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Pode ser comum ter a impressão de que todos os goianienses passam por problemas semelhantes quando se trata de infraestrutura, uma vez 
que habitam na mesma cidade e são geridos pela mesma equipe, ano após ano. Para especialistas, no entanto, a situação não é tão simples. 
Desigualdade no fornecimento de recursos básicos – como água tratada, rede de esgoto, energia elétrica e até acesso ao transporte público. 

Bairros sem estrutura adequada 
temem mudanças do Plano Diretor

Saúde exclui ci-
tação de maior 
eficácia da clo-
roquina   p4 p4

Brasil piora e cai no ranking mun-
dial de percepção de corrupção
Após dez meses após o início da campanha de vacinação, o Brasil chegou à mar-
ca de 300 milhões de doses aplicadas. Com 300.128.094 imunizantes aplicados, 
88,64% dos brasileiros com mais de 12 anos já receberam a primeira dose.

p2

O mapa de “calor” da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) 
indica que duas regiões estão em estado de calamidade. Com 
isso, as diretrizes do mapa na “faixa vermelha” recomendam 
que 23 municípios deveriam fechar as atividades não essenciais 
por causa do avanço da Covid-19, caso julguem necessário.

Mapa de calor de Goiás 
indica 23 cidades em situa-
ção de calamidade  p3
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Pode ser comum ter 
a impressão de que 
todos os goianienses 

passam por problemas se-
melhantes quando se trata 
de infraestrutura, uma vez 
que habitam na mesma cida-
de e são geridos pela mesma 
equipe, ano após ano, déca-
da após década.

Para especialistas, no en-
tanto, a situação não é tão 
simples. Desigualdade no 
fornecimento de recursos 
básicos – como água tratada, 
rede de esgoto, energia elé-
trica e até acesso ao trans-
porte público – é a realidade 
que, em diversos momen-
tos, acaba maquiada. Nesse 
contexto, a situação atual da 
maioria dos goianienses em 
relação ao Plano Diretor é 
preocupante, já que a pro-
posta que atualmente tra-
mita na Câmara de Goiânia e 
deve ser votada em feverei-
ro muda as regras quanto a 
possibilidade de expansão, 
verticalização, adensamento 
e a criação de polos indus-
triais em determinados lo-
cais da cidade.

Em Goiânia, moradores 
da região norte são exem-
plos vivos dessa realidade. 
Além do não fornecimento 
de água tratada ou rede de 
esgoto, sofrem com constan-
tes quedas de energia –  o 
que, inclusive, interfere no 
acesso ao próprio reservató-
rio de água, que na grande 

parte das vezes funciona via 
bombeamento. Quem vive 
na região não tem grande 
acesso a transporte público, 
de modo que, além da pouca 
quantidade de linhas de ôni-
bus, pontos acabam se locali-
zando a pelo menos dois qui-
lômetros de suas residências.

Maíra Mathews, por 
exemplo, mora no Setor Chá-
caras Samambaia há um ano 
com sua filha de 2 anos. Des-
de que se mudaram, ambas 
utilizam a água de um poço 
antes abandonado pela co-

munidade (que é abastecida 
por um poço comunitário 
que não comportou o uso de 
Maíra). O poço utilizado pela 
enfermeira, no entanto, já 
foi assoreado, o que a deixa 
constantemente preocupada 
com possíveis novos proble-
mas. “A questão da água aqui 
é uma preocupação constan-
te. Esse poço já deu proble-
ma antes e eles [os vizinhos] 
tiveram de furar um novo, 
com boa vazão de água, que 
desse para todo mundo uti-
lizar, já que entendemos que 

cada casa ter um poço é um 
problema ambiental e não 
seria interessante.

O que também é conse-
quência de uma falta de es-
trutura, mas que Maíra não 
enxerga como um problema 
tão grande, é o tratamento 
de esgoto, uma vez que a en-
fermeira faz uso de uma fossa 
de evapotranspiração para 
dar fim aos dejetos. Ela expli-
ca que, ao trabalhar com um 
sistema de filtragem mineral, 
a fossa é composta por uma 
caixa de concreto impermea-

bilizada subterrânea, que con-
ta com pneus e entulhos den-
tro, responsáveis por abrigar 
bactérias.  “Através dos canos, 
o esgoto cai na fossa e passa 
por um processamento ana-
eróbico por parte das bacté-
rias. Assim, as fezes acabam 
consumidas pelos microor-
ganismos e a água, que sai 
mais limpa desse processo, é 
absorvida pelas plantas que 
a gente cultiva em cima”, ex-
plica. Sobre sua fossa Maíra 
tem pés de banana, taioba e 
mamão, ainda jovens. 

Reprodução

Sem reajuste desde o 
início da pandemia, a tari-
fa de água e esgoto subirá 
8,85% a partir de fevereiro. 
A legislação determina que 
a taxa seja corrigida anual-
mente pela inflação e revi-
sada cada quatro anos. Por 
isso, a Saneago reclamou 
do valor aprovado pela 
Agência Goiana de Regu-
lação, Controle e Fiscaliza-
ção de Serviços Públicos 
(AGR). No ano passado, a 
inflação foi de 10,06%.

“Nós temos, por lei, 
que fazer o processo de 
revisão tarifária de 4 em 
4 anos. O último, relativo 
à Saneago, foi feito em 
2015, são 6 anos. Na épo-
ca, o reajuste foi de 30%, 
bastante elevado. Em 
2019, a gente deveria ter 
iniciado o processo de re-
visão tarifária periódico, 
mas por conta da pande-
mia, em 2020, foi suspen-
so. Então, aguardamos 
e agora retomamos esse 
ano”, afirma o presidente 
da AGR, Marcelo Oliveira.

A contrapartida do 
aumento prevista na le-
gislação é aumento da 
eficiência da empresa 
concessionária na pres-
tação de serviços. Isso 
significa que a Saneago 
deve assegurar a conti-
nuidade, a boa qualidade 
e a universalização para 
que toda população seja 
alcançada nos 225 muni-
cípios onde atende.

Atualmente, a tarifa 
de coleta/afastamento 
de esgoto e tratamento 
de esgoto corresponde a 
100% do valor da tarifa de 
consumo de água no imó-
vel. Dentro desse valor 
80% corresponde a cole-
ta/afastamento de esgoto 
e 20% ao tratamento de 
esgoto, segundo a Reso-
lução AGR 052/2005.

Bairros sem estrutura adequada 
temem mudanças do Plano Diretor

Dando mais um passo 
na vacinação pediátrica 
contra a Covid-19, Goiânia 
inicia nesta terça-feira (25) 
a vacinação de crianças 
com 5 anos ou mais na ca-
pital, visando aumentar a 
segurança das crianças com 
o maior número possível 
de vacinados. A capital tem 
aproximadamente 120 mil 
crianças entre 5 e 11 anos. 
Até sábado (22), 9.172 ti-
nham sido vacinadas.

“Não há risco de faltarem 
doses, pois o município rece-
beu, na sexta-feira, uma se-
gunda remessa de 8.600 do-
ses da Pfizer pediátrica e há 

um estoque de 2.600 doses 
da Coronavac só para crian-
ças e nesta quarta-feira de-
veremos receber mais”, in-
forma o secretário de Saúde 
de Goiânia, Durval Pedroso.

Nesta terça, a Secretaria 
de Saúde de Goiânia também 
começa a vacinar as crianças 
a partir de 6 anos com do-
ses da Coronavac. As doses 
estarão disponibilizadas nas 
14 unidades exclusivas para 
vacinação das crianças onde 
já é aplicada da Pfizer pedi-
átrica. Para os adolescentes, 
a Coronavac já vem sendo 
disponibilizada nas mais de 
60 salas de vacinação exis-

tentes no município.
Em Goiânia, a vacina-

ção ocorre das 8h ás 17h, 
de segunda à sexta-feira e 
das 8h ás 16h no sábado, 
sem necessidade de agen-
damento. Para vacinar, é 
necessário apresentação 
de um documento pessoal 
ou cartão SUS, além do car-
tão de vacinas. No caso de 
crianças, caso o pai ou res-
ponsável legal não consiga 
acompanhar a vacinação, é 
necessário preencher um 
Termo de Consentimento 
de Vacinação Infantil, dis-
ponibilizado no site da Pre-
feitura de Goiânia.

Goiânia inicia vacinação para crianças com 5 anos ou mais
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O titular da Secretaria 
de Estado da Saúde 
de Goiás (SES-GO), Is-

mael Alexandrino, aproveitou 
a última reunião com colegas 
de pastas municipais de saúde 
para se posicionar a favor de 
um controle rigoroso de cir-
culação de pessoas em locais 
fechados em vez de medidas 
restritivas de funcionamento 
de atividades econômicas ou 
de circulação de pessoas como 
forma de conter o avanço do 
coronavírus nos momentos 
mais críticos da pandemia.

Ismael defende que as res-
trições sejam apenas para os 
eventos e atividades nas quais 
seja impossível o controle so-
bre a circulação de pessoas, 
como carnaval de rua, ou mes-
mo nos casos em que o orga-
nizador do evento não consiga 
dar garantias deste controle. 
Para ele, chegou o momento 
de se pensar o enfrentamento 
à Covid-19 para além da análi-
se meramente sanitária.

O posicionamento foi 
dado durante a abertura da 
primeira reunião em 2022 do 
Comitê Intergestores Bipartite 
do Estado de Goiás (CIB), for-
mado por representantes da 
SES-GO, do Conselho dos Se-
cretários Municipais de Saúde 
de Goiás (Cosems-GO) e das 

pastas municipais de saúde.
Ao explicar sobre a sua pre-

ferência no combate ao coro-
navírus, Ismael argumentou 
que numa festa com muitas 
pessoas não há motivo para 
preocupação se os organiza-
dores garantirem que todas 
estão vacinadas e testadas e 
chamou o realizador de um 
evento com este nível de se-
gurança de “agente do SUS” e 
um “membro da minha equi-
pe”. “Prefiro ter um ambiente 

como este daqui, vamos supor 
que fosse uma festa, vou limi-
tar a cem pessoas, a 500 ou 
mil pessoas, se eu tenho con-
trole de acesso, e garanto que 
as pessoas aqui estão vacina-
das e testadas, estou despreo-
cupado com estas pessoas, es-
tas pessoas estão protegidas, 
é um grupo a menos para eu 
me preocupar.”

Segundo ele, a “resolu-
ção da pandemia” não pode, 
neste momento, “estar atre-

lada somente a questão de 
saúde”. “É preciso levantar a 
cabeça um pouco e olhar em 
volta. Precisamos de aliados 
para o enfrentamento social, 
assistencial, econômico, cul-
tural, pedagógico, situacio-
nal e de gestão de saúde.”

“Vacina é importante”
Ismael falou por cerca de 

40 minutos, sempre destacan-
do o cuidado com as palavras 
para não ser mal interpretado. 

Em um determinado momen-
to, ao citar como exemplo um 
hipotético evento de 100 mil 
pessoas, corrigiu o número 
brincando que poderiam es-
palhar que ele defendia ati-
vidades nesta dimensão no 
atual momento da pandemia.

Por diversas vezes, ele res-
saltou também a necessidade 
de secretários estarem sem-
pre reforçando campanhas 
pelo uso de máscaras e de 
vacinação. “Temos de refutar 

com veemência as pessoas 
que falam que não adianta 
nada a vacina. Ela não é para 
não ter a doença, (mas, sim,) 
para atenuar, para diminuir, 
para não ter óbito. Gestor de 
saúde comprometido com a 
saúde de verdade não pode 
ter dúvida em relação à impor-
tância da vacina”, comentou.

Em nenhum momento 
Ismael falou em passaporte 
sanitário, termo odiado prin-
cipalmente por apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
mas sempre destacou a com-
provação da vacina aplicada e 
também de testes negativos 
para garantir a entrada de pes-
soas em eventos e na circula-
ção de ambientes fechados.

O secretário estadual não 
criticou diretamente os prefei-
tos que estão adotando medi-
das restritivas e nem falou das 
cidades que atualmente se 
encontram em situação mais 
crítica no mapa de calor da 
Covid-19 divulgado semanal-
mente pela SES-GO e que, em 
tese, deveriam adotar estas 
medidas, mas comentou que 
estamos vendo decretos res-
tringindo o acesso “ou até fe-
chando” e sugeriu que o me-
lhor seria exigir critérios para 
entrar” nestes locais. “Exija 
vacina, exija teste.”

O mapa de “calor” da Se-
cretaria de Saúde de Goiás 
(SES-GO) indica que duas 
regiões estão em estado 
de calamidade. Com isso, 
as diretrizes do mapa na 
“faixa vermelha” recomen-
dam que 23 municípios de-
veriam fechar as atividades 
não essenciais por causa do 
avanço da Covid-19, caso 
julguem necessário.

As cidades são: Bonópo-
lis, Campinaçu, Estrela do 

Norte, Formoso, Minaçu, 
Montividiu do Norte, Mun-
do Novo, Mutunópolis, 
Novo Planalto, Porangatu, 
Santa Tereza de Goiás, São 
Miguel do Araguaia e Trom-
bas, no Norte; e Abadiânia, 
Alexânia, Anápolis, Campo 
Limpo de Goiás, Cocalzi-
nho de Goiás, Corumbá de 
Goiás, Gameleira de Goiás, 
Goianápolis, Pirenópolis e 
Terezópolis de Goiás, na re-
gião dos Pirineus.

Há quatro meses duas re-
giões não ficavam em verme-
lho ao mesmo tempo. Para 
determinar as cores existe 
a observação de critérios 
como taxa de ocupação de 
leito de UTIs e transmissão 
de doenças. O mapa deve 
ser atualizado até o dia 28.

Na situação crítica (la-
ranja) estão 11 regiões (in-
clusive Goiânia e Aparecida 
aparecem aqui, na região 
Centro Sul). Em situação de 

alerta (amarelo), cinco.

SES-GO
Em relação ao mapa de 

risco da Covid, a SES-GO in-
formou que trabalha na atu-
alização da Nota Técnica que 
dispõe de recomendações 
sobre medidas sanitárias a 
serem seguidas pelos muni-
cípios. “A medida considera 
o cenário atual da cobertura 
vacinal no Estado, além da 
redução da taxa de letali-

dade da doença, apesar do 
número explosivo de casos. ”

Segundo a pasta, ainda 
que o mapa de calor indi-
que a faixa vermelha, “é 
importante ressaltar que o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que municípios 
podem tomar as medidas 
que acharem necessárias 
para combater o coronaví-
rus, como isolamento social, 
fechamento do comércio e 
outras restrições”.

E ainda: “Apesar do Es-
tado de Goiás ter, desde 
o início da crise sanitária, 
orientado sobre quais me-
didas a serem adotadas, 
a decisão final (última pa-
lavra) é sempre da gestão 
municipal, que possui plena 
autonomia da condução dos 
trabalhos de enfrentamen-
to à Covid-19, definindo os 
serviços essenciais que se-
rão autorizados a funcionar 
durante a pandemia. 

Reprodução

Mapa de calor de Goiás indica 23 cidades em situação de calamidade

Goiás: Secretário de Saúde é contra o 
controle e restrição atual de atividades 
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O Brasil caiu duas po-
sições no ranking 
mundial de percep-

ção de corrupção, calculado 
pela instituição Transparência 
Internacional, e passou a ocu-
par o 96º lugar, a terceira pior 
posição em sua série histórica. 
A pesquisa foi divulgada nesta 
terça-feira pela instituição.

O índice de percepção de 
corrupção é feito a partir da 
análise de dados, pesquisas 
e avaliações de especialis-
tas. É elaborado desde 1995, 
mas teve uma padronização 
metodológica em 2012 que 
permitiu traçar uma compa-
ração histórica a cada ano.

O Brasil alcançou 38 pon-
tos, em uma escala de 0 a 100. 
Este desempenho coloca o 
país abaixo da média global, 
que é de 43 pontos, e abaixo 
da média regional da América 
Latina e Caribe (41 pontos). 
Também é inferior à pontua-
ção do BRICS (grupo de países 
formados por Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul), que 
foi de 39 pontos, e inferior à 
média do G-20, grupo forma-
do pelas 19 maiores econo-
mias do mundo mais a União 
Europeia, que teve 54 pontos.

Do ponto de vista mun-
dial, o ranking da percep-

ção de corrupção é liderado 
por Dinamarca e Finlândia, 
empatados em primeiro 
lugar com 88 pontos. Isso 
significa que é muito baixa 
a percepção desse tipo de 
ilícito na administração pú-
blica desses países.

No relatório que divulgou 
os dados, a Transparência 
Internacional diz que o au-
mento da corrupção provoca 
diretamente um crescimen-
to nas violações de direitos 
humanos e enfraquecimen-
to da democracia no país 

afetado. “A corrupção pos-
sibilita violações de direitos 
humanos, dando abertura a 
uma espiral perversa e de-
senfreada. À medida que os 
direitos e as liberdades vão 
se erodindo, a democracia 
entra em declínio, dan-

do lugar ao autoritarismo, 
que, por sua vez, possibilita 
níveis maiores de corrup-
ção”, diz o relatório.

A pontuação obtida pelo 
Brasil em 2021, de 38 pon-
tos, foi a mesma do ano 
passado, mas a queda em 

duas posições ocorreu por-
que outros países tiveram 
melhoria no índice. A me-
lhor pontuação alcançada 
pelo país foi nos anos de 
2012 e 2014, com 43 pon-
tos, nos quais o Brasil ocu-
pou o 69º lugar no ranking. 

Divulgação

Brasil piora e cai posições no ranking 
mundial de percepção de corrupção

O Ministério da Saúde 
afirmou nesta terça-feira, 25, 
que serão feitas alterações 
na nota técnica assinada 
pelo secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos, Hélio Angotti, com 
diretrizes de tratamento con-
tra a covid-19 que indicam a 
eficácia da hidroxicloroquina 
e a falta de efetividade das 
vacinas, argumentos que 
contrariam estudos e orien-
tações sanitárias das revistas 

especializadas e entidades 
mais respeitadas no mundo.

Em nota, a pasta afirma 
que o documento será repu-
blicado na edição de ama-
nhã, 26, do Diário Oficial da 
União (DOU), porém, não se 
manifesta especificamente 
sobre a tabela onde constam 
as informações anticientíficas 
sobre a hidroxicloroquina e 
os imunizantes contra o novo 
coronavírus. Embora o Minis-
tério não tenha se posiciona-

do, Angotti já anunciou que 
a tabela será removida para 
“evitar possível mau uso”.

“A tabela embora não es-
teja errada no contexto em 
que ela se encontra, vamos 
optar por tirá-la. Não vai mu-
dar nada o parecer, não vai 
mudar nada o argumento, 
mas optamos por tirá-la para 
fomentar a clareza, promover 
clareza nos instrumentos ad-
ministrativos e evitar possível 
mau uso”, disse o secretário 

em entrevista ao programa 
Os Pingos nos Is, da Jovem 
Pan, nesta segunda-feira (24).

O documento original assi-
nado por Angotti bloqueia as 
diretrizes que contraindicam 
o “kit covid” no tratamento 
ambulatorial e hospitalar 
da doença, além de outras 
duas normas vigentes, im-
pondo entraves que deixam 
o País sem uma recomen-
dação oficial de como tratar 
pacientes de covid com qua-

se dois anos de pandemia.
A tabela foi alvo de con-

testação de acadêmicos e es-
pecialistas em saúde pública 
porque apresenta em uma 
de suas colunas o questio-
namento sobre a efetividade 
dos tratamentos disponíveis 
no País em estudos contro-
lados e randomizados para 
a covid-19. No campo das 
respostas, consta “sim” para 
a efetividade da hidroxicloro-
quina e “não” para as vacinas.

“O Ministério da Saúde 
informa que a Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, Inovação 
(SCTIE) republicará a Nota 
Técnica que fundamenta a 
decisão acerca das diretrizes 
terapêuticas para o tratamen-
to farmacológico da Covid-19, 
para, segundo a secretaria, 
promover maior clareza no 
conteúdo e evitar interpreta-
ções equivocadas, como a de 
que a decisão critica o uso das 
vacinas covid-19. 

Saúde recua e exclui citação de maior eficácia da cloroquina 



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

Veículos
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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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
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 
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 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 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
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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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
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 
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 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 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
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-------------------------------
ALUGUEL

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

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
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 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 riê-
nalternativos 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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
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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O escritor Olavo de Car-
valho, que morreu na noite 
de ontem (24) em Rich-
mond, na Virginia (EUA), 
em todas oportunidades 
que tinha, se mostrava in-
crédulo referente a exis-
tência e a gravidade da Co-
vid-19. Só que nos últimos 
dias de vida, Carvalho ficou 
internado após contrair o 
vírus, sendo esse o possível 
motivo de sua morte.

Olavo tinha 74 anos e 
sempre foi polemico em 
suas falas, ele nunca negou 
seu posicionamento sobre 
a pandemia. Nas suas re-
des sociais, os diversos co-
mentários que foram feitos, 
geraram revolta em inter-
nautas, até mesmo em sua 
filha, que ficou indignada 
com um comentário do pai.

“No dia q o Olavo pos-
tou q não tinha 1 morte por 
covid,perdi uma querida 
amiga,q era viúva e deixou 
3 crianças c/ menos de 10 
anos órfãs, Olavo morreu 
de covid,não tem como eu 
sentir grande tristeza pela 
morte dele,mas também 
não estou feliz. Sendo sin-
cera comigo e meus senti-
mentos”, comentou Heloisa 
de Carvalho em seu twitter.

Em um vídeo publicado 
nas suas redes sociais no 
dia 22 de Março de 2020, 
nomeado como “‘Histeria 
não é coragem!’ – Sobre 
o Corona e o Caos gera-
do”, que foi transmitido 
no canal do Youtube do 
Jornal Brasil Sem Medo, 
denominado “o maior jor-
nal conservador do Brasil”. 

Um dos filmes mais 
aguardados de 2021, 
Matrix: Resurrec-

tions fez sua estreia nos 
cinemas no fim de dezem-
bro. Com um elenco lotado 
de estrelas, o longa reviveu 
personagens como Neo (Ke-
anu Reeves) e Trinity (Carrie-
-Anne Moss), apresentando, 
também, novos rostos para 
mais uma vez levar às gran-
des telas a icônica mitologia 
das irmãs Wachowski — que 
desta vez contou apenas 
com a direção de Lana.

Entretanto, pode-se dizer 
que nem tudo saiu como os 
executivos da Warner espera-
vam. Se em termos de crítica 
Resurrections contou com 
análises mistas, recebendo 
alguns elogios por conta do 
refresco dado à franquia, e 
reprovação a respeito do en-
redo não justificar a existência 
de mais um filme, falando de 
bilheteria, o fracasso conso-
lida (mais) um grande golpe 
aos cofres da Warner Bros.

Isso porque baseado em 
dados de janeiro deste ano, 
a obra arrecadou, até o mo-
mento, U$148 milhões pelo 
mundo. Os números até 
poderiam ser bons, se não 
levássemos em considera-

ção que estamos falando 
de um blockbuster de fama 
mundial, com um investi-
mento que beirou os U$190 
milhões. Ou seja, até agora, 
Matrix ainda não se pagou.

Para se ter uma ideia do 
quão fundo é o buraco, na 
semana de abertura do lon-
ga, foram arrecadados “me-
ros” U$10 milhões, enquan-
to Homem-Aranha: Sem 

Volta para Casa — a maior 
bilheteria de 2021 — faturou 
U$260 milhões (isso mesmo 
que você leu). Atualmen-
te, o filme da Marvel conta 
com uma bilheteria total de 
U$1,6 bilhão, e os números 
continuam a crescer.

Se comparado aos capí-
tulos anteriores, o fracasso 
financeiro de Resurrections 
fica ainda mais evidente, vis-

to que passamos a colocar 
no papel títulos de uma mes-
ma franquia. Enquanto Ma-
trix (1999) beirou os U$463 
milhões de bilheteria total, 
Reloaded alcançou U$741 
milhões e Revolutions U$427 
milhões, números que muito 
provavelmente não serão 
alcançados pelo — cada vez 
mais possível — último epi-
sódio da franquia.

Entenda por que o filme de Keanu 
Reeves fracassou nas bilheterias

Negacionista, 
Olavo de Carvalho es-
tava com covid-19


