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A PL que garante que gestantes devem ficar afastadas do trabalho presencial durante a pandemia, ainda deve ser levada em consideração por 
conta da nova variante Ômicron, da Covid-19, segundo o advogado trabalhista Luís Gustavo Nicoli. O especialista explica que nenhuma gestante 
pode voltar ao trabalho presencial ou são obrigadas a permanecer no modelo de trabalho home office com o aumento de casos da Covid.

Lei obriga grávidas a trabalharem 
em home office durante a pandemia

Doenças vi-
rais: rotina 
de cuidados e 
prevenção  p7 p3

Após três dias internado, Ronal-
do Caiado recebe alta médica
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou nas suas redes sociais 
neste domingo (23/01) que recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São 
Paulo, ontem estava internado desde quinta-feira (20). 

p4

“Desde o início da pandemia vimos uma redução acentuada nos casos de 
dengue em Goiânia, mas no final do ano passado houve um aumento consi-
derável e preocupante. O ano de 2021 fechou com 11.173 notificações e um 
óbito. Temos que evitar que esses números continuem crescendo, para isso, 
precisamos da cooperação de todos”

Goiânia: Fiocruz coloca 
capital entre os pontos de 
atenção de dengue do país  p2
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Goiás tem 
ocupação 
de 90% 
das vagas 
de en-
fermaria 
para Co-
vid-19

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

Goiânia é uma das cida-
des que encontram-
-se atualmente em 

situação de atenção quanto à 
incidência de casos de dengue, 
segundo as fundações Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e Getulio 
Vargas (FGV). Além da Capital 
de Goiás, os indicadores do 
InfoDengue, sistema de moni-
toramento de arboviroses de-
senvolvido por pesquisadores 
das duas instituições, apontam 
que há tendência de expansão 
da atividade da dengue em 
parte de São Paulo, Palmas, 
Distrito Federal, Bahia, Santa 
Catarina e do Ceará.

“Desde o início da pan-
demia vimos uma redução 
acentuada nos casos de den-
gue em Goiânia, mas no final 
do ano passado houve um au-
mento considerável e preocu-
pante. O ano de 2021 fechou 
com 11.173 notificações e um 
óbito. Temos que evitar que 
esses números continuem 
crescendo, para isso, precisa-
mos da cooperação de todos”, 
alerta o secretário de Saúde 
de Goiânia, Durval Pedroso. 
Apenas neste início de ano 
foram 596 casos confirmados 
da doença em Goiânia. No Es-
tado, o número alcança a casa 
dos 11 mil casos e já houve 
uma morte confirmada.

A alta no número de diag-
nósticos a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) retomar 
a fiscalização nos imóveis 
fechados ou abandonados. 
Esta semana a prefeitura fez 
nova vistoria em um imóvel 

não habitado, dessa vez, no 
Setor Vila Nova. Só na pri-
meira quinzena de dezembro 
do ano passado agentes da 
Vigilância Sanitária abriram 
103 imóveis nos setores Ma-
rista, Bueno, Oeste, Sul, Jar-
dim América, Parque Ama-
zônia, Pedro Ludovico, Vila 
Redenção e Jardim Goiás. Na 
ocasião, foram encontrados 

194 focos do mosquito Ae-
des em 53 propriedades.

O cenário apresentado 
pelo monitoramento da Fio-
Cruz e atestado pela Prefeitura 
de Goiânia indica a importân-
cia de observar o comporta-
mento do mosquito Aedes 
aegypti e manter o controle, 
para evitar os focos da dengue 
e combater o vetor. “A ante-

cipação do período de trans-
missão em alguns estados traz 
preocupação e pode levar a 
incidências altas, se não for 
feito o controle adequado 
dos vetores”, afirmou a pes-
quisadora e coordenadora do 
InfoDengue, Cláudia Codeço.

Períodos chuvosos atre-
lados ao calor são favoráveis 
à proliferação do Aedes ae-

gypti, que é também trans-
missor do vírus da zika e 
chikungunya. Segundo a Fio-
cruz, há relatos de epidemias 
de dengue no Brasil desde 
1846, mas foi em 1986 que a 
doença reemergiu e rapida-
mente se espalhou pelo país, 
tornando-se motivo de preo-
cupação e alerta constante 
para a saúde pública.

Reprodução

Goiás está com a ocu-
pação de vagas de enfer-
maria para tratamento de 
Covid-19 em 90%. Os lei-
tos de UTI exclusivas para 
tratamento da infecção 
viral no estado está com 
70% de vagas ocupadas. 
Os dados são do Painel 
Covid-19, da Secretaria 
de Estado de Saúde.

Até o momento, Goiás 
registrou 1.000.868 casos 
da doença transmitida 
pelo coronavírus desde o 
início da pandemia. Des-
tas confirmações, há o re-
gistro de 955.184 pessoas 
recuperadas e 24.869 óbi-
tos causados pelas com-
plicações da Covid-19.

Atualmente, a taxa de 
letalidade do vírus no es-
tado é de 2,49%. Há 394 
óbitos suspeitos que estão 
em investigação. De acor-
do com a SES, há 667.465 
casos suspeitos em inves-
tigação, mas 297.912 já 
foram descartados.

VACINAÇÃO
Levantamento rea-

lizado pela SES apurou 
que foram 5.292.713 de 
pessoas foram vacinadas 
com a primeira dose de 
imunizantes contra a Co-
vid-19 em todo o estado. 
Em relação à segunda 
dose e a dose única, fo-
ram vacinadas 4.533.793 
pessoas em Goiás.

De acordo com a pasta, 
esses dados são prelimina-
res e coletados junto aos 
municípios goianos, já que 
o Sistema de Informações 
do Programa Nacional de 
Imunizações (SI-PNI), do 
Ministério da Saúdem per-
manece fora do ar.

Conforme pactuado 
na Comissão Intergesto-
res Bipartite (CIB), as Se-
cretarias Municipais de 
Saúde devem registrar, 
de forma obrigatória, 
as informações sobre as 
vacinas administradas 
no módulo Covid-19 do 
Sistema de Informação 
do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI 
Covid-19).

Goiânia: Fiocruz coloca capital entre os 
pontos de atenção de dengue no Brasil

A capital registrou até 
às 13 horas desta quinta-
-feira 906 novos casos de 
Covid-19. Nos postos de tes-
tagem espalhados pela cida-
de, constatou-se que um em 
cada 4 pessoas o resultado 
foi positivo para a doença. 
Nas últimas 24 horas, seis 
novas vítimas morreram, to-
talizando 7.046 óbitos desde 
o início da pandemia. Atual-
mente, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde 241.829 
pessoas tiveram confirma-
ção de diagnóstico na capital.

Para tentar frear o avanço 
da doença, a Prefeitura de 

Goiânia anunciou no final da 
tarde o início de uma gran-
de operação envolvendo as 
Secretarias Municipais de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação (Seplanh), de Saúde 
(SMS), Agência Municipal 
de Meio Ambiente (AMMA) 
e a Guarda Civil Metropo-
litana (GCM). Na operação 
coordenada pela Central de 
Fiscalização de Combate à 
Covid-19, o foco é o cumpri-
mento do Decreto Municipal 
que determina regras sani-
tárias para o funcionamento 
de estabelecimentos comer-
ciais de Goiânia.

Quem for flagrado sem 
máscara em logradouros 
públicos estará sujeito ao 
pagamento de uma multa 
de R$ 110. O estabeleci-
mento que permitir que o 
cliente fique sem máscara 
paga R$ 1.050. Os 60 ser-
vidores que participam da 
operação vão observar tam-
bém protocolos de distan-
ciamento com mínimo de 
1,5 metro entre as mesas de 
bares, restaurantes, boates 
e sua lotação, que não pode 
ultrapassar 500 pessoas 
sentadas. Não é permitida a 
presença de clientes de pé.

De acordo com o diretor 
de Fiscalização da Seplanh, 
Fausto Henrique Gomes, a 
medida foi necessária para 
controlar o avanço da Co-
vid-19 na cidade. Ele lem-
brou que por se tratarem de 
vários órgãos da Prefeitura, 
cada um vai poder observar 
suas áreas afins durante a fis-
calização, portanto som alto, 
posicionamento de mesas e 
cadeiras, instalações, alvarás, 
poderão ser alvo dos audito-
res fiscais. Dependendo da 
irregularidade, o estabeleci-
mento pode parar multa de 
até R$ 12 mil se não estiver 

cumprindo as medidas ado-
tadas pelo município.

Paralelamente à entre-
vista coletiva presencial, no 
Paço Municipal, o anúncio 
foi transmitido ao vivo nas 
redes sociais da Prefeitu-
ra de Goiânia. Internautas 
questionaram a eficácia 
do decreto municipal no 
chat, queixando-se princi-
palmente da superlotação 
dos ônibus e a volta das 
aulas presenciais. Apesar 
das perguntas às autori-
dades que participaram do 
anúncio, não houve res-
posta a estas dúvidas.

Como será a fiscalização em Goiânia, após novo decreto
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O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, 
informou nas suas 

redes sociais neste domingo 
(23/01) que recebeu alta do 
Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, ontem estava in-
ternado desde quinta-feira 
(20). O chefe do Executivo 
goiano estava tratando uma 
infecção prostática e deve 
retornar ao estado na tarde 
desta segunda (24). 

“Recebi alta neste domin-
go. Agradeço aos profissionais 
de saúde que cuidaram de 
mim e a todos pelas orações 
e pelo carinho. Estou bem, 
sem febre, ao lado de minha 
família. Ainda permanecerei 
em São Paulo até amanhã. 
Após o almoço, retorno para 
Goiás. Um abraço a todos”, 
escreveu Caiado. Confira:

“Recebi alta neste domin-
go. Agradeço aos profissionais 
de saúde que cuidaram de 
mim e a todos pelas orações e 
pelo carinho. Estou bem, sem 
febre, ao lado de minha famí-
lia. Ainda permanecerei em 
São Paulo até amanhã. Após 
o almoço, retorno para Goiás. 
Um abraço a todos.”

A história toda começou 
na segunda-feira (17), quan-
do o governador passou a 
manhã em um evento onde 
foram apresentados os no-

vos ônibus elétricos que vão 
circular no Eixo Anhangue-
ra, em Goiânia. Na tarde do 
mesmo dia, Caiado escreveu 
em seu Twitter que não es-

tava se sentindo bem e que 
faria o teste de Covid-19. 

“Apresentei quadro fe-
bril no início desta tarde e, 
por precaução, pedi para 

cancelarem minha agenda 
da tarde. Já fiz todos os 
exames e aguardo o resul-
tado. Estou bem, mas com 
algumas dores no corpo. 

Mantenho vocês informa-
dos”, disse ele. Ainda na se-
gunda, no final da noite, o 
governador publicou que o 
motivo da febre se tratava 
de uma infecção prostática. 

Após isso, o governador 
cancelou sua agenda no 
decorrer da semana de tra-
balho para cuidar da saúde. 
Neste sentido, Caiado foi 
para São Paulo, na última 
quinta-feira (20), onde ficou 
internado no Hospital Vila 
Nova Star sob os cuidados do 
urologista Miguel Srougi, pro-
fissional e amigo que o acom-
panha há décadas, e da mé-
dica goiana Ludhmila Hajjar.

AGENDA
Um dos eventos adiados 

por Ronaldo Caiado foi a 
inauguração do Hospital Es-
tadual da Criança e do Ado-
lescente (Hecad), que estava 
marcada para a manhã da úl-
tima terça-feira (18). Apesar 
disso, ainda não há informa-
ções sobre quando o evento 
acontecerá e também não 
há outros eventos marcados 
na agenda do governador no 
site do Governo do Estado.

Sintomas como tosse, fe-
bre, mal-estar, cansaço, dor 
no corpo e outros são co-
muns nas gripes, resfriados, 
dengue e Covid-19, doenças 
virais que assolam o Brasil. 
Parte da população têm mui-
tas dúvidas sobre sintomas 
dessas doenças e formas de 
transmissão e, por isso, o 
médico diarista do Hospital 
Estadual de Trindade Walda 
Ferreira dos Santos (Hetrin), 
Igor Capeletti Ferreira, ex-
plica quais as melhores de 
formas de lidar com elas, 
uma vez contraídas. 

O profissional da unidade 
do Governo de Goiás alerta 
que pode ser difícil identifi-
car os sintomas e que o me-
lhor caminho é manter uma 
rotina de cuidados e preven-
ção. “Reconhecer a doença 
pode ser mais difícil para a 
maioria das pessoas. Quei-
xas como dor de cabeça, 
febre e diarreia não necessa-
riamente indicam contami-
nação pela Covid-19, pois o 
quadro é o mesmo nos casos 
de dengue e gripe comum.”

Os sintomas clássicos da 
gripe sazonal são febre súbi-

ta, tosse, dor de cabeça, do-
res musculares e articulares, 
mal-estar, dor de garganta e 
coriza. A tosse pode ser for-
te e durar duas semanas ou 
mais, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Na H3N2, os sintomas são 
os mesmos, com o potencial 
de causar casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(Srag), com agravantes como 
falta de ar e pneumonia. A 
perda súbita do paladar e 
do olfato é algo marcante na 
Covid-19. Já a dengue pode 
se diferenciar das outras do-

enças ao não apresentar os 
sintomas respiratórios.

Igor Capeletti reforça 
que, caso a pessoa apresen-
te alguns desses sintomas, 
procure a ajuda de um pro-
fissional e tome medidas 
protetivas para evitar a dis-
seminação. “Para os sinto-
mas gripais ou Covid-19, as 
orientações são manter os 
cuidados pessoais, como o 
uso de máscaras, cobrir nariz 
e boca, distanciamento so-
cial, mantendo um metro de 
distância de outras. No caso 
da dengue, já nos primeiros 

sintomas, a pessoa deve pro-
curar uma unidade de saú-
de” relata o médico,

De acordo com o boletim 
divulgado pela InfoGripe, 
da Fiocruz, os casos de Srag 
cresceram cerca de 135% no 
Brasil, na comparação entre 
as últimas três semanas de 
novembro e as últimas três 
semanas de dezembro.  

DENGUE
A melhor forma de evitar 

a dengue é se prevenindo e 
combatendo os focos que sir-
vam para a criação do mos-

quito transmissor da doença. 
Deve-se evitar o acúmulo de 
água em latas, embalagens 
e copos plásticos, tampinhas 
de refrigerantes, pneus ve-
lhos, vasinhos de plantas, 
jarros de flores, garrafas, cai-
xas d´água, tambores, latões, 
cisternas, sacos plásticos e 
lixeiras, entre outros. 

O mosquito Aedes aegypti 
tem um tempo de vida bem cur-
to, mas os ovos podem ficar até 
um ano sem ter contato com a 
água. Quando chega o período 
das chuvas, eles se rompem e 
iniciam a transmissão.

Reprodução

Aumenta número de doenças virais: rotina de cuidados e prevenção

Após três dias internado em São Paulo, 
Ronaldo Caiado recebe alta médica



Os jogadores participantes 
de torneios da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) de-
verão estar imunizados contra 
covid. A exigência começa a 
valer neste ano, a partir da 
Copa do Brasil, que começa 
no próximo mês. Apesar dis-
so, testes rápidos continua-
rão a ser realizados de um a 
dois dias antes das partidas. A 
maioria dos clubes de futebol 
da série A afirma que todos os 
jogadores estão vacinados.

A obrigatoriedade consta 
no Guia Médico da entidade 

atualizado nesta sexta (21) 
para um retorno seguro às ati-
vidades desportivas. O com-
provante de vacinação deverá 
ser apresentado por jogado-
res e comissão técnica para 
a Comissão Médica Especial 
da CBF. Sem o documento, o 
nome deles não será incluído 
na súmula da partida.

Imunização completa, no 
entendimento da Confede-
ração, significa “aplicação 
das doses recomendadas 
em bula por cada laborató-
rio fabricante da vacina de-

vidamente autorizada pelas 
agências regulatórias”, regis-
tra o Guia Médico. O tempo 
considerado para efetivida-
de plena é de 14 dias após o 
recebimento do imunizante.

“Doses adicionais de vaci-
na (doses de reforço ou boos-
ter), seguirão o disposto nas 
regulamentações das autori-
dades sanitárias e de acordo 
com as regras do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), quanto à periodicidade, 
às populações-alvo e as faixas 
etárias”, completa o texto.

ANTI-VACINA
O jogador Pato, do Orlando 

City, postou em sua rede so-
cial que a vacina contra covid 
é “picada experimental” con-
tra um “vírus chinês”. O co-
mentário surgiu após elogiar 
o tenista Novak Djokovic, que 
foi deportado da Austrália por 
não apresentar um compro-
vante de vacinação contra a 
Covid-19. Após a repercussão 
negativa, ele apagou o texto, 
afirmou que recebeu as duas 
doses da vacina e que todos 
temos de nos vacinar.
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Mesmo sendo criada 
em 12 de maio de 
2021, a Lei 14.151, 

ainda está em vigor no Brasil. 
A PL que garante que gestan-
tes devem ficar afastadas do 
trabalho presencial durante 
a pandemia, ainda deve ser 
levada em consideração 
por conta da nova varian-
te Ômicron, da Covid-19, 
segundo o advogado traba-
lhista Luís Gustavo Nicoli.

O especialista explica que 
nenhuma gestante pode vol-
tar ao trabalho presencial ou 
são obrigadas a permane-
cer no modelo de trabalho 
home office com o aumento 
de casos da Covid-19.

“As gestantes não podem 
retornar ao trabalho pre-
sencial. Isto ocorre porque 
as restrições sanitárias não 
foram encerradas em de-
corrência da Pandemia, que 
ainda afeta os Países, com o 
surgimento de novas varian-
tes da doença Covid 19. Elas 
poderão exercer as suas fun-
ções remotamente por um 
computador ou smartphone, 
sem nenhum prejuízo finan-
ceiro”, alerta Luís Gustavo.

E é o caso da Fernanda 
Pascoal, que exerce sua fun-

ção como jornalista e está 
gestante de 7 meses. Fer-
nanda conta que em 2021 
ficou três meses home Offi-
ce, e em setembro-outubro 
retornou para o presencial. 
Mas teve que se ausentar 
novamente do presencial 
por conta da nova variante.

“Estava tudo fluindo nor-

mal. Mas só que com a nova 
variante, no veículo onde tra-
balho teve um surto e da mi-
nha equipe, por exemplo, eu 
e mais duas outras pessoas 
foram os únicos que não tes-
taram positivo. Diante desse 
quadro, eu e meu chefe acha-
mos prudente eu voltar pro 
home office”, relata Fernanda.

A jornalista ainda rea-
firma que nesse momento 
acha muito importante se 
resguardar, para ter uma 
gestação saudável. “Tenho 
inclusive uma amiga que 
está gestante, que pegou a 
covid junto com a influenza 
e foi bem complicado. Ela 
teve que tomar vários medi-

camentos e isso não é bom 
para o bebê. Então a impor-
tância de estar em Home 
Office é de suma importân-
cia porque é segurança tanto 
para mim quanto para meu 
filho”, complementa Pascoal.

O advogado especialista 
em Direito do Trabalho, lem-
bra que nem todas as funções 

têm a possibilidade de ser 
realizada sem ser presencial. 
Contudo, se a função não der 
para fazer por home office, 
ela tem o direito de ficar em 
casa, recebendo o salário.

LEI 14.151
De acordo com a Lei 

14.151, de 12 de maio de 
2021, é disposto o afastamen-
to da empregada gestante das 
atividades de trabalho pre-
sencial durante pandemia, a 
remuneração das gestantes 
não deve sofrer alteração.

As gestantes afastadas 
por conta da pandemia 
exerceriam as suas funções 
remotamente e continua-
riam a receber o pagamen-
to mensal normalmente, 
sem prejuízos. Então, o pa-
gamento da gestante afas-
tada não sofre mudança, 
como está previsto no ar-
tigo 1º da lei citada acima:

“Durante a emergência 
de saúde pública de impor-
tância nacional decorren-
te do novo coronavírus, a 
empregada gestante de-
verá permanecer afastada 
das atividades de trabalho 
presencial, sem prejuízo 
de sua remuneração”.

Divulgação

Lei obriga grávidas a trabalharem 
em home office durante a pandemia

CBF: Jogadores serão obrigados a comprovar vacinação completa



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

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático 
exwhatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

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

NISSAN FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2895Goiás, Tocantins e DF, 24 de Janeiro de 2022



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

-------------------------------
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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A variante Ômicron do 
novo coronavírus deu 
lugar a uma nova fase 

da pandemia de covid-19 
na Europa e poderá acele-
rar o seu fim, disse o diretor 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para a Europa. 
Segundo ele, a variante ain-
da poderá infectar 60% dos 
europeus antes de março. ”É 
plausível que a região esteja 
se aproximando do fim da 
pandemia”, disse Hans Klu-
ge, diretor regional da OMS 
para a Europa, à AFP, embo-
ra ele tenha pedido cautela 
dada a versatilidade do vírus.

”Assim que a onda Ômi-
cron diminuir, haverá uma 
imunidade global por algu-
mas semanas e meses, seja 
por causa da vacina ou por-
que as pessoas terão sido 
imunizadas pela infecção, 
e também uma queda por 
causa da sazonalidade”, dis-
se ele. A OMS espera ”um 
período de calma antes do 
possível retorno da covid-19 
no final do ano, mas não ne-
cessariamente o retorno da 
pandemia”. Na África do Sul, 
onde a variante Ômicron foi 
detectada pela primeira vez, 
novos casos vêm diminuindo 
nas últimas quatro semanas.

Em uma linha semelhan-

te, o conselheiro da Casa 
Branca para pandemias nos 
Estados Unidos, Anthony 
Fauci, disse neste domingo, 
23, que poderia haver uma 
reviravolta na situação dos 
Estados Unidos. Fauci afir-
mou que a atual onda de 
Ômicron estava atingindo 
o pico nacional nos Estados 
Unidos e que os casos de 

coronavírus poderiam cair 
para níveis gerenciáveis nos 
próximos meses.

”O que esperamos é que, 
à medida que chegarmos nas 
próximas semanas ou me-
ses, veremos em todo o país 
o nível de infecção aumen-
tar abaixo do que chamo 
de área de controle”, disse 
Fauci durante uma entre-

vista à rede americana ABC. 
Isso não significa erradicar o 
vírus, segundo ele, já que as 
infecções continuarão. ”Elas 
estão lá, mas não pertur-
barão a sociedade. Esse é o 
melhor cenário.”

SEM ERA ENDÊMICA
Entretanto, a Europa não 

está em uma ”era endêmi-

ca”, o que permitiria que o 
vírus fosse equiparado à gripe 
sazonal, ressaltou o chefe da 
OMS. ”Endêmico significa que 
podemos prever o que vai 
acontecer. Este vírus tem sido 
uma surpresa mais de uma 
vez. Portanto, temos que ser 
cautelosos”, insistiu Kluge.

Não apenas a variante Del-
ta ainda está circulando, mas 

novas variantes poderiam 
surgir. ”Seremos muito mais 
resistentes, mesmo a novas 
variantes”, disse Thierry Bre-
ton, Comissário Europeu para 
o Mercado Interno, à emis-
sora francesa LCI, no domin-
go. ”Estaremos prontos para 
adaptar vacinas se necessário, 
em particular aquelas que uti-
lizam RNA mensageiro, para 
adaptá-las para lidar com uma 
variante virulenta”, disse ele.

Na região europeia da 
OMS, que inclui 53 países, 
alguns dos quais na Ásia Cen-
tral, a organização estima 
que 60% das pessoas poderi-
am ser infectadas pela Ômi-
cron até 1 de março. Nos 27 
estados membros da União 
Europeia, assim como na Is-
lândia, Liechtenstein e Noru-
ega, esta variante é agora 
dominante, de acordo com 
a agência de saúde europeia.

A Ômicron apareceu no fi-
nal de novembro e é mais con-
tagiosa que a Delta, mas me-
nos virulenta, especialmente 
entre os vacinados, Com um 
aumento exponencial das in-
fecções, o diretor do escritório 
europeu da OMS insistiu na 
necessidade de mudar as polí-
ticas públicas para ”minimizar 
as perturbações e proteger as 
pessoas vulneráveis”.

Reprodução

Após variante Ômicron, é possível que 
pandemia acabe na Europa, diz OMS
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Aretha Franklin é cons-
tantemente considerada 
uma das maiores cantoras 
de todos os tempos, e sem 
dúvida, foi um ícone da mú-
sica negra e da música no ge-
ral. Ela recebeu, ao longo de 
sua vida, apelidos como “A 
Rainha do Soul” e inúmeros 
prêmios por suas canções. 
Filha de pastor, Aretha pre-
cisou lutar por sua indepen-
dência e se livrar das amarras 
que lhe impediam de crescer 
na música e encontrar seu 
estilo. Mas depois se casou 
com um sujeito tempestuo-
so, e violento, chamado Ted 
White e se viu, mais uma 
vez, diante de um homem 
tentando controlar sua vida.

“Respect” ganha o título 
de uma das canções mais 
populares e pessoais da 
cantora. “Respect” foi lan-
çada em 1965 e fala, até de 
maneira direta, sobre uma 

mulher buscando o respei-
to de seu parceiro (que está 
interessado em usá-la para 
benefício próprio), mas ao 
mesmo tempo parece pre-
ocupada em provar sua fi-
delidade à ele. E tais temas 
como confiança, fidelidade 
e respeito são centrais no 
roteiro deste filme dirigido 
por Liesl Tommy e estrelado 
pela ganhadora do Oscar, 
Jennifer Hudson.

É um filme padrão de cine-
biografias sobre cantores. De 
vez em quando temos um ou 
outro projeto deste, digamos, 
sub-gênero que consegue 
sair das amarras convencio-
nais e entregar algo diferente 
para o público (“Rocketman” 
sobre Elton John é um exem-
plo). Mas “Respect” não faz 
isso e segue de maneira con-
vencional, e consequente-
mente previsível, a trajetória 
de Aretha na música. 

Alok está sendo acu-
sado por uma dupla 
de DJ’s de plagiar 15 

músicas. Entre os títulos que 
teriam sido publicados sem 
o devido crédito estão “Fue-
go” e “Favelo”. Os irmãos 
Sean e Kevin Brauer formam 
o “Sevenn” e teriam sido 
produtores fantasma do bra-
sileiro por cerca de seis anos, 
porém os singles estariam 
dando lucro apenas para o 4º 
melhor DJ do mundo eleito 
pela revista britânica DJ Mag.

As acusações foram divul-
gadas pela revista Billboard 
nesta sexta (21).  Na repor-
tagem, o advogado da du-
pla, Eduardo Senna, afirma 
que os clientes também foi 
assediada para aceitar um 
cláusula de silêncio para não 
falarem mal de Alok e vice-
-versa. Se fosse quebrada, a 
multa seria de R$ 2 milhões.

“Começamos a perce-
ber que ele estava lucrando 
enormemente com nosso 
trabalho sem oferecer nada 
substancial em troca”, dis-
seram os irmãos. De acordo 
com o advogado deles, os 
pedidos informais para re-
conhecimento do crédito co-
meçou há três anos.

A partir disso, eles come-
çaram a ser pressionados a 
cessar com as solicitações 
ao serem lembrados de um 

multa de R$20 milhões pre-
vista em contrato. “Eles di-
ziam: ‘Se não quiser pagar 
a multa, assina esse docu-
mento reconhecendo que o 
Alok nunca roubou nenhu-
ma música sua e a gente 
te libera. Caso contrário, a 
gente não vai lançar nada, 
fazer nenhum show, acabar 
com sua carreira’. les não 
assinaram e me procura-
ram”, explica o advogado.

O contrato da dupla era 
com a Artist Factory, de 
Alok e de Marcos Araújo. 

O DJ acusa o ex-sócio de 
incentivar os irmãos a fa-
zerem as denúncias. Ele se 
defende afirmando que os 
produtores atuavam em 
masterizações e sugeriam 
projetos, porém nunca foi 
acionado pelo Sevenn.

“Já venho sendo amea-
çado há algum tempo e não 
vou ceder. A matéria fala 
sobre apropriação de pro-
dução referentes aos artis-
tas do duo Sevenn ( Kevin e 
Sean). Sempre fomos amigos 
e sempre os admirei, mas, 

infelizmente, agora estão 
sendo muito mal direciona-
dos”, afirmou Alok por meio 
de seu perfil no Instagram.

De acordo com Eduardo 
Senna, uma ação judicial 
será impetrada em breve. 
“Isso não se faz de um dia 
para o outro. Todas essas 
músicas têm gravações de 
anos anteriores, com da-
tas e registro do envio do 
arquivo para o Alok e para 
o time dele. Vamos entrar 
daqui de duas a quatro se-
manas”, pontua.

Alok é acusado de plágio de 
15 músicas por dupla de DJ’s

Respect - A História da 
cantora Aretha Franklin


