes nas es-
colas. As aulas do ano letivo 
de 2022 começaram nesta 
quarta-feira (19), totalmente 
presenciais e, segundo a pasta 
da educação, seguindo pro-
tocolos de segurança, que in-
cluem a entrega de máscaras 
N95 às instituições de ensino.

O decreto mais recente 
da Prefeitura que trata de 
restrições para controle da 

pandemia foi publicado na 
terça-feira (18), mas não tem 
especificações quanto às me-
didas sanitárias nas escolas. 
Segundo o superintendente, 
as normas técnicas previa-
mente desenvolvidas permi-
tem atendimento 100% pre-
sencial nas instituições.

“Eu acho que precisamos 
avaliar com muito cuidado. 
A gente precisa avançar, 
com certeza, no ensino das 
crianças. Por outro lado, 
a vacinação ainda precisa 
aumentar nesta faixa etá-
ria. A gente precisa de um 
mínimo de normalidade 
para ter retorno 100% pre-
sencial. Já perdemos mais 
de 600 mil vidas, entre elas 
de crianças. Não podemos 
ser irresponsáveis”, defen-
de a especialista.

Reprodução

O governo de São Pau-
lo esclareceu hoje, quinta 
(20), uma notícia falsa que 
está circulando na inter-
net há alguns dias. A infor-
mação mentirosa alerta 
os pais sobre uma suposta 
parada cardíaca em uma 
criança de 10 anos após 
aplicação de uma dose da 
vacina pediátrica contra 
covid em Lençóis Paulista, 
no interior do estado.

A associação foi des-
mentida pelo Centro de 
Vigilância Epidemiológica 
paulista após investiga-
ção do caso notificado 
ontem, quarta (19). Os es-
pecialistas confirmam que 
a dose aplicada realmente 
foi da Pfizer na quantida-
de e com técnica corretas. 
Além disso, eles reconhe-
cem a ocorrência da para-
da cardíaca na criança 12 
horas depois da vacinação 
com o imunizante.

No entanto, eles des-
tacam que o problema foi 
causado por uma condi-
ção congênita da criança. 
“Concluiu-se que o pacien-
te tem uma pré-excitação 
no eletrocardiograma, 
característica da síndrome 
de Wolff-Parkinson-White 
(WPW)”, destaca a nota da 
Secretaria Estadual de Saú-
de de São Paulo.

A WPW, de acordo 
com a equipe, leva o co-
ração a ter crises de ta-
quicardia e tem como 
principal causa de morte a 
arritmia ventricular. “Algu-
mas destas crises podem 
ter frequência muito alta, 
levando até à síncope ou 
mesmo morte súbita”, 
completam. A condição 
é rara e era desconheci-
da pela família.  A criança 
foi atendida em uma uni-
dade de saúde e está in-

Alfabetização: estudantes da rede
municipal formam sem saber ler

De São Paulo, onde trata 
uma infecção prostática, o 
governador Ronaldo Caia-
do (Democratas) anunciou 
nesta quinta-feira, 20, que 
trabalha para que o conge-
lamento do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) cobrado 
na venda de combustíveis 
seja mantido. Ele quer que 
a incidência tributária con-
tinue considerando o valor 
de R$ 6,55 e não o preço da 

bomba, que em Goiânia já 
chega a R$ 7,49 o litro.

É o mesmo valor de no-
vembro de 2021, quando a 
incidência foi congelada no 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz). 
À época, foi aprovado o 
congelamento por 90 dias. 
Esse prazo se encerra no 
próximo dia 31 de janeiro. 
Desde então, o Governo 
Estadual subsidiou R$ 101 
milhões aos consumidores 

de combustíveis do Estado. 
“O congelamento do ICMS 
dos combustíveis havia sido 
derrotado na última reu-
nião do Confaz. Mas con-
seguimos que ele voltasse 
para a pauta e estamos tra-
balhando com muita humil-
dade para sensibilizarmos 
os demais governadores a 
manter o congelamento”, 
diz o democrata. 

Sempre que o preço 
da gasolina está em alta o 

governador tem sido ques-
tionado e criticado pela 
oposição, como o ex-go-
vernador Marconi Perillo 
(PSDB) e até mesmo com 
o presidente Jair Bolsona-
ro (PL), que tem colocado 
a culpa do preço alto nos 
combustíveis nos governa-
dores, apesar da política de 
preços ser definida pela Pe-
trobras, estatal onde o Go-
verno Federal tem maioria 
acionária. Especialistas ale-

gam que o principal fator 
de alguma é a vinculação 
do preço do combustível 
ao dólar, feita no governo 
de Michel Temer (MDB) e 
mantida ao longo do go-
verno Bolsonaro. A contro-
vérsia fez, inclusive, que o 
assunto chegasse ao Con-
gresso. No fim do recesso 
parlamentar, os senadores 
devem discutir soluções 
para travar o preço dos 
combustíveis no Brasil.

Caiado: “Vou trabalhar para manter congelamento do ICMS”
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A metade da popula-
ção de Goiás deve 
ser contaminada pela 

variante ômicron do coro-
navírus (Sars-CoV-2) dentro 
das próximas três semanas. 
A estimativa é do secretário 
estadual de Saúde, Ismael 
Alexandrino. Considerando a 
evolução da doença no últi-
mo mês, Alexandrino diz que 
a contaminação em massa 
não deve ser acompanhada 
por aumento de óbitos.

A avaliação do secretário 
leva em consideração o salto 
da taxa de positividade entre 
os testes realizados, que saiu 
de 6% em novembro para 
28% nesta semana. Além da 
predominância da ômicron, 
que também nesta semana 
chegou a 100% no levanta-
mento genético feito pelo 
estado. “Isso nos sugere que 
teremos pelo menos metade 
da população contamina-
da até meados da primei-
ra quinzena de fevereiro”, 
aponta Alexandrino.

Por outro lado, o secretá-
rio diz que o indicativo é de 
que os casos graves e óbi-
tos devem continuar com 

crescimento mais lento. “As 
portas das unidades estarão 
cheias, mas sem demanda 
na mesma proporção de 
serviços com maior gravida-
de. Em meados de fevereiro 
em diante, provavelmente, 
estaremos estabilizados em 
um número de casos, que 
tenderão a cair até o fim do 
mesmo mês”, acrescenta o 

titular da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES).

O boletim epidemiológico 
divulgado pelo estado nesta 
quinta-feira (20) trouxe um 
novo recorde de casos diários 
de Covid-19 em 2022. Em 24 
horas, os municípios goianos 
confirmaram 6.143 conta-
minações, um dos maiores 
patamares de todo o enfren-

tamento da pandemia. No 
mesmo período a SES tam-
bém confirmou 23 mortes 
em decorrência da doença.

A superintendente de Vi-
gilância em Saúde de Goiás, 
Flúvia Amorim, afirma que 
os indicativos são de que esta 
será a pior onda da pande-
mia da Covid-19 em número 
de casos. “Primeiro porque 

a variante é mais transmissí-
vel. Segundo porque estamos 
saindo de um período de fé-
rias em que o contato entre 
as pessoas foi muito grande”, 
cita a superintendente.

Para a representante, os 
números não surpreendem 
a SES, já que a evolução se 
mostra parecida com a ob-
servada em outros países 

como os Estados Unidos. “Lá 
subiu muito rápido, mas ela 
(a curva de casos) também 
caiu muito rápido, diferente 
das outras variantes”, ana-
lisa Flúvia. Em comparação, 
a superintendente cita que 
a onda observada em 2021 
manteve alta durante oito 
meses, de fevereiro a setem-
bro. Já a onda da ômicron ob-
servada em outros países tem 
durado, em média, 30 dias.

PREDOMINÂNCIA
As últimas amostras co-

letadas pelo Laboratório de 
Saúde Pública Dr. Giovanni 
Cysneiros (Lacen) entre os 
dias 6 e 13 de janeiro, que ti-
veram as análises finalizadas 
nesta quinta, foram de 100% 
de casos da variante ômicron. 
As amostras eram de municí-
pios de todas as regiões de 
Goiás. “Não dá para dizer que 
é a única variante em circula-
ção, mas se tivermos outras é 
em número muito menor. No 
sequenciamento da semana 
passada ainda encontramos 
algumas poucas amostras da 
variante delta e agora 100% 
da ômicron”, diz Flúvia.

Nesta quarta-feira (19) o 
governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), iniciou o 
ano letivo de 2022 para mais 
de 466 mil estudantes dividi-
dos em 1.012 unidades esco-
lares da rede pública estadual 
dos 246 municípios goianos.

Para garantir uma retor-
nada segura aos alunos e 
professores, a Seduc adqui-
riu e já encaminhou às insti-
tuições de ensino máquinas 
pulverizadoras e termôme-
tros para aferição de tempe-
ratura de alunos, professores 
e servidores administrativos.

Nas edições do Jornal Na-
cional e jornal Hoje, da Rede 
Globo, transmitidas nesta 
quarta-feira (19) reportagens 
destacaram as medidas de 
prevenção adotadas pelo Go-
verno do Estado para promo-
ver o retorno seguro, além do 
fato de que a rede estadual 
de Goiás foi a primeira do 
País a iniciar o ano letivo com 
aulas 100% presenciais.

As reportagens também 
mostraram o alto índice de 
vacinação contra a Covid-19 
entre estudantes e servidores 
da Seduc. Conforme foi mos-
trado nas reportagens, cerca 

de 72% dos adolescentes en-
tre 11 e 17 anos receberam 
pelo menos a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. 
E mais de 92% dos servidores 
da educação estão com o es-
quema vacinal completo.

Nos últimos anos a ges-
tão do governador Ronaldo 
Caiado reformou escolas, 
disponibilizou laboratórios 
móveis de informática, 
além de fornecer kits com 
uniformes, tênis, materiais 
escolares e a entrega de 
Chromebooks. O programa 
Bolsa Estudo, criado pelo 
governador, irá destinar R$ 

100 mensais a todos os alu-
nos que estão matriculados 
nas três séries do Ensino 
Médio da rede estadual.

O principal objetivo da 
gestão de Ronaldo Caiado é 
reduzir as taxas de evasão 
escolar. O valor investido em 
merenda escolar será tripli-
cado, a partir deste ano.

“É importante que os pais 
mandem seus filhos para as 
escolas porque, a partir de 
agora, as aulas serão 100% 
presenciais e não haverá 
mais ensino remoto”, alertou 
a secretária Fátima Gavioli 
em entrevista à imprensa.

Para a titular da pasta, to-
das as evidências mostram 
que a escola é um lugar segu-
ro. Soma-se a isso o saldo po-
sitivo dos últimos seis meses, 
com o ensino híbrido, período 
no qual as crianças tiveram 
um comportamento exemplar 
na escola e nas salas de aula. 
“O momento é de cautela, 
como sempre foi. Mas eu con-
fio no trabalho de conscien-
tização e de informação que 
nós fizemos”, frisou.

Segundo a secretária 
Fátima Gavioli, no retorno 
presencial às salas de aula, 
as equipes escolares e os es-

tudantes deverão continuar 
cumprindo rigorosamente 
os protocolos de biossegu-
rança e as normas definidas 
pelos órgãos de saúde em 
relação à Covid-19.

Entre as principais orien-
tações da Seduc estão o 
uso obrigatório de másca-
ras todo o período de per-
manência na instituição de 
ensino, além da lavagem 
constante das mãos e uso 
de álcool em gel. Todas as 
unidades escolares da rede 
pública estadual também 
receberam equipamentos de 
aferição de temperatura.

Reprodução

Ano letivo de 2022 em Goiás inicia com mais de 466 mil estudantes

“Ômicron contaminará 50% da 
população de Goiás até fevereiro”



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 21 de Janeiro de 2022Brasil

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) aprovou nesta 

quarta-feira (19) a inclusão 
do teste rápido de covid-19 
nos procedimentos obrigató-
rios que devem ser oferecidos 
aos beneficiários de planos de 
saúde. A medida passará a va-
ler hoje (20), a partir da publi-
cação no Diário Oficial. 

De acordo com a ANS, o 
teste deverá ser coberto nos 
planos com cobertura ambu-
latorial, hospitalar ou refe-
rência, quando houver indi-
cação médica para pacientes 
com síndrome gripal ou sín-
drome respiratória aguda 
grave, e durante os primei-
ros sete dias de sintomas.

A agência recomenda que 
o usuário entre em contato 
com a operadora de plano de 
saúde para obter informações 
sobre a realização do exame e 
para sanar outras dúvidas.

O exame que deverá inclu-
ído do rol de procedimentos 
e eventos em saúde da ANS 

é o teste rápido SARS-COV-2 
para detecção de antígeno.

RECORDE DIÁRIO
O número de infecções 

diárias pelo novo coronaví-

rus segue em alta no Brasil. 
Segundo boletim do Ministé-
rio da Saúde (MS) divulgado 
quinta (19), foram 204.854 
casos registrados em 24 ho-
ras, o maior número desde o 

início da pandemia. O núme-
ro de pessoas infectadas pela 
covid-19 totaliza 23.416.748.

O número de mortes cau-
sadas pela covid-19 não tem 
crescido na mesma proporção 

e chegou a 621.855, com 338 
óbitos entre terça (18) e quar-
ta. Há 3.062 mortes em inves-
tigação. Os dados de mortes 
em investigação ocorrem por 
haver casos em que o pacien-

te morreu, mas a investigação 
da causa demanda exames e 
procedimentos posteriores. 
Até o momento, segundo o 
ministério, 21.848.301 pesso-
as se recuperaram da doença.

ESTADOS
Segundo o balanço forneci-

do pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde, o estado com mais 
mortes por covid-19 é São 
Paulo, com 155.997 registros. 
Em seguida, aparece o Rio de 
Janeiro (69.623), Minas Gerais 
(56.866), Paraná (40.951) e 
Rio Grande do Sul (36.564).

Os estados com menos 
óbitos são Acre (1.854), 
Amapá (2.033), Roraima 
(2.082) e Tocantins (3.978).

As unidades da federação 
com mais casos registrados são 
São Paulo (4,5 milhões), Minas 
Gerais (2,4 milhões) e Paraná 
(1,7 milhão). Os estados com 
menos casos são Acre (91,4 
mil), Amapá (130,9 mil) e Rorai-
ma (134 mil). Goiás conta com 
981.967 casos e 24.792 óbitos.

Divulgação

ANS aprova inclusão de teste rápido 
de Covid-19 na cobertura de planos

O governo Jair Bolsonaro 
(PL) já tem datas para a re-
alização do Enem 2022. O 
Ministério da Educação tra-
balha para aplicar o exame 
nos dias 6 e 13 de novembro. 
As datas ainda não foram ofi-
cializadas pelo governo, mas 
integrantes do Inep, órgão 
ligado ao MEC e responsável 
pelo exame, confirmaram 
que não deve haver mudan-
ças nesse planejamento.

As provas devem ocor-
rer após as eleições, como 
é comum em anos eleito-
rais. O exame direcionado 
para privados de liberda-
de está marcado para 13 
e 14 de dezembro. Nesta 

aplicação também fazem 
candidatos que tiveram al-
gum problema nas provas 
iniciais. Ainda não há data 
para a publicação do edital 
da próxima edição. O docu-
mento define as diretrizes 
da aplicação, como calen-
dário de inscrições.

POLÊMICAS
Às vésperas do Enem de 

2021, o Inep passou por uma 
crise histórica, com a deban-
dada de servidores de pos-
tos-chave, denúncias de in-
terferência no conteúdo do 
exame e de assédio moral. O 
Inep trocou um de seus dire-
tores nesta quarta-feira (19) 

como retaliação à situação, 
segundo relatos. Mais exo-
nerações são esperadas.

O órgão tem efetivado a 

exoneração de cargos dos de-
missionários do ano passado. 
Nesta quinta (20), três desses 
servidores foram desligados 

oficialmente de funções gra-
tificadas, mas ainda não hou-
ve reposições até agora.

O Enem 2021 foi marcado 
por baixo número de inscri-
tos e participantes. A edição 
foi ainda a mais excludente 
da história, com a menor pro-
porção de inscritos pretos, 
pardos, indígenas e pobres.

Parte desse cenário é 
atribuído por congressistas 
e especialistas ao próprio 
MEC. Ministro da Educação, 
Ribeiro negou-se a estender 
no ano passado gratuidade 
a faltosos do exame no ano 
anterior, realizado em meio 
ao avanço da Covid-19.

Na aplicação regular, 

fizeram de fato o exame 
2.179.559 pessoas. Na pro-
va impressa, a abstenção foi 
de 29,5%. Já na aplicação 
digital, que teve 69 mil ins-
crições confirmadas, a taxa 
de faltosos foi de 50,1%. Os 
resultados dos participantes 
estarão disponíveis em 11 
fevereiro, segundo o Inep.

As inscrições para o Sisu 
(Sistema de Seleção Unifi-
ca) começam no dia 15 de 
fevereiro e vão até 18 do 
mesmo mês. Já o prazo de 
inscrição para o Prouni será 
de 22 a 25 de fevereiro. No 
início de março, do dia 8 ao 
dia 11, será a vez do pro-
cesso de inscrição no Fies.

Governo federal define datas para aplicação do Enem 2022



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

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 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
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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 
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 
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

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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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 
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

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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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 
social, área de serviço, 
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, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

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
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 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. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
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-
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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.

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 
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, 21 de Janeiro de 2022 DIÁRIO DO ESTADO6 



7

Houve um tempo em 
que a frase “Só quan-
do nevar no Saara” 

era usada para indicar que 
nunca faríamos algo. Nos úl-
timos anos, no entanto, a ex-
pressão perdeu a validade.

O fotógrafo Karim 
Bouchetata capturou, nas 
últimas semanas, um fenô-
meno que muitos pensavam 
ser improvável: A formação 
de neve no maior deserto 
quente do planeta.

No entanto, não se enga-
ne: Esta não é a primeira vez 
que o fenômeno ocorre. O 
fotógrafo já havia viralizado 
pela primeira vez em 2016, 
quando capturou a primeira 
nevasca do Saara em 37 anos.

Desde então, neve tem 
se formado com maior fre-
quência, mas ainda deixa 
os moradores da região 
perplexos e entusiasmados. 
O fenômeno registrado em 
partes da Argélia e da Arábia 
Saudita impressiona pelos 
belos padrões que a neve 
formou nas dunas de areia.

Curiosamente, a cidade 
onde o fenômeno foi captu-
rado também é conhecida 
como “A Porta do Deserto”: 
Ain Sefra, na Província de 
Naâma, está localizada a cer-
ca de 1000 metros acima do 

nível do mar, em uma região 
cercada por montanhas. Os 
moradores foram pegos de 
surpresa quando as tempera-
turas caíram para -3 °C duran-
te a noite na semana passada.

Nevascas também foram 
registradas na região de Asir, 
na Arábia Saudita. De acordo 
com o portal Al Arabiya, é a 
primeira vez que neve se for-
ma na região em pelo menos 

50 anos. O escritório de mete-
orologia do país emitiu alertas 
aos residentes, pedindo para 
que evitassem de se aventurar 
em lugares isolados e tentas-
sem se manter aquecidos.

Relatos divulgados na mídia 
indicam que neve também caiu 
no Líbano, Síria e Irã - onde al-
gumas regiões foram enterra-
das sob uma camada de neve 
de até um metro de altura. O 

fenômeno foi causado por uma 
onda polar que trouxe con-
dições favoráveis à formação 
de neve em pleno deserto.

O Saara está localiza-
do ao norte do continente 
africano. Com uma área de 
9,2 milhões de quilômetros 
quadrados, abrange vários 
países e é o maior deserto 
quente do mundo, se esten-
dendo desde o Mar Verme-

lho até o Oceano Atlântico.
A amplitude térmica do 

Saara é gigantesca - O que 
significa que a temperatu-
ra muda muito ao longo do 
dia. Durante a tarde, os ter-
mômetros podem marcar 
até 50 °C, mas não é raro 
que temperaturas próximas 
de 0 °C sejam registradas 
durante a madrugada.

Curiosamente, o Saara 

alterna seu clima entre um 
deserto seco e uma savana 
verde em ciclos que duram 
alguns milhares de anos - fe-
nômeno causado pelo movi-
mento do eixo da Terra. Isso 
significa que, dentro de alguns 
milhares de anos, a região dei-
xará de ser um deserto e vol-
tará a ter uma vegetação rica, 
caso as mudanças climáticas 
não mudem o padrão.

Reprodução

Clima: Rara nevasca cobre o Deserto 
do Saara de branco de gelo e neve
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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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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 
social, área de serviço, 
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, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

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
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 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. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
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-
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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.

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 
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
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Desde a estreia da 1ª 
temporada da “Space For-
ce” no início de 2020, o 
mundo foi capaz de ver 
muitas formas de incompe-
tência em diversos setores 
do poder público. Então, 
se o primeiro ano da série 
pareceu apropriado para 
a época em que vivemos, 
a 2ª temporada mais uma 
vez se sentirá em casa com 
um novo lote de oficiais do 
alto escalão tomando deci-
sões questionáveis.

A série continuará se-
guindo o General Mark 
R. Naird (Steve Carell) en-
quanto ele chefia uma di-
visão das Forças Armadas 
dos Estados Unidos com a 
tarefa de levar mais pessoas 
ao espaço até 2024. Agora, 
o prazo do presidente está 
se aproximando, e só po-
demos imaginar os tipos de 
demandas que estão sendo 
feitas para a Força Espacial 

dos EUA nesta nova era. 
Como as imagens revelam, 
eles estão lidando com a 
pressão de todas as formas 
saudáveis, com montagens 
no Photoshop, Olimpíadas 
de escritório e experimen-
tos de realidade virtual.

“Space Force” foi cria-
do por Steve Carell e Greg 
Daniels, que trabalharam 
juntos na série de suces-
so “The Office”. Para a 2ª 
temporada, Daniels se jun-
tou ao vencedor do Emmy, 
Norm Hiscock (Parks and 
Recreation), que será um 
showrunner lado a lado 
com seu ex-colega escritor.

Além de Carell, o elen-
co também é formado 
por John Malkovich, Ben 
Schwartz, Tawny Newso-
me, Diana Silvers, Jimmy O. 
Yang e Don Lake. A 2ª tem-
porada de “Space Force” 
estreia na Netflix em 18 de 
fevereiro de 2022.

A cantora Elza Soares 
morreu nesta quinta-
-feira, 20 de janeiro, 

aos 91 anos, em sua casa 
no Rio de Janeiro. Segundo 
uma publicação em seu Ins-
tagram, feita por familiares e 
pela equipe da cantora, Elza 
faleceu por causas naturais.

“Ícone da música brasi-
leira, considerada uma das 
maiores artistas do mundo, a 
cantora eleita como a Voz do 
Milênio teve uma vida apote-
ótica, intensa, que emocio-
nou o mundo com sua voz, 
sua força e sua determina-
ção. A amada e eterna Elza 
descansou, mas estará para 
sempre na história da música 
e em nossos corações e dos 
milhares fãs por todo mundo. 
Feita a vontade de Elza Soa-
res, ela cantou até o fim”. 

A cantora nasceu e foi cria-
da na favela de Moça Bonita, 
atualmente conhecida como 
Vila Vintém, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Elza foi 
obrigada a casar aos 12 anos 
com Alaúrdes Soares, que na 
época era dez anos mais ve-
lho que ela. Com 13 anos, a 
cantora teve seu primeiro fi-
lho. Com Alaúrdes, teve mais 
quatro filhos, sendo que dois 
morreram de fome, já que 
o casal não tinha condições 
para se manter. O casamen-
to, que foi arranjado pelo seu 
pai, foi marcado por episó-
dios de violência doméstica 

e sexual. Aos 21 anos, Elza 
ficou viúva de Alaúrdes, que 
morreu de tuberculose.

Quando já estava no mun-
do da música, Elza conheceu o 
jogador de futebol Garrincha, 
que após a Copa do Mundo de 
1962, no Chile, decidiu termi-
nar seu casamento para ficar 
com a cantora. Garrincha, que 
tinha problemas com alcoolis-
mo, batia em Elza. Após tentar, 
sem sucesso, ajudar o jogador 
a vencer seu vício, ela decidiu 
se separar. Na época, Elza foi 
acusada de ter abandonado 
Garrincha e de ter sido a gran-
de responsável pelo fim da 
carreira do jogador, que fale-
ceu em 1983, no mesmo dia 
em que Elza veio a óbito.

Elza Soares foi perseguida 
pela ditadura militar (1964-
1985). A cantora não era bem 
vista pelos militares por ter 
gravado o jingle da campanha 
de João Goulart a vice-presi-
dente em 1960. Elza e o mari-
do na época, Mané Garrincha, 
tiveram de deixar o Brasil após 
a casa em que viviam, no Rio 
de Janeiro, ter sido metralha-
da. Ela foi obrigada a se exilar 
na Itália com o jogador. “Nós 
estávamos dentro da casa [na 
hora do ataque]. Eu morava 
no Jardim Botânico e brincava 
com as crianças na rua. De-
pois, entramos e começamos 
a ouvir um barulho de tiroteio. 
Minha casa foi toda baleada. 
Fiquei completamente apavo-

rada por causa dos filhos, das 
crianças. Eu tinha um piano 
na sala e o piano foi aberto no 
meio [sic]”, contou a cantora 
em entrevista ao Programa do 
Porchat em 2018.

Considerada uma das maio-
res cantoras da música brasilei-
ra, Elza começou sua carreira 
no samba nos anos 1960. Com 
34 discos lançados, ela pas-
seou por diversos ritmos, do 
samba ao jazz, chegando até 
a música eletrônica, hip hop e 
funk. O último disco lançado 
foi Planeta Fome em 2019. Em 
2015, Elza lançou o álbum A 
mulher do fim do mundo. Em 
verso da música que batiza o 
álbum, a cantora dizia “Me 
deixem cantar até o fim”.

Ícone da música brasileira:
Elza Soares morre aos 91 anos

“Space Force”: sitcom 
com Steve Carell ganha 
data de lançamento


