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O governo do Peru pediu neste domingo (23/1) ajuda internacional para conter um vazamento de 6 mil barris de petróleo no litoral. O óleo foi 
lançado ao mar quando um petroleiro descarregava na refinaria La Pampilla, localizada 30 quilômetros ao norte de Lima. O desastre foi resulta-
do da violência das ondas que atingiram a costa peruana após o tsunami causado pela erupção de um vulcão no arquipélago de Tonga.

Peru declara emergência por causa 
de vazamento de óleo após tsunami

Bolsonaro corta 
verbas de educa-
ção, INSS, saúde 
e ambiente  p4 p2

Goiânia: novo golpe por aproxi-
mação de celular causa prejuízo 
Os comerciantes estão preocupados com golpe com cartão de aproximação. A 
nova modalidade consiste em simular o pagamento de uma compra, que normal-
mente é de produtos de alto valor, alterando o funcionamento das máquinas.

p7

Alguns goianos foram surpreendidos ao olharem para o céu no 
fim da tarde de sábado (22). Moradores de regiões de Itaguari, no 
noroeste goiano, e Barro Alto, no centro do estado, foram presen-
tados com um fenômeno pouco comum: nuvens coloridas.

Moradores se surpreen-
dem com nuvens colori-
das no céu de Goiás  p3
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Nos últimos 12 me-
ses, os goianienses 
sentiram aumento 

de 23,5% no custo do trans-
porte em geral. O principal 
motivo da inflação foi o valor 
das corridas nos aplicativos. 
Chamar um motorista pelo 
celular ficou 56,5% mais caro. 
Em segundo e terceiro luga-
res, na lista dos que puxaram 
a inflação, vêm o aumento do 
etanol (54,5% mais caro) e da 
gasolina (47% de aumento). A 
alta nos combustíveis também 
ajuda a explicar a elevação dos 
custos de transporte por apli-
cativo, mas esta não é a única 
razão, segundo especialistas.

A inflação no transporte, 
em Goiânia, ficou 2,64% aci-
ma da média nacional (21%). 
O mesmo movimento foi ob-
servado no aumento do pre-
ço das corridas por aplicativo, 
sendo de 56,47% em Goiânia, 
contra 33,75% no país. Os da-
dos são da Mova-se Fórum 
de Transportes e levam em 
conta o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPCA-IBGE) dos 
últimos 12 meses.

Analisando a inflação ge-
ral, o transporte se destaca 
como o setor que mais pesou 
no bolso dos goianienses ano 
passado. Enquanto os preços 
dos transportes aumentaram 
24%, no acumulado de 12 
meses, o custo da habitação 
aumentou 12% e o de ali-
mentação e bebidas 8%.

Pricinote, responsável 
pelo levantamento, a queda 
do número de motoristas 
explica o aumento dos pre-

ços nos aplicativos. “Muitos 
abandonaram o serviço por-
que não conseguiram arcar 
com o aumento de preço dos 
combustíveis. Além disso, 
muitos motoristas de Goi-
ânia também desligavam o 
aplicativo no horário de pico, 
esperando que a tarifa dinâ-
mica aumentasse”, detalha.

Apesar do aumento no pre-
ço do transporte por aplicativo 
e do congelamento da tarifa 
do transporte público, o nú-
mero de passageiros nos ôni-
bus ainda não retomou o ín-
dice pré-pandemia, indicando 
que o preço não é o único fator 
observado pela população.

“A confiabilidade é até 
mais importante que a quali-
dade, para muitos passagei-

ros. A falta de confiança em 
relação ao transporte públi-
co é sobre não saber se vai 
chegar no horário. Isso você 
vê em relação aos táxis tam-
bém, que estão voltando a 
ser competitivos pela ques-
tão da confiabilidade”.

COMBUSTÍVEIS
O preço da bomba de 

combustível leva em conta 
não só o valor que sai das refi-
narias, mas também o impos-
to sobre circulação de mer-
cadorias e serviço (ICMS). No 
entanto, o próprio preço das 
refinarias sofre interferências 
diversas, entre elas a do dó-
lar. Quanto menos o real vale 
diante do dólar, mais caro é 
o combustível. Em 2022, ano 

eleitoral, a tendência é de 
instabilidade nesta balança.

Além disso, desde 2016, 
no governo Michel Temer, a 
Petrobras passou a calcular 
o preço dos combustíveis de 
acordo com o mercado in-
ternacional. Assim, mesmo 
produzindo o próprio com-
bustível, o país segue o pre-
ço externo e os aumentos no 
barril de petróleo são repas-
sados aos consumidores, a 
menos que o Estado interfira. 
O aumento do combustível 
atua como reação em cadeia, 
elevando outros setores que 
dependem dele, como o de 
alimentação. As mudanças 
feitas há seis anos visavam 
garantir lucros da Petrobras, 
garantindo que a venda no 

território nacional fosse tão 
lucrativa quanto a venda para 
o mercado externo.

“Combustível é a base da 
nossa indústria e das pres-
tações de serviço. Quando 
ele aumenta, tudo aumenta. 
Por isso, o problema está re-
almente na falta de uma po-
lítica macroeconômica para 
equilibrar os preços. Não fazer 
repasse total do aumento ou 
não alinhar o preço do barril 
externo com o interno são ati-
tudes que, de fato, diminuem 
os ganhos da Petrobras. Por 
outro lado, em compensação, 
preservam uma sociedade 
como um todo. É a questão do 
olhar social”, afirma a especia-
lista em finanças e professora 
da UFG, Alethéia Cruz.

Reprodução

No primeiro final de 
semana com vigência de 
medidas restritivas de 
aglomeração, a Prefeitura 
de Goiânia fechou estabe-
lecimentos e encerrou fes-
tas clandestinas na capital. 
De 19 comércios visitados, 
14 tinham irregularidades. 
Ao todo foram 39 autos de 
infração lavrados.

Os problemas apre-
sentados eram descum-
primento do decreto com 
restrições para coibir a dis-
seminação da covid-19 e 
falta de alvará de funciona-
mento, de horário especial, 
de uso de passeio público 
ou de licença ambienta. 
Somadas, as multas aplica-
das entre sexta e domingo 
chegam a R$60 mil.

Em 11 locais visitados, 
os problemas estavam re-
lacionados a uso de pista 
de dança e consumo de 
bebida alcoolica em pé. A 
fiscalização encerrou três 
festas clandestinas nas 
quais havia 75 menores 
de idade e 12 veículos de 
som automotivo.

“Cada auto de infração 
lavrado é fato gerador para 
a multa a ser aplicada aos 
estabelecimentos ou orga-
nizadores das festas clan-
destinas que pode chegar 
a cerca de R$ 12 mil”.

DECRETO
Com a sobrecarga nos 

sistemas de saúde devido 
ao aumento de casos de 
covid, dengue e gripe, o 
prefeito de Goiânia Ro-
gério Cruz decidiu proibir 
grandes eventos em Goi-
ânia com decreto em vi-
gor desde terça (18) com 
validade de 15 dias.

As medidas restritivas 
limitam o público a 50% da 
capacidade total do local 
e ao total de 500 pessoas. 
Por isso, valem para todo o 
setor de entretenimento, 
cinema, balada, bar, res-
taurante, shopping, igre-
ja, salão e academia, por 
exemplo. O distanciamen-
to mínimo entre as mesas 
em todos os ambientes 
deve ser de 1,5 metro.

Transporte por aplicativo 
fica 56% mais caro em Goiânia

Os comerciantes estão 
preocupados com o mais 
novo golpe com cartão de 
aproximação. A nova moda-
lidade consiste em simular 
o pagamento de uma com-
pra, que normalmente é de 
produtos de alto valor, alte-
rando o funcionamento das 
máquinas. Com o bug, os 
aparelhos chegam a emitir 
o comprovante da compra.

Um caso chamou aten-
ção neste final de semana 
em Brasília. Lojistas da Feira 
dos Importados identifica-
ram um suspeito de estar 
aplicando esse golpe e ame-

açaram linchar o homem. 
Segundo os comerciantes, o 
golpe é recorrente no local. 
A confusão foi parar na de-
legacia onde o suspeito pas-
sou a noite, mas foi liberado 
após pagamento de fiança.

Na ocasião, criminosos 
adquiriram mercadorias 
por meio do pagamento 
por aproximação de celular. 
Eles fazem a compra pelo 
smartphone e ao aproximar 
do aparelho, a máquina de 
cartão emite o som de tran-
sação realizada e emite o 
comprovante. Apesar disso, 
o dinheiro não vai para a 

conta do proprietário do es-
tabelecimento. Em um áudio 
que circula na internet, um 
estelionatário explica como 
consegue efetivar a compra.

“Os caras fizeram script-
zinho, um aplicativo que 
cadastra um cartão que 
não existe e esse script dá 
um bug na máquina da Sto-
ne. Aí você coloca um valor 
de R$50 mil, você encosta 
o telefone com o aplicativo 
ligado na máquina, o papel 
vai subir de R$50 mil, como 
se o aplicativo do telefone 
estivesse imprimindo o pa-
pel da máquina mandan-

do um sinal pra máquina 
imprimir o papel. Não tem 
pagamento, não dá paga-
mento na máquina, só sobe 
o papel. O cara não sabe o 
papel subiu com o valor, aí, 
beleza, a compra tá apro-
vada”, detalha o criminoso 
que cita a Stone, uma mar-
ca de máquina de cartão.

FORA DAS LOJAS
O sistema de aproxima-

ção funciona por meio de 
uma tecnologia chamada 
NFC, uma sigla em inglês 
para “pagamento por cam-
po de proximidade”. A lógi-

ca empregada é a mesma 
de catracas de transporte 
público, chaves e crachás. A 
facilidade vem sendo utiliza-
da também para outro tipo 
de crime, dessa vez direta-
mente em pessoas na rua.

Em geral, o golpe ocor-
re em lugares cheios e com 
pessoas que carregam o car-
tão por aproximação no bol-
so. Os estelionatários colo-
cam as máquinas de cartão 
em uma curta distância 
dessa região do corpo da 
vítima e pagam valores de 
compras que eles já haviam 
simulado no aparelho.

Novo golpe por aproximação de celular causa prejuízo 
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A letalidade da Covid-19 
em Goiás teve uma 
queda de 90% entre 

2021 o início de 2022. Ela caiu 
de 2,9% para 0,3%. Ao mesmo 
tempo, a incidência da doença 
aumentou 8% se comparados 
os 22 primeiros dias de 2022 
com o mesmo período do ano 
passado. Ela saltou de 489 
para 529 casos a cada cem mil 
habitantes. De acordo com a 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Goiás (SES-GO), a queda da 
letalidade, mesmo com uma 
incidência maior da doença, é 
efeito da vacinação.

Entretanto, a pasta alerta 
para o risco que a alta ve-
locidade de transmissão da 
variante ômicron traz para o 
cenário epidemiológico goia-
no. “Ainda não chegamos no 
pico da transmissão. Apesar 
do avanço, o momento ainda 
exige cuidados”, enfatiza Flú-
via Amorim, superintendente 
de Vigilância em Saúde da 
SES-GO. O estado já registra 
um aumento de casos, ocu-
pação de UTIs e óbitos.

A letalidade de uma doen-
ça diz respeito a quantas pes-
soas morrem dentre aquelas 
que ficaram doentes. Flúvia 
explica que uma letalidade 
menor entre os infectados 

com a Covid-19 um ano de-
pois que a vacinação contra 
a doença começou é um sinal 
claro de que a estratégia está 
dando certo e que o principal 
objetivo da imunização - di-
minuir as mortes pela doença 
- está sendo alcançado.

PROTEÇÃO
O aumento de casos levou 

o governo do Ceará a publicar 
um decreto nesta segunda-

-feira (24) que torna obriga-
tório o uso de máscaras N95, 
PFF2 ou similares para traba-
lhadores da área da saúde, 
de farmácias, supermercados 
e escolas que têm contato di-
reto com o público.

Em Goiás, trabalhadores 
da saúde já usam o equipa-
mento de proteção. “Ainda 
não pensamos em algo do 
tipo para as outras áreas, mas 
recomendamos fortemente o 

uso dessas máscaras. Quem 
não puder, pode usar a más-
cara de pano com uma másca-
ra cirúrgica por baixo”, explica.

COBERTURA VACINAL 
Com a circulação da varian-

te ômicron e o crescimento 
de casos da Covid-19 em Goi-
ás, o aumento da cobertura 
vacinal no estado se torna 
cada vez mais imprescindível. 
Entretanto, a superintenden-

te de Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Goiás afirma que a adesão 
da população está abaixo do 
esperado pela pasta. “Espe-
cialmente no que diz respeito 
a dose de reforço”, enfatiza.

De acordo com o Painel da 
Covid-19, da SES-GO, 855 mil 
pessoas já tomaram a dose 
de reforço no estado. Isso re-
presenta apenas 20% das 4,2 
milhões de pessoas com mais 

de 18 anos, que já estão aptas 
a receber o reforço. Em Goiás, 
75% da população já tomou a 
primeira dose da vacina e 63% 
a segunda dose ou a dose úni-
ca. No total, já foram aplica-
das 10,6 milhões de doses.

“É um cenário preocupan-
te porque já foi comprovado 
que a dose de reforço ajuda 
a evitar o desenvolvimento 
de casos graves da Covid-19 
relacionados à variante ômi-
cron”, destaca. Todas as pes-
soas com mais de 18 anos 
que tomaram a segunda dose 
da vacina há quatro meses ou 
mais estão aptas a receber a 
dose de reforço do imunizan-
te contra a Covid-19.

CRIANÇAS
Flúvia também chama a 

atenção para a quantidade 
de crianças com idade de 5 
a 11 anos vacinadas contra 
a doença. Esta etapa da pro-
teção começou na última se-
gunda-feira (17). Até o início 
da noite desta segunda-feira 
(24), apenas 7,2 mil doses 
foram registradas no pai-
nel. “O número está muito 
aquém do que esperávamos. 
Existe muita desinformação 
sobre a segurança e eficácia 
desta vacina ”, preocupa-se.

Alguns goianos foram sur-
preendidos ao olharem para o 
céu no fim da tarde de sábado 
(22). Moradores de regiões 
de Itaguari, no noroeste goia-
no, e Barro Alto, no centro do 
estado, foram presentados 
com um fenômeno pouco co-
mum: nuvens coloridas.

Longes de ser uma ilu-
são, elas são documentadas 
pela meterologia como nu-
vens iridescentes. Gerentes 
do Centro de Informações 

Meteorológicas e Hidroló-
gicas do Estado de Goiás 
(Cimehgo), André Amorim 
explicou que elas são ”relati-
vamente raras”.

“Esse fenômeno acontece 
com nuvens pouco espessas, 
como a cirrucumulos. Os raios 
do sol passam pelos peque-
nos cristais de gelo delas e a 
luz ‘se divide’. É como se fos-
sem se acendendo, ganhando 
esse brilho”, descreveu.

Ainda de acordo com ele, 

todas as nuvens têm cristais 
de gelos, mas quando são 
muito densas, os raios de sol 
não conseguem penetrar na 
mesma forma. André disse 
ainda que o fenômeno tam-
bém depende um pouco da 
posição da nuvem, que cos-
tumam a ser bem altas.

A professora Nêuda 
Mendes, que mora em Bar-
ro Alto, estava chegando à 
casa da sogra quando ga-
nhou a surpresa. Ela não 

pensou duas vezes e cha-
mou toda a família para 
compartilhar o momento.

“Ficamos encantados! 
Corri para dentro da casa 
para contar à minha sogra, 
esposo, cunhados, sobri-
nhos. Alguns saíram para a 
rua comigo e ficamos admi-
rando o espetáculo perfeito 
que durou uns 15 minutos. 
Em seguida, a nuvem come-
çou a se desfazer e foi per-
dendo o tom”, lembrou.

Reprodução

Moradores se surpreendem com nuvens coloridas no céu de Goiás

Goiás: Casos de Covid-19 sobem 
8% e letalidade cai 90% com vacina 
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Ao sancionar o Orça-
mento de 2022, o 
presidente Jair Bolso-

naro promoveu um corte de 
3,2 bilhões de reais nas con-
tas do ano, atingindo prin-
cipalmente os ministérios 
de Trabalho e Previdência, 
Educação, Desenvolvimento 
Regional e Cidadania.

Entre as áreas afetadas, 
foram barradas verbas para 
meio ambiente, assistência 
social, saúde, direitos huma-
nos e obras públicas.

A maior tesourada de re-
cursos em relação ao Orça-
mento aprovado pelo Con-
gresso foi feita no Ministério 
do Trabalho e Previdência, 
um montante de 1 bilhão de 
reais. Desse total, 982 mi-
lhões dizem respeito a um 
corte no INSS, em verbas 
para administração do órgão 
e serviços de processamento 
de dados e reconhecimento 
de direitos de benefícios.

A segunda maior redu-
ção foi feita no Ministério 
da Educação, totalizando 
740 milhões de reais. Entre 
as áreas impactadas, está o 
programa Educação Básica 
de Qualidade, com redução 
de aproximadamente 400 
milhões de reais. Também 
foi travado um repasse de 
34,4 milhões de reais para 
apoio à consolidação, rees-
truturação e modernização 
das instituições federais de 
ensino superior.

Em relação ao funciona-
mento e gestão de institui-
ções hospitalares federais, 
vinculadas ao Ministério 
da Educação, o corte foi de 
100 milhões de reais. Ainda 
entre os maiores cortes em 

ministérios, estão as pastas 
do Desenvolvimento Regio-
nal (-459 milhões de reais), 
Cidadania (-284 milhões de 
reais), Infraestrutura (-177 
milhões de reais), Agricultu-
ra (-87 milhões de reais) e 
Saúde (-74 milhões de reais).

MEIO AMBIENTE
Os cortes, no entanto, 

foram pulverizados em di-
versas áreas do governo. O 
presidente vetou, por exem-
plo, 8,6 milhões de reais 
em verbas para combate ao 
desmatamento que seriam 
utilizadas na prevenção e 
no controle de incêndios 
florestais em áreas federais 
prioritárias, conforme a lista 
de vetos que o chefe do Exe-
cutivo fez ao Orçamento da 

União deste ano.
Esse corte foi feito especi-

ficamente no orçamento do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
e publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) desta se-
gunda-feira. Bolsonaro tam-
bém fez mais um corte no 
orçamento do Ibama, de 4,3 
milhões de reais, na rubrica 
Gestão do Uso Sustentável e 
Recuperação Ambiental.

A ex-presidente do Ibama 
Suely Araújo criticou o corte 
orçamentário no combate 
às queimadas no momento 
em que o país precisa de 
mais brigadistas e recursos 
para fazer essa ação.

“Acho que o questionável 
é por que vetar logo incên-

dio, sendo que eles sabem 
que está precisando de mais 
dinheiro nessa área porque 
todo ano tem tido problema 
e tem sido insuficiente?”, 
disse Araújo, que é especia-
lista em políticas públicas no 
Observatório do Clima, ao 
mencionar que no Orçamen-
to do ano passado só foi exe-
cutado 70% do valor total.

Com base em dados ofi-
ciais, a especialista disse que 
o Congresso Nacional havia 
aprovado cerca de 67 milhões 
de reais para essa verba do 
Ibama -- 17 milhões de re-
ais a mais do que a proposta 
orçamentária enviada origi-
nalmente pelo governo. En-
tretanto, com o corte de 8,6 
milhões de reais, o valor final 
ficará em 58,5 milhões de re-

ais -- uma redução de 12,8% 
do valor aprovado pelos par-
lamentares, embora maior do 
que o previsto inicialmente.

Procuradas, a Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência da República e o 
Ibama não responderam de 
imediato aos pedidos de co-
mentário acerca dos cortes.

No Diário Oficial, sem 
apresentar justificativas para 
esses e outros vetos, Bolso-
naro disse que decidiu vetar 
parcialmente o Orçamento 
por considerar inconstitucio-
nal e contrariar o interesse 
público, após ouvir o Minis-
tério da Economia. A área 
ambiental do governo tem 
sido alvo de críticas dentro 
e fora do país por marcas 
negativas e falta de atuação, 

embora o governo negue.
Em novembro passado, 

por exemplo, o desmata-
mento da Amazônia atingiu a 
marca de 13.235 quilômetros 
quadrados entre 1 de agosto 
de 2020 a 31 julho de 2021, 
alta de 21,97% na compara-
ção com o ano anterior, infor-
mou o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados foram apurados 
pelo Projeto de Monitora-
mento do Desmatamento na 
Amazônia Legal por Satélite 
(Prodes) e divulgados em um 
documento no site do pró-
prio governo federal.

Em outro veto, desta vez 
em uma rubrica do orçamen-
to do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), 
Bolsonaro decidiu cortar 102 
milhões de reais em recursos 
para a compra de equipa-
mentos no Estado do Ama-
zonas para o apoio a projetos 
de Desenvolvimento Susten-
tável Local Integrado.

No fechamento das contas, 
Bolsonaro ainda vetou 1,6 mi-
lhão de reais para regulariza-
ção de terras indígenas, além 
de proteção e promoção dos 
direitos desses povos.

Em outro corte, foram 
retirados 40 milhões de re-
ais de programa para imple-
mentação de saneamento 
básico em pequenas comu-
nidades rurais e quilombos.

Em relação às políticas de 
igualdade e enfrentamento 
à violência contra a mulher, 
houve corte de 942 mil re-
ais, além de menos 4,9 mi-
lhões em apoio à implemen-
tação da Casa da Mulher 
Brasileira e de Centros de 
Atendimento às Mulheres.

Divulgação

Bolsonaro corta verbas de educação, 
INSS, saúde e ambiente em Orçamento

Os jogadores começa-
ram a se apresentar à se-
leção brasileira em Quito, 
no Equador, na madrugada 
desta segunda-feira (24/1), 
em meio a desfalques na 
comissão técnica por conta 
da covid-19. A CBF precisou 
convocar três integrantes da 
seleção olímpica para refor-
çar a equipe do técnico Tite.

O coordenador da sele-
ção Juninho Paulista, o auxi-
liar técnico César Sampaio, 
o preparador físico Fabio 
Mahseredjian, o analista de 
desempenho Raony Thadeu 
e o assessor de comunicação 
Vinícius Rodrigues testaram 
positivo para a covid-19 na 
semana passada. A entidade 
não informou se eles apre-
sentam sintomas. Isolados, 
eles não puderam viajar com 
o grupo para o Equador, onde 

a seleção enfrentará a equipe 
da casa na quinta-feira, pelas 
Eliminatórias Sul-Americanas 
da Copa do Mundo deste ano.

A CBF, então, convocou 

de última hora o técnico An-
dré Jardine, que atuará como 
auxiliar de Tite, o preparador 
físico Marcos Seixas e o ana-
lista de desempenho Carlos 

Eduardo Bressane. O trio par-
ticipou da conquista da me-
dalha de ouro com a seleção 
olímpica na Olimpíada de Tó-
quio, no ano passado. A CBF 

não informou se o trio segui-
rá reforçando a seleção para 
o segundo jogo desta Data 
Fifa, contra o Paraguai, no dia 
1º de fevereiro, no Mineirão, 
em Belo Horizonte. Ou se os 
integrantes da comissão com 
covid-19 estarão de volta ao 
grupo a tempo de integrarem 
o grupo para este duelo.

Os primeiros jogadores 
a se apresentarem foram o 
meia Everton Ribeiro e o ata-
cante Gabriel Barbosa, am-
bos do Flamengo, ainda na 
noite de domingo. O goleiro 
Weverton deve se juntar ao 
grupo ao longo desta segun-
da-feira. Já os jogadores que 
vêm da Europa se apresen-
tarão à noite. “A preparação 
está sendo muito bem feita, 
os treinamentos no Flamen-
go estão muito fortes. Eu já 
vinha treinando desde antes 

de voltar. Temos tudo para fa-
zer dois grandes jogos. Temos 
um longo ano pela frente. É 
estar focado a todo momen-
to, principalmente no meu 
clube, é a partir de lá que 
terei as oportunidades aqui”, 
comentou Everton Ribeiro.

Com o grupo completo 
na terça, Tite vai comandar o 
primeiro treino da seleção em 
solo equatoriano às 16 horas 
locais (18h de Brasília), no es-
tádio Olímpico Atahualpa. Na 
quarta, a atividade será no 
estádio Roberto Paz Delgado, 
local da partida de quinta. O 
jogo está marcado para as 18 
horas de quinta, pelo horário 
de Brasília. Já classificada para 
o Mundial do Catar, a seleção 
soma 34 pontos e lidera com 
sobra a tabela. O Equador está 
em terceiro, ainda em busca 
da vaga, e tem 23 pontos. 

Seleção Brasileira chega ao Equador com desfalques por covid-19



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
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 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autolar 
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 
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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
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 + 
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 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, qualquer oferta do 
mercado! 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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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

-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O governo do Peru pe-
diu neste domingo 
(23/1) ajuda inter-

nacional para conter um va-
zamento de 6 mil barris de 
petróleo no litoral. O óleo 
foi lançado ao mar quando 
um petroleiro descarrega-
va na refinaria La Pampilla, 
localizada 30 quilômetros ao 
norte de Lima. O desastre foi 
resultado da violência das 
ondas que atingiram a cos-
ta peruana após o tsunami 
causado pela erupção de um 
vulcão no arquipélago de 
Tonga, no Oceano Pacífico.

No sábado, o Peru 
declarou emergência am-
biental por 90 dias úteis para 
realizar ”trabalhos de recu-
peração” na área atingida e 
mitigar os danos. O inciden-
te deixou pássaros mortos 
flutuando no mar, cobertos 
de óleo nas rochas, incapa-
zes de voar, e os pescadores 
sem poder trabalhar. As cor-
rentes marinhas espalharam 
o petróleo ao longo da costa 
a mais de 40 quilômetros da 
refinaria, afetando 21 prai-
as, segundo o Ministério da 
Saúde. O órgão de controle 
ambiental do Peru calculou 
que 1,7 milhão de metros 
quadrados de solo e 1,2 mil-
hão de metros quadrados 

no mar foram afetados pela 
massa negra de óleo.

LIMPEZA
”Estamos fazendo um 

esforço incansável. Não 
é uma coisa comum isso 
acontecer e tentamos fazer 
o melhor que podemos”, 
afirmou a bióloga Liseth 

Bermúdez, do Parque das 
Lendas. ”Nunca na história 
do Peru se viu uma situação 
semelhante. Não há pre-
cedente para um tipo de der-
ramamento na costa perua-
na. Não acreditávamos que 
seria dessa magnitude.”

Brigadas de limpeza, que 
têm atuado em Ancón e em 

outros destinos populares na 
orla, encontraram enormes 
manchas de óleo na superfí-
cie do mar na baía. O pesca-
dor Alfredo Roque disse que 
as dificuldades devem durar 
muito tempo, já que uma 
grande quantidade de peixes 
recém-nascidos morreu.

Outras pessoas que viviam 

de atividades ligadas às praias 
também ficaram sem renda, 
como donos de restaurantes 
e funcionários do comércio 
local. ”Não se vende nada. O 
peixe sai com cheiro de óleo, 
e as pessoas não compram, 
têm medo de se envenenar”, 
afirma a vendedora Giovana 
Rugel, de 52 anos.

EXTINÇÃO
Um zoológico de Lima 

está tentando salvar aves 
marinhas ameaçadas de ex-
tinção após o derramamen-
to de petróleo. Mais de 40 
aves, entre elas os pinguins 
de Humboldt, uma espé-
cie ameaçada de extinção, 
foram resgatadas em estado 
crítico das praias e reservas 
naturais dos distritos de 
Ventanilla, na Província de 
Callao e no distrito de An-
cón, perto de Lima. As aves 
banhadas em óleo foram 
levadas ao zoológico Parque 
das Lendas, no distrito de 
San Miguel, na capital pe-
ruana, onde zoólogos e ve-
terinários lutam para salvar 
suas vidas e remover o óleo 
de sua plumagem.

A Repsol, dona da refi-
naria onde ocorreu o vaza-
mento, afirma que não foi 
responsável pelo desastre, 
já que as autoridades marí-
timas peruanas não emiti-
ram alertas sobre um possí-
vel aumento das ondas 
após a erupção em Tonga. 
A empresa espanhola, que 
entregou um plano de con-
tenção ao governo, disse 
que espera concluir, até o 
fim de fevereiro, a limpeza 
das áreas afetadas.

Reprodução

Peru declara emergência por causa 
de vazamento de óleo após tsunami
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, qualquer oferta do 
mercado! 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.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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

-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O filho do apresentador 
Fausto Silva (Fautão), João 
Guilherme Silva, compar-
tilhou em sua rede social 
uma foto ao lado da nova 
namorada. Segundo infor-
mações da colunista Fábia 
Oliveira, o novo affair de 
João Guilherme Silva é a 
modelo Schynaider Moura, 
de 33 anos, enquanto João 
Guilherme tem 17 anos.

Schynaider é natural do 
Piauí e venceu o concurso 
Elide Model de 2001. Schy-
naider Moura é ex-mulher 
de Mário Bernardo Garne-
ro, irmão de Alvaro Garne-
ro, e tem três filhos. Ainda 
segundo as informações 
da colunista Fábia Oliveira, 
a relação dos dois é recen-

te, iniciada após as festas 
de fim de ano.

Já que o filho de Faustão 
ainda estava com a jovem 
Esther Marques, herdeira de 
uma indústria farmacêutica, 
nos últimos dias do ano de 
2021. O casal teria viajado 
na ocasião, mas o relaciona-
mento não decolou.

APOIO DOS AMIGOS
Após a publicação feita 

pelo filho de Faustão, ami-
gos do jovem desejaram 
sorte ao novo casal. “Seus 
Lindos.”, escreveu a apre-
sentadora Sabrina Sato.

Já o influencer e modelo 
Leo Picon escreveu “Tá Na-
morando?”, mas não obte-
ve resposta do amigo.

“Tick, Tick, Boom!” 
é mais uma 
aposta da Netflix 

para a temporada de pre-
miações. O filme tem dire-
ção de Lin-Manuel Miranda 
e conta com o ator Andrew 
Garfield no papel principal. 
Inserido no gênero musi-
cal, o longa-metragem de 
1h55min homenageia Jona-
than Larson, autor da popu-
lar obra “Rent”, vencedora 
do Tony Awards. A homena-
gem, inclusive, é um grande 
fator do projeto, que conta 
também com bom humor e 
contemplação.

Jon Larson (Andrew Gar-
field, de “O Espetacular Ho-
mem-Aranha”) está na beira 
dos seus 30 anos de idade. 
Durante uma boa parte da sua 
juventude, o músico passou o 
tempo trabalhando em um 
musical chamado “Superbia”, 
abdicando de estabilidade 
econômica na busca pelo seu 
sonho. No entanto, dias antes 
de sua apresentação, ele tem 
dificuldades em compor uma 
última canção, ao mesmo 
tempo que novas adversida-
des passam a aparecer na sua 
vida nos quesitos pessoais, 
amorosos e de amizade.

“Tick, Tick… Boom!”: o 

que temos de diferente?
“Tick, Tick… Boom!” não 

vai agradar só o público apre-
ciador de musicais. Antes de 
mais nada, é um excelente 
filme. Embora funcione como 
um tributo a uma figura que 
existiu de verdade, sendo 
uma das maiores inspirações 
do diretor Lin-Manuel Miran-
da, a obra conversa também 
com aqueles que sequer 
ouviram falar de Jonathan 
Larson. Por meio de uma in-
terpretação magnífica de An-
drew Garfield, o protagonista 

ganha uma forte personali-
dade e é capaz de transmitir 
sensações distintas. Ao mes-
mo tempo em que nos sim-
patizamos com a sua persis-
tência e resiliência, também 
fazemos ressalvas quanto às 
atitudes do mesmo.

As músicas são muito boas. 
A atmosfera do elenco pulsa 
com cada canção, tornando 
a experiência divertida de se 
acompanhar. Para as pesso-
as que não gostam do for-
mato do gênero, em que as 
músicas são colocadas como 

marcações dentro da obra, 
há uma boa notícia. Ao con-
trário de diversos exemplos, 
“Tick, Tick… Boom!” utiliza a 
sua trilha sonora como algo 
bem maior do que um mero 
artifício. As intervenções 
musicais são naturais e não 
interrompem o ritmo da nar-
rativa. Pelo contrário, tornam 
a ambientação ainda mais 
rica. Contudo, apesar de ser 
um musical diferente, ainda é 
um musical em sua essência. 
Isso pode causar resistência 
em quem não gosta do estilo.

“Tick, Tick… Boom!”: um musical 
contemplativo e com tributo à arte

Novo affair do filho 
de Faustão é modelo 
e 16 anos mais velha 

LUIZ F. MENDES


