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Novo decreto da Covid-19 recomenda Novo decreto da Covid-19 recomenda 
comprovante de vacinação em Goiâniacomprovante de vacinação em Goiânia
A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) vai recomendar a apresentação do comprovante de vacinação para o funcionamento 

de atividades comerciais e não comerciais. A orientação é de ao menos duas doses para os trabalhadores e o público em todos os estabelecimen-
tos. O anúncio foi feito pelo secretário Municipal de Saúde, Durval Pedroso. O cenário é desafiador com a ocupação de 95% dos leitos de UTI.  p2
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiâ-
nia (SMS) vai reco-

mendar a apresentação do 
comprovante de vacinação 
para o funcionamento de 
atividades comerciais e não 
comerciais. A orientação é de 
ao menos duas doses para os 
trabalhadores e o público em 
todos os estabelecimentos. 
O anúncio foi feito pelo se-
cretário Municipal de Saúde, 
Durval Pedroso, durante en-
trevista coletiva na tarde des-
ta quarta-feira (2). O cenário 
é desafiador com a ocupação 
de 95% dos leitos de UTI.

A orientação será feita 
por meio de uma nota téc-
nica da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). A medida, 
disse o secretário, se estende 
a todos estabelecimentos. 
“Trata-se de uma parceria, 
de uma forte recomendação 
que a Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio da Prefei-
tura, faz de que os ambientes 
sejam cada vez mais seguros, 
com pessoas com vacinação 
completa”, afirma Pedroso.

O secretário explicou o 
motivo da recomendação. “O 
prefeito se preocupou muito 
neste momento com a liber-
dade, a democracia, a indivi-
dualidade de cada cidadão 
goianiense.” Repetidas vezes 
durante a entrevista, que 
teve duração de pouco mais 
de 12 minutos, Pedroso re-
petiu que não há neste mo-

mento qualquer tipo de pu-
nição para estabelecimentos 
e que a orientação ficará de 
fora do decreto e só constará 
na nota técnica da pasta.

Também há ampliação da 
lotação de bares e restauran-
tes para 60% - atualmente, o 
limite é de 50%. As medidas 
se aplicam a bares, restau-
rantes, lanchonetes, pit dogs, 
food trucks, casas de espetá-
culo, shoppings, estádios de 
futebol e outros. Há a exigên-
cia de distância mínima de 
1,5 metro entre as mesas, nos 
casos onde isto for aplicável. 
A apresentação de música 
ao vivo será permitida, desde 
que o espaço da apresenta-

ção permita o distanciamen-
to de 2,25 m² entre os inte-
grantes. O texto deve reforçar 
ainda o respeito ao volume 
sonoro máximo permitido.

Com o novo decreto, tam-
bém fica autorizada a realiza-
ção de eventos corporativos. 
A ocupação máxima é de 60%, 
mas há limite de 2 mil pessoas 
para ambientes fechados e 
de 3 mil quando em espaço 
aberto. As medidas estarão 
em novo decreto que flexibili-
za as regras de enfrentamento 
à Covid-19 na capital. O docu-
mento foi publicado no Diário 
Oficial do Município na noite 
desta quarta-feira (3).

O porcentual de pessoas 

vacinadas em Goiânia foi infor-
mado pelo secretário em 75%. 
No entanto, o número de imu-
nizados com apenas a primeira 
dose se aproxima do referente 
apenas à população vacinável 
(acima de 12 anos): 74,62%, 
conforme o Imunizagyn, da 
própria SMS. Para duas doses 
a taxa é de 66,67%. Levando-se 
em consideração a população 
total, a proporção é menor.

Pedroso se apoiou na im-
portância da vacinação para 
defender a flexibilização ado-
tada pela administração mu-
nicipal. Ele reforçou que pes-
soas imunizadas, mesmo que 
venham a se contaminar, re-
presentam menos preocupa-

ção porque têm menos hospi-
talizações e casos graves. 88% 
dos óbitos na capital, dentro 
de um grupo de mais de 3 mil, 
eram de pessoas com nenhu-
ma dose contra a Covid-19 ou 
vacinação incompleta.

O secretário Durval Pedroso 
também afirmou que os últi-
mos 15 dias serviram para o au-
mento de mais de 60 leitos de 
UTI na capital. Entretanto, ele 
disse que o fato de haver as va-
gas não pode ser o único guia 
para lidar com a pandemia. 

FUTURO
Ao encerrar a entrevista, Pe-

droso disse que será feita uma 
nova avaliação do cenário na 
capital nos próximos 15 dias, 
mas que “não existe nenhuma 
regra” para a flexibilização. “O 
que nós temos é experiência 
de vir lidando há mais de ano 
com a pandemia, e entender 
que a restrição do ambiente 
se diz à necessidade da não 
aglomeração e da circulação 
de pessoas”, completou.

A recomendação é tida 
pelo secretário como um 
meio de estímulo à imuniza-
ção por parte da população. 
“Daqui a 15 dias, quando se 
revoga este novo decreto, 
será feita uma avaliação, a 
intenção do prefeito Rogério 
Cruz é justamente deixar bem 
claro para a população e esti-
mular o que a ciência diz que 
vacinas salvam vidas e vaci-
nas protegem a população”

Reprodução

Uma praça do setor 
São Judas Tadeu, em Goi-
ânia, que havia se torna-
do um lixão a céu aberto 
foi limpa pela Companhia 
de Urbanização da capital 
(COMURG) na tarde des-
ta segunda-feira (31/01), 
após uma reportagem do 
Diário do Estado. Locali-
zada na Rua São Paulo, o 
espaço público urbano 
tinha virado um ponto de 
descarte irregular de lixo e 
estava acumulado galhos, 
folhas de árvores, entulho 
e lixo doméstico há pelo 
menos dois meses.

Os moradores da região 
temiam a proliferação de 
insetos na região, princi-
palmente o mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor 
de doenças como a den-
gue, chigungunha e zika. 
Uma moradora do bairro 
que não quis se identificar 
por medo de represarias, 
procurou o jornalismo do 
DE no sábado (29), dizendo 
que o setor estava abando-
nado pela prefeitura.

“Os moradores estavam 
abandonados e tendo que 
conviver no meio do lixo, 
tendo contato com ani-
mais e insetos que estavam 
sendo atraídos pelo lixo. 
Agora estamos tranquilos. 
O lixo foi removido e o pro-
blema resolvido”, concluiu.

Um bebê pré-maturo 
teve os dois pés quei-
mados enquanto esteve 
internado na incubado-
ra do Hospital Jacob, em 
Goiânia. De acordo com 
os pais da criança, as mar-
cas surgiram um dia após 
a internação. O Caso foi 
registrado na Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA).

Ainda segundo os pais 
da criança, ao questionar 
uma das enfermeiras sobre 
curativos nos pés do re-
cém-nascido, a mesma dis-
se que o tubo do oxímetro 
superaqueceu e causou as 
queimaduras. O caso ocor-
reu no dia 14 de janeiro.

Em nota, o hospital 
lamentou o ocorrido e a 
afirmou que há uma in-
vestigação interna em 
andamento. A unidade 

também garante que foi 
prestada assistência ao 
paciente e à família.

NOTA
“A direção do Hospital 

Jacob Facuri lamenta o 
ocorrido com um recém-
-nascido numa incubadora 
desta unidade de saúde na 
manhã do dia 14 de janeiro 
de 2022. Desde o inciden-
te, todo o corpo hospitalar 
trabalha para esclarecer a 

causa e as circunstâncias 
do evento adverso por 
meio de um protocolo in-
terno, recomendado por 
instituições, como a orga-
nização mundial de saúde.

Além da investigação 
interna, vale ressaltar que 
desde o ocorrido, o Hospital 
Jacob Facuri prestou toda a 
assistência médica multidis-
ciplinar ao recém-nascido 
e a seus pais. Esta unidade 
de saúde disponibilizou, 

inclusive, atendimento de 
orientação e assistência psi-
cológica à família.

A direção do Hospital 
Jacob Facuri acrescenta 
que segue rígidos mé-
todos de atendimento 
médico hospitalar e que 
mantem política interna 
de treinamento e recicla-
gem de suas equipes para 
prestação de serviços de 
excelência aos seus pa-
cientes e familiares.”

Novo decreto da Covid-19 recomenda Novo decreto da Covid-19 recomenda 
comprovante de vacinação em Goiâniacomprovante de vacinação em Goiânia

Recém-nascido tem pés queimados em incubadora de hospitalRecém-nascido tem pés queimados em incubadora de hospital
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A Secretaria de Comu-
nicação do Governo 
de Goiás (Secom), 

divulgou nessa quarta-feira  
(02/02) que o estado inves-
tiu em três anos cerca de 7 
milhões de reais em áreas 
de estudos sobre tecnologia, 
saúde e pesquisas. Os ajustes 
e investimentos foram neces-
sários para melhorias da qua-
lidade de ensino de crianças e 
jovens do estado.

Na tecnologia, programas 
como Laboratório Include, 
Sukatech e Escola do Futuro 
marcam ensino e preparam 
jovens goianos para o mer-
cado de trabalho. A Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg) 
tem aumento na aplicação 
de recursos em pesquisa. Já a 
Orquestra Filarmônica ganha 
nova sede para à educação 
musical. Com reforma admi-
nistrativa, UEG paga R$ 1,2 
milhão em bolsas atrasadas e 
investe mais R$ 8 milhões em 
novos auxílios.

DIGITAL
Os laboratórios de tecno-

logia Include oferecem capa-
citação gratuita para jovens 
de 12 a 20 anos. Atualmente, 
são seis unidades instaladas 
no Estado – Alto Paraíso de 
Goiás, Cavalcante, Luziânia, 
Valparaíso de Goiás e Goiânia 
(duas). O Include tem como 
objetivo inserir jovens de co-
munidades carentes nos am-
bientes digitais, possibilitan-
do o conhecimento dessas 
novas tecnologias e abrindo 
oportunidades. O projeto 
fruto de parceria entre o Go-
verno de Goiás e o Instituto 
Include teve o investimento 
em 2021 (custeio e instala-
ção) de R$ 155 mil em cada 
unidade.

O programa Sukatech, 
que possui uma unidade em 

funcionamento em Goiânia 
e outra em implantação em 
Mineiros, visa a estruturação 
e a operacionalização de 
um Centro de Recondicio-
namento de Computadores 
(CRC), capaz de reciclar e 
recondicionar resíduos ele-
troeletrônicos, capacitar jo-
vens e adolescentes na área 
de tecnologia e promover a 
educação ambiental. O CRC 
de Goiânia conta com recur-
sos de R$ 1,2 milhão.

BASILEU
O tradicional Teatro Basi-

leu França, parte da estrutura 
da Escola Basileu França, liga-
da à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Inovação 
(Sedi), estava completamen-
te abandonado, com o telha-
do tendo desabado algumas 
vezes, principalmente em 
época de chuvas, e receben-
do reparos superficiais. Os 
banheiros e palco estavam 
completamente inviáveis 
para receber apresentações 
e público.

Em 2021, teve início a re-
forma do local, dividida em 
duas etapas. Orçada em R$ 
6,3 milhões, a primeira fase in-

cluiu adequação do piso para 
espetáculos de balé, novo 
palco, iluminação cênica, me-
lhoria acústica, mudanças na 
fachada, aquisição de equipa-
mentos e projeto de arboriza-
ção na entrada do espaço.

Em resposta ao Diário do 
Estado, a assessoria do Teatro 
Basileu França afirmou que 
as aulas só retomam no dia 
21 de fevereiro. Portanto, os 
alunos não estão usufruindo 
ainda da reforma do teatro.

PESQUISA
A Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), também ligada à Sedi, 
passa por grandes mudanças 
na gestão de Ronaldo Caiado. 
Antes, sofria com atrasos cons-
tantes e parcelamentos de dí-
vidas por falta de repasses pela 
então Secretaria da Fazenda, o 
que resultava em recomposi-
ção de saldo para cumprimen-
to de vinculação e inscrições 
em Restos a Pagar (RAP). 

Atualmente, a atual gestão 
da Fapeg alcançou o maior 
montante investido em ati-
vidades finalísticas de sua 
história. Foram mais de R$ 36 
milhões pagos apenas no ano 

de 2021. A Fapeg investe na 
ampliação do número total de 
bolsas concedidas, represen-
tando 32,3% de incremento 
em relação a 2018, com re-
dução de 19,7% nos custos, e 
promove a inclusão de estu-
dantes de ensino médio, gra-
duação e pós-graduação nos 
repasses de recursos. Isso foi 
possível com a adoção de um 
modelo de financiamento de 
bolsas atreladas a projetos de 
pesquisas que preveem a en-
trega de resultados/produtos, 
aproximando universidades e 
centros de pesquisa do setor 
empresarial, dos órgãos do go-
verno e das indústrias.

Na gestão atual, 100% das 
bolsas são pagas dentro do 
mês de competência. Ainda, 
estão em implantação quatro 
Centros de Excelência, o que 
fomenta pesquisa de van-
guarda em parceria com a 
UFG e IF Goiano; em Inteligên-
cia Artificial (Ceia); Estudos, 
Monitoramento e Previsões 
Ambientais (Cempa); Agricul-
tura Exponencial (Ceagre) e 
Bioinsumos para o Setor do 
Agronegócio (Cebio), totali-
zando investimentos aproxi-
mados de R$ 24 milhões.

Reprodução
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Governo realiza investimento recorde de Governo realiza investimento recorde de 
R$ 7 milhões em capacitação tecnológicaR$ 7 milhões em capacitação tecnológica

Na tarde desta quinta-feira 
(3), vereadores e deputa-
dos estaduais vão se reunir 
no Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) para dis-
cutir as possibilidades de 
revogação do novo Códi-
go Tributário do Município 
(CTM) pelo aumento abu-
sivo do IPTU de Goiânia. 
Uma frente parlamentar 
ampla, composta por polí-
ticos de partidos e ideolo-
gias diferentes, irá se reunir 
com o promotor de Justiça, 
Fernando Krebs. A reunião 
será coordenada pelo de-
putado estadual Alysson 
Lima (Solidariedade) e o 
vereador Lucas Kitão (PSL). 
Segundo o deputado Alys-
son Lima “A população 
não aguenta mais pagar 
impostos. Em São Paulo, o 
prefeito colocou travas de 
10% no IPTU. Em Goiânia, a 
prefeitura está atualizando 
em quase 60%. Isso é arbi-
trário! O prefeito Rogério 
Cruz tem que recuar. Em 
2018 já teve correção e, na 
sequência, teve o IPTU do 
puxadinho (aquele em que 
a prefeitura – na gestão 
de Iris Rezende -, colocou 
drones para sobrevoar a ci-
dade e atualizar as constru-
ções dos imóveis)”, diz.

MANIFESTAÇÃO
Durante uma manifestação 
em frente ao Paço Municipal 
na manhã de ontem (01), o 
deputado chegou a provo-
car o prefeito Rogério Cruz 
em relação aos seu secre-
tariado “A caneta é tua ou 
é do grupo, prefeito?”. O se-

cretário de Governo, Arthur 
Bernardes, e o de Finanças, 
Geraldo Lourenço, são os 
que estão sendo apontados 
pelos vereadores de Goiânia 
por serem responsáveis pelo 
aumento desproporcional 
“É revoltante saber que te-
mos hoje em Goiânia um 
prefeito que governa para 
grupos poderosos, que está 
preocupado com o merca-
do imobiliário, preocupado 
com os grandes segmentos 
da cidade”, diz.
O promotor Fernando Krebs 
desde o início da discussão 
do CTM foi contrário a rá-
pida tramitação do projeto 
na Câmara Municipal. Para 
ele “Nós devemos revogar 
todo o CTM e fazermos um 
novo. Com calma, com tem-
po e ouvindo as pessoas, 
pois esse que foi aprovado 
foi feito em 20 dias. 

CONTRA O AUMENTO
Oposição da gestão de Ro-
gério Cruz, o petista Mau-
ro Rubem é autor de uma 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) que exige 
a suspensão do CTM. Já a 
vereadora Gabriela Rodart 
(DC) é autora do pedido de 
impeachment do prefeito 
Rogério Cruz pelo crime 
de “estelionato processual 
tributário”. Já o vereador Lu-
cas Kitão (PSL) apresentou 
um projeto de alteração ao 
CTM. Ele pede a revogação 
do Custo Unitário Básico 
(CUB) e a alteração do limi-
tador do aumento do IPTU 
e ITU, de 45% para, no máxi-
mo até o limite inflacionário.

YSABELLA 
PORTELA 
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Pelo menos 140 pesso-
as trans foram assassi-
nadas no Brasil só em 

2021, sendo 135 travestis 
e mulheres transsexuais e 
cinco homens trans e pesso-
as transmasculinas, segun-
do o dossiê “Assassinatos 
e violências contra traves-
tis e transexuais brasileiras 
em 2021”, divulgado nesta 
sexta-feira, 27, pela Associa-
ção Nacional de Travestis e 
Transsexuais (Antra).

De acordo com o relató-
rio, no ano passado, houve 
35 assassinatos a menos do 
que 2020, mas o número 
ainda é considerado alto. A 
média de assassinatos entre 
2008, ano em que o levanta-
mento de casos começou co-
meçou, e 2021, é de 123,8. 
Só entre 2017 e 2021, 781 
pessoas trans foram assassi-
nadas. O trabalho teve coor-
denação, pesquisa e análise 
de Bruna Benevides.

“A cada 10 assassinatos 
de pessoas trans no mundo, 
quatro ocorreram no Brasil. 
[...] O projeto de pesquisa 
Trans Murder Monitoring 
(TMM) monitora, coleta e 

analisa sistematicamente os 
relatórios de homicídios de 
pessoas trans e com diver-
sidade de gênero em todo 
o mundo. Desde o início do 
levantamento, o Brasil tem 
sido o país que mais repor-
ta assassinatos de pessoas 

trans no mundo. Do total de 
4.042 assassinatos cataloga-
dos pela TGEU, 1.549 foram 
no Brasil. Ou seja, sozinho, o 
país acumula 38,2% de todas 
as mortes de pessoas trans 
do mundo”, diz o relatório. 
Atrás do Brasil no ranking de 

países que mais matam pes-
soas trans no planeta, estão 
México e EUA.

O estado onde mais morre-
ram pessoas trans no ano pas-
sado foi São Paulo, seguido da 
Bahia e do Rio de Janeiro. 25 
pessoas foram assassinadas 

em SP, 13 na Bahia e 12 no RJ. 
Apenas Roraima e Tocantins 
não registraram assassinatos 
de pessoas trans. As conside-
rações do relatório chamam a 
atenção para a subnotificação 
desses assassinatos seja por 
falta de informações sistema-
tizadas nos estados, subnoti-
ficação estatal ou apagão de 
dados públicos.

A idade média das vítimas 
é de 29,3 anos. Mais da me-
tade tinha entre 18 e 29 anos. 
O dossiê informa que 40 ví-
timas de 2021 não tinham 
qualquer dado sobre idade. 
81% eram travestis ou mu-
lheres trans pretas e pardas.

“Quando analisamos o 
perfil das vítimas, a idade 
se torna um dos principais 
marcadores. Tanto pela 
preocupação do quanto a 
juventude trans vem sendo 
assassinada cada vez mais 
cedo, quanto pelos impac-
tos nas futuras gerações. O 
total de vítimas menores de 
idade nos últimos cinco anos 
somam 27 casos ou 5,6% 
das 483 fontes que trou-
xeram informações sobre 
a idade das vítimas. Sendo 

26 pessoas transfemininas 
e 1 pessoa transmasculina”, 
aponta o documento.

LGBTFOBIA
De acordo com o rela-

tório, 27% dos suspeitos 
eram pessoas conhecidas 
ou que mantinham algum 
relacionamento com as 
vítimas. Os outros 73% se-
quer tiveram algum tipo de 
proximidade com elas, evi-
denciando que a motiva-
ção dos crimes na maioria 
das vezes é a lgbtfobia.

“A tentativa de associa-
ção do desejo e o controle 
patriarcal da sexualidade 
têm sido usados de forma 
recorrente nos casos de 
assassinatos de travestis e 
mulheres trans como tenta-
tiva de imputar estigmas ne-
gativos à vítima e justificar 
o ódio pós gozo da morte 
pelos algozes, como se isso 
fosse justificável. É comum 
a palavra dos assassinos ser 
utilizada para obstruir, ou 
enfraquecer o indiciamento 
ou julgamento por se apre-
sentarem como ‘senhores 
de bem’”, informa o dossiê.

Divulgação

Em 2021, os números de des-
ligamentos por morte no mer-
cado de trabalho formal aumen-
taram 52,56%. O dado é de um 
levantamento feito pelo Minis-
tério do Trabalho e Previdência.

Segundo o levantamento 
enquanto 66.923 contratos 
foram encerrados em 2020 
devido ao óbito de funcio-
nários, no ano passado o 

número saltou para 102.103. 
Abril foi o mês em que foi 
identificado o maior número 
de desligamentos em todo 
o ano, cerca de 13.490 mil 
trabalhadores morreram. O 
mês com menos mortes foi 
novembro, quando 5.239 
contratos foram encerra-
dos por esse motivo.

Os altos números de con-

tratos encerrados coincidem 
com as altas de mortes por 
Covid-19 no país. Abril, por 
exemplo, quando houve o 
maior número de desligamen-
tos por óbitos, também foi o 
mês em que o Brasil perdeu 
mais pessoas para a doença; 
ao todo, 82.266 brasileiros 
morreram em decorrência do 
coronavírus nesse período.

Por outro lado, em novem-
bro, quando 73,1% da popula-
ção acima de 12 anos estava 
totalmente imunizada contra 
o vírus, o número de desliga-
mentos por morte caiu para 
6.857, atingindo a menor taxa.

O setor de serviços lidera 
o número de desligamentos 
por morte. Ao todo, foram 
48.143 trabalhadores que 

vieram morreram em 2021. 
Isso representa 0,60% dos 
encerramentos de contrato 
na categoria. Ano passado 
manteve o mesmo padrão 
de 2020, quando os serviços 
também apareceram em pri-
meiro lugar no ranking de 
desligamentos por morte.

O levantamento também 
mostra que das 20 ocupa-

ções que mais morreram pro-
fissionais, 14 têm em comum 
o trabalho presencial como 
caraterística de seu modelo 
de negócio. Nas primeiras 
colocações da lista, apare-
cem motoristas de caminhão 
(5.960 vítimas), faxineiros 
(4.697), vendedores de co-
mércio varejista (3.370) e 
porteiros de edifícios (3.185).
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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 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca cs 
1.4 fire completa só 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 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com saca ser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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, 
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 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
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Reprodução

Reprodução

De acordo as métricas 
que foram estudadas, o 
Rock foi o quarto gênero 
mais reproduzido no Spotify 
em 2021, ficando atrás ape-
nas do Pop, Hip-Hop e da 
música latina. Nas rádios, as 
músicas de Rock represen-
tam o segundo gênero mais 
popular em todo o mundo.

O resultado das análises 
também mostra que esse 
aumento geral na busca 
pelo Rock foi impulsionado 
pelo TikTok e cita três artis-
tas que estão em ascensão 
e devem ser observados ao 
longo de 2022: Crawlers, 
Wet Leg e Sam Fender.

Os músicos citados têm 
demonstrado um forte en-
volvimento com os fãs atra-
vés das redes sociais e nas 

plataformas de streaming.
Com relação aos dados de 

alguns artistas do Rock, o es-
tudo aponta que o Måneskin 
alcançou dois bilhões de 
streams no Spotify em 2021, 
enquanto Mitski e Tom Gren-
nan acumularam 597 mi-
lhões e 427 milhões, respec-
tivamente. Os dois últimos 
tocam músicas de subgêne-
ros alternativos do Rock.

 
MÅNESKIN
Em Novembro do ano 

passado, o aclamado gru-
po venceu a categoria de 
Melhor Banda de Rock do 
MTV Europe Music Awar-
ds e se tornou a primeira 
banda italiana a ganhar 
um prêmio em uma cate-
goria global no EMA.

Will Smith está de 
volta com o fil-
me “King Richard: 

Criando Campeãs”. Disponível 
na plataforma de streaming 
HBO Max, o longa-metragem 
gira em torno da história 
real de Richard Williams, pai 
de duas lendas do tênis in-
ternacional, Venus e Serena 
Williams. Com uma narrativa 
capaz de enveredar pelo bom 
humor e pela representação 
social de uma época especí-
fica, a obra pode agradar não 
apenas aos fãs de esporte.

QUAL A PROPOSTA?
“King Richard” possui uma 

proposta peculiar. Até mes-
mo quem não é muito fã de 
tênis provavelmente já ou-
viu falar das vitoriosas irmãs 
Williams. Portanto, apesar de 
tanta coisa para ser contada 
em uma trama envolvendo 
ambas, o filme em questão 
estabelece o seu enfoque na 
figura do pai das duas. A in-
tenção do longa é explorar o 
desenvolvimento de Venus e 
Serena como pessoas e atle-
tas. Ao contrário de outras 

obras com temática esporti-
va, o objetivo aqui está mais 
em abordar o caminho tortu-
oso do que o final glorifican-
te. Com isso, “King Richard” 
ganha um certo charme com 
o potencial de diferenciá-lo 
de outros títulos do gênero.

A direção é de Reinaldo 
Marcus Green, um cineasta 

que ainda possui poucos fil-
mes no currículo. O ator prin-
cipal, no entanto, é um velho 
conhecido de Hollywood. 
Will Smith, de “À Procura da 
Felicidade” e tantos outros 
trabalhos, capitaneia o traba-
lho e faz isso com primazia. A 
sua interpretação de Richard 
Williams traz à tona uma fi-

gura inspiradora e, ao mesmo 
tempo, controversa. Até onde 
se deve pressionar crianças na 
promessa de um futuro bri-
lhante? E se o plano acabar 
não dando certo? Will Smith 
consegue transparecer todos 
esses sentimentos em tela, 
além de dar um toque de bom 
humor que não fica deslocado.

FRAQUEZAS E VEREDITO
Ainda que a proposta de 

contar a história do pai de 
duas estrelas do esporte seja 
uma subversão conceitual-
mente interessante, é de se 
questionar o porquê de Ve-
nus e Serena receberem me-
nos palco do que deveriam. 
Apesar de terem nomes con-
solidados no esporte, não é 
todo mundo que as conhece 
a fundo. Desta forma, abor-
dar apenas seus desenvolvi-
mentos enquanto crianças e 
adolescentes e abandonar a 
continuidade de suas carreiras 
parece um desperdício consi-
derável. Algo que poderia ter 
tornado a experiência mais 
enriquecedora seria dividir o 
filme em capítulos, proporcio-
nando um espaço para Venus 
e Serena contarem as suas 
próprias histórias a partir dos 
pontos de vistas delas mesmas.

“King Richard” honra bas-
tante a cultura negra norte-
-americana. O filme não é 
somente uma história sobre 
esporte, é também sobre a 
sociedade como um todo. 
Afinal de contas, o mun-

do do tênis é representado 
como um grupo elitista, com 
pouco espaço para minorias. 
No entanto, a obra também 
tem um forte viés feminista, 
justamente porque não era 
comum que duas garotas ne-
gras brilhassem nas quadras 
naquela época. Em contrapar-
tida, o filme trai essa própria 
noção ao colocar no papel de 
protagonismo… um homem. 
Para completar, o longa per-
deu a chance de se diferenciar 
de outras obras do gênero, 
como “O Homem Que Mudou 
o Jogo”. Em vez de focar o seu 
enredo no treinador, a narrati-
va poderia ter dado mais des-
taque para suas atletas.

De qualquer forma, “King 
Richard” é um grande filme. 
Ele consegue ser delicado, 
instigante e inspirador, ainda 
que pudesse ter aproveitado 
melhor o seu próprio concei-
to. As qualidades que ficam 
são as grandes interpreta-
ções, sobretudo a de Will Smi-
th, que com certeza estará 
presente no Oscar, e a impor-
tante representação de duas 
grandes histórias de vida.
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“King Richard: Criando campeãs” um filme “King Richard: Criando campeãs” um filme 
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Måneskin e TikTok Måneskin e TikTok 
popularizaram o Rock popularizaram o Rock 
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