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A Câmara Municipal 
de Goiânia aprovou, 
nesta quinta-feira (3) 

por 25 votos a 6, o texto do 
novo Plano Diretor da capi-
tal. A sessão foi marcada por 
apresentação de emendas 
ao texto, que foram rejei-
tadas pelos parlamentares. 
Matéria agora segue para a 
apreciação do prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos).

Dos 35 vereadores ape-
nas 6, votaram contra a 
aprovação do Plano. São 
eles Anderson Bokão (DEM), 
Marlon (Cidadania), Santana 
Gomes (PRTB), Mauro Ru-
bem (PT), Lucas Kitão (PSL) e 
Aava Santiago (PSDB).

Estiveram ausentes os 
vereadores Dr Gian (MDB), 
Sargento Novandir (Re-
publicanos) e Joãozinho 
Guimarães (Solidariedade). 
Como presidente da Casa, o 
vereador Romário Policarpo 
(Patriota) não votou.

“Manifesto meu voto 
contrário mesmo sabendo 
que ele é um voto vencido. 
Infelizmente todos nós va-
mos sentir as consequências 
da aprovação deste Plano, 
assim como estamos sentin-
do às do Código Tributário. 
Mais uma vez a nossa cidade 

não foi ouvida”, disse a vere-
adora Aava Santiago.

Já o vereador Henrique 
Alves (MDB), que é da base do 
prefeito Rogério Cruz, decla-
rou que não há mais o que ser 
debatido, todos os pontos es-
tão bem claros e que a discus-
são do IPTU não pode se mis-
turar com a do Plano Diretor.

“O Plano está sendo dis-
cutido desde 2017, participo 
das discussões desde à época 

como secretário e agora como 
vereador. Foram várias audi-
ências públicas, mais de 50 
reuniões. A aprovação deste 
texto corrige uma séries de 
necessidades que nossa capi-
tal possui”, afirmou o vereador.

TRAMITAÇÃO
A matéria foi aprovada 

em primeira votação no ple-
nário em 20 de fevereiro de 
2020, mas teve a tramitação 

suspensa em setembro da-
quele ano, quando o então 
prefeito Iris Rezende solici-
tou a sua devolução.

Em novembro do ano pas-
sado, o projeto foi reenviado 
à Câmara pelo atual prefei-
to Rogério Cruz e aprovado 
na Comissão Mista no dia 3 
janeiro deste ano, restando 
apenas a segunda votação no 
plenário da Casa para ser defi-
nidamente aprovado.

A relatora do texto verea-
dora Sabrina Garcez disse que 
a aprovação do texto foi o 
melhor caminho para Goiânia 
e que agora a cidade está pre-
parada para novos projetos.

“A avaliação que faço (so-
bre a aprovação) é a melhor 
possível. Nós estamos pre-
parando a nossa cidade para 
gerar mais desenvolvimento 
econômico, mantendo a 
proteção ambientais.

Reprodução

Goiânia pode enfrentar 
uma epidemia de dengue 
em breve. O número de casos 
da doença aumentou 900% 
na última semana compara-
do com a anterior, principal-
mente nas regiões sudeste e 
noroeste da capital. O municí-
pio também registra incidên-
cia recorde de chikungunya 
com 93 casos no ano passado 
enquanto a média anual má-
xima era de 12 casos.

Segundo a diretora de 
Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Grécia Pessoni, a ci-
dade notificou 3,7 mil casos 
de dengue apenas neste ano 
e há quatro óbitos suspeitos 
e aguardando confirmação. 
Ela afirma que a doença tem 
ciclos epidêmicos a cada cin-
co anos, mas a previsão é que 
tivesse ocorrido em 2021.

“Nos últimos dois anos ti-
vemos redução significativa 
dos casos de dengue, mas 
neste ano estamos quase en-
trando em uma epidemia de 
dengue”, destaca. O combate 
aos focos de proliferação do 
mosquito transmissor da do-
ença agora tem o reforço de 
um aplicativo da prefeitura, o 
Goiânia contra o Aedes.

Por meio dele é possível 
denunciar criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, que tam-
bém propaga a chikungunya 
e a zika, assim como pelos 
telefones 156 ou 3524.3131. 
O Goiânia contra o Aedes já 
registrou 70% a mais de de-
núncias em relação ao mes-
mo período do ano passado 
com 213 ocorrências.

EVITAR É MELHOR 
DO QUE REMEDIAR
“Os cuidados preventivos 

são importantes e conhe-
cidos: evitar água parada, 
manter as calhas limpas, 
não deixar reservatórios de 
água para eliminar os focos, 
que são os ovos e larvas 
do aedes aegypti, que é o 
mosquito que transmite a 
dengue. É importante que a 
gente pense nisso”.

Foram cinco dias de pe-
regrinação, com diagnósti-
cos errados, até a morte do 
menino no Cais Nova Era, 
em Aparecida de Goiânia.

“É um dor e uma revol-
ta que nem sei te explicar”, 
conta a auxiliar de produ-
ção Tatiane Gomes da Cos-
ta, de 31 anos, mãe do estu-
dante Kauan Victor Gomes 
da Costa Assis, que morreu 
aos 12 anos, cinco dias de-
pois de queixar-se de dor 
nas pernas e apresentar um 

quadro febril na casa onde 
moram em Aparecida de 
Goiânia. Os sintomas co-
meçaram no domingo, dia 
23 de janeiro. Tatiane e o 
marido, o pintor John Clei-
ton Silva Nunes, de 31, leva-
ram Kauan até o Cais Nova 
Era na segunda-feira, dia 
24, onde ele foi submetido 
a exames de urina e de san-
gue. “Administraram soro 
na veia dele e deram alta”.

No dia seguinte, como 
o filho não conseguia mais 
andar, o levou novamente 

ao Cais Nova Era. Ele sen-
tia muita dor, mas estava 
sem febre. Foram feitos 
novos exames de sangue 
e de urina e a médica dis-
se que Kauan estava com 
uma bactéria no sangue 
e pediu uma tomografia 
pulmonar. Três horas de-
pois outra médica pediu 
outro exame de sangue e 
constatou que o paciente 
estaria com dengue, sus-
pendendo a realização da 
tomografia. Ele ficou in-
ternado tomando soro e 

dipirona até melhorar.
“Cheguei a perguntar 

para a médica se ele não 
estaria com Covid, mas ela 
me disse que essa possibi-
lidade estava descartada”, 
conta indignada Tatiane. 
Como o menino não me-
lhorava, a médica solicitou 
a transferência de Kauan 
para o Hospital Municipal 
de Aparecida de Goiânia, 
o que aconteceu na tarde 
do dia 26. Foram feitos 
novos exames e no dia 27, 
diante da piora no quadro 

clínico, Kauan foi transferi-
do para a UTI do hospital.

Segundo Tatiane, a 
médica Isabela Diniz a in-
formou da piora do filho 
e teria dito que se tives-
sem feito exame de Covid 
nele constataria a seque-
la da doença. A mãe ain-
da ouviu duas pessoas 
do corpo de enfermagem 
falar sobre o excesso de 
soro que o filho estava 
recebendo desde que foi 
internado. Na manhã do 
dia 28 ele morreu.
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O número de aciden-
tes envolvendo afo-
gamentos em Goiás 

aumentou 125%, segundo o 
Corpo de Bombeiros. Os da-
dos são referentes ao mês de 
janeiro de 2022, se compara-
do a janeiro de 2021. No pri-
meiro mês deste ano foram 
registrados nove afogamen-
tos, enquanto que no mesmo 
período do ano passado fo-
ram quatro ocorrências.

No último domingo (30), 
por exemplo, uma criança 
de 8 anos se afogou após ter 
o braço sugado pelo ralo de 
uma piscina no Hotel Radis-
son, em Anápolis, a 55 km de 
Goiânia. O menino foi resga-
tado com vida, apenas com 
uma lesão no antebraço direi-
to e escoriação na mão. Ele foi 
encaminhado para o Hospital 
Municipal da cidade e em se-
guida transferido para o Hos-
pital Estadual de Urgências 
da Região Noroeste de Goiâ-
nia Governador Otávio Lage 
de Siqueira (HUGOL).

Recentemente, um jovem 
de 22 anos e uma adolescente 
de 15 anos morreram após se 
afogarem no Rio Piracanjuba, 
em Piracanjuba. Os corpos das 

vítimas foram encontradas no 
último  dia 24. Os jovens es-
tavam desaparecidos há dois, 
depois de mergulharem no rio 
que estava cheio.

CAUSAS E PREVENÇÃO
Segundo Tenente Coro-

nel, Thiago Abdala de Mo-
rais, as principais causas de 
afogamentos acontecem por 
imprudência. Ou seja, quan-
do a pessoa não toma co-
nhecimento dos riscos antes 
de entrar no local.

“Mais de 80% das mor-
tes ocorrem por desconhe-

cimento dos riscos, não 
respeitar limites impostos 
pela natureza e por não sa-
ber como agir no momento 
de pânico. Os afogamentos 
ocorrem principalmente em 
águas naturais como rios e 
represas. A dica mais impor-
tante é sempre usar um cole-
te salva-vidas”, disse.

Thiago diz que quando se 
trata de crianças, a atenção e 
os cuidados com a água de-
vem ser redobrados. Ele fala 
que é indispensável a super-
visão de um adulto e que o 
mesmo deve permanecer ao 

lado da criança em todo mo-
mento.

“Crianças devem estar 
sempre sob a supervisão de 
um adulto quando estiver na 
água ou à margem, sempre 
no máximo um braço de dis-
tância. As boias de braço ou 
boias circulares não são si-
nais de segurança, a supervi-
são dos pais ou responsáveis 
é que irá evitar o afogamen-
to. Além disso, nunca deve 
se superestimar a capaci-
dade de nadar e a força da 
água, porque a pessoa pode 
ser surpreendida”.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social 
(Seds) e do Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS), inicia na 
próxima semana a distribui-
ção de quase 30 mil cartões 
do Programa Mães de Goiás. 
O benefício social contempla 
com R$ 250 por mês mães 
com filhos de até seis anos 

de idade e em situação de 
vulnerabilidade social. As 
novas entregas têm início na 
próxima segunda-feira (7) e 
seguem até o final de março, 
completando o cronograma 
inicial de atendimento a 100 
mil famílias em todo o Estado.

Ao todo, 151 municípios 
vão receber o programa nes-
ta nova etapa. Apenas na 

próxima semana serão con-
templadas 22 cidades.

“As mães de Goiás, com 
crianças de zero a seis anos 
de idade, não contavam com 
o apoio do ponto de vista de 
ajuda financeira para alimen-
tação correta dos seus filhos. 
Agora, graças a esse progra-
ma, essas famílias podem ga-
rantir o suporte na primeira 

infância, que é a etapa da vida 
em que a criança mais preci-
sa de segurança alimentar e 
apoio. Assim, garantimos o 
desenvolvimento cognitivo e 
intelectual para que, na vida 
adulta, essa mesma criança 
não fique para trás e tenha 
bons resultados na escola e no 
mercado de trabalho”, destaca 
o governador Ronaldo Caiado.

Reprodução
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O presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira (PSB), deve se 
filiar ao PSD em março. Se-
gundo o presidente do par-
tido no estado, Vilmar Rocha, 
a intenção é lançá-lo como 
candidato a deputado federal.
“Está 99,99% acertado 
que, agora em março, Lis-
sauer vem para o PSD e 
será candidato a deputa-
do federal”, afirmou Vilmar 
Rocha. O partido também 
tentará a reeleição do de-
putado federal Francisco 
Júnior (PSD) na Câmara. “A 
nossa meta é eleger três 
deputados federais, seis de-
putados estaduais e o Mei-
relles como senador”.
Pesquisa do instituto Ser-
pes, contratada pela As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Goiás (Acieg), 
mostra Meirelles em segun-
do lugar nas intenções de 
voto para senador entre os 
goianos, sendo a escolha 
de 11,1% dos eleitores ouvi-
dos. Em primeiro lugar, está 
Marconi Perillo, com 16,6% 
das intenções de voto.
O partido não lançará can-
didato próprio ao gover-
no do estado e só definirá 
quem apoiar depois de 
formar as chapas de depu-
tado estadual e federal.
“Embora eu note que a 
tendência das bases de li-
deranças do PSD hoje é de 
uma aliança com o governo 
do estado, não existe este 
compromisso. Nós não fa-
zemos parte do governo e, 
hoje, existem apenas con-
versações, mas nada defi-

nido. Até porque o quadro 
de candidaturas em Goiás 
está em aberto e acho que 
só deve se estabilizar em 
abril”, afirma Vilmar Rocha.

FORMARÁ FEDERAÇÃO
Em 2022, o jogo das alian-
ças entre partidos tem 
uma nova regra, aprovada 
pelo Congresso em 2021: 
as federações. Semelhante 
às coligações, as federa-
ções são alianças que so-
mam tempo de TV e união 
no cálculo do quociente 
eleitoral. No entanto, as 
parcerias devem durar 
pelo menos quatro anos e 
não só durante as eleições. 
Além disso, as federações 
devem ser as mesmas em 
todos os cenários: nacio-
nal, estadual e municipal.
“Está fora de cogitação o 
PSD fazer federação. O parti-
do vai sair solo. Nossa meta 
é ser a primeira ou segunda 
bancada no Senado, depois 
da eleição”, afirma o presi-
dente do PSD em Goiás.

PRESIDÊNCIA
O PSD busca um candidato 
próprio a presidente da re-
pública e fez o convite ao 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG). 
“O convite foi feito, mas ele 
está refletindo”, disse Ro-
cha. “Nem Lula, nem Bolso-
naro, queremos um candi-
dato próprio da terceira via. 
Tenho um posicionamento 
muito claro de que não é 
bom para o Brasil nem a re-
eleição do Bolsonaro nem a 
eleição do Lula”.

Governo inicia entrega de cartões do Mães de GoiásGoverno inicia entrega de cartões do Mães de Goiás
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Atualmente, a desco-
berta da nova varian-
te Ômicron, fez com 

que os número de infectados 
aumentassem em todo país. 
A ausência de sintomas e 
manifestações discretas, são 
alguma das características da 
nova cepa e isso vem fazendo 
que muitos sejam contamina-
dos com o vírus sem saberem.

Segundo a OMS, a vítima 
assintomática embora não 
apresente sintomas, pode 
ser um transmissor em po-
tencial do vírus. De acordo 
com especialistas, existem 
sinais que revelam a infec-
ção pela nova variante e po-
dem passar despercebidos:

GRIPE E RESFRIADOS
Há evidências de que a 

nova cepa, Ômicron, ao con-
trário das versões anteriores 
do vírus, causa sintomas mais 
leves, parecidos com os da gri-
pe. Então, se você não se sentiu 
doente o suficiente para fazer o 
teste, pode ter tido Covid-19 e 

se recuperado sem saber.

QUEDA DE CABELO
Se você perceber uma 

queda de cabelo incomum 
nos últimos tempos, pode 
ser porque você tenha tido 
o vírus. Segundo um estudo 
publicado na revista científi-

ca The Lancet há cerca de um 
ano, foi descoberto que 22% 
dos pacientes sofrem de per-
da de cabelo nos seis meses 
após a infecção, e as mulheres 
estão em maior risco.

Os pesquisadores examina-
ram uma variedade de sinto-
mas de longo prazo do coro-

navírus e descobriram que 359 
dos 1.655 pacientes em Wuhan 
sofriam de queda de cabelo.

FAMILIARES 
Se todos da sua família 

pegaram covid, exceto você, 
pode ser que tenha sido in-
fectado e não soube. Por con-

ta do avanço da vacinação, 
muitas pessoas contamina-
das apresentam sintomas le-
ves ou nenhum sintoma.

PROBLEMAS 
ESTOMACAIS
Além dos principais sinto-

mas respiratórios da Covid-19, 

várias pessoas relatam que ti-
veram diarreia, náusea, vômi-
to e desconforto abdominal. 
De acordo com um estudo pu-
blicado na revista Gastroente-
rology, para alguns a diarreia 
pode ser o primeiro e único 
sinal de infecção.

ERUPÇÃO CUTÂNEA
Alguns pacientes têm 

apresentado alterações na 
pele muito parecidas com 
ressecamento e alergia. Con-
forme o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC), 
dos Estados Unidos, a palidez 
na pele, erupções cutâneas, 
brotoejas, ressecamento da 
pele e dedos de Covid, tam-
bém são sinais da doença.c

Embora a erupção cutânea 
seja um sintoma bem conhe-
cido de alguns vírus, os pes-
quisadores viram um grande 
número e variedade de tipos 
de problemas de pele em pa-
cientes com coronavírus. Em 
algumas situações, elas apa-
recem mesmo na ausência de 
qualquer outro sintoma.

Divulgação

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) resolveu sair em defe-
sa de Joe Rogan, dono de um 
podcast antivacina do Spoti-
fy, famoso por compartilhar 
informações falsas sobras as 
vacinas contra a Covid-19.

Nesta quarta-feira (2), Bolso-
naro usou às redes sociais para 
se solidarizar, em inglês, com 
Rogan, que tem sido alvo de 
críticas por conta de seus po-
sicionamentos negacionistas e 

disseminação de fake news.
“Não tenho certeza do que 

Joe Rogan pensa sobrem mim 
ou meu governo, mas não im-
porta. Se liberdade de expres-
são significa alguma coisa, é 
que as pessoas devem ser li-
vres para dizer o que pensam, 
não importa se concordam ou 
discordam de nós. Mantenha-
-se firme. Abraços do Brasil”, 
postou o presidente.

Em dezembro de 2021, 
um grupo de médicos e pro-

fissionais escreveu uma car-
ta para a plataforma Spotify 
com a intenção de mitigar a 
disseminação de desinfor-
mação no programa The Joe 
Rogan Experience, exclusivo 
de Rogan para a plataforma.

Após protestos contra o 
podcast, músicos chegaram a 
retirar suas músicas da plata-
forma. Neil Young foi o primei-
ro a tomar a medida drástica e 
pediu que suas canções fosse 
retiradas do streaming de mú-

sica. Por meio de carta aberta, 
Neil condenou as atitudes de 
Rogan e pediu que o podcast 
fosse excluído da plataforma.

“Estou fazendo isso por-
que o Spotify está espalhan-
do informações falsas sobre 
vacinas. Potencialmente cau-
sando morte aos que acredi-
tam na desinformação que 
está sendo espalhada por 
eles. Eles podem ter Rogan ou 
Young. Não os dois”, afirmou o 
cantor, no último dia 26.

Um porta-voz da platafor-
ma de streaming falou sobre 
a decisão do cantor ao The 
Hollywood Reporter: “Nós 
temos políticas de conteú-
do detalhadas em posição e 
removemos mais de 20 mil 
episódios de podcasts re-
lacionados à Covid desde o 
início da pandemia. Nós la-
mentamos a decisão de Neil 
em remover sua música da 
plataforma, mas esperamos 
que ele retorne logo”, la-

mentou o porta-voz.
Depois de toda a confu-

são, o Spotify divulgou que 
vai passar por algumas mu-
danças nos próximos dias 
para combater a desinfor-
mação sobre a Covid-19.

A plataforma mais conhe-
cida de streaming musical 
anunciou que todos seus 
podcasts que mencionarem 
covid-19 terão links acompa-
nhados de informações veri-
ficadas sobre o vírus.
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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
-------------------------------
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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
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 
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 automá-
tiR$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O líder da organização 
jihadista ”Estado Is-
lâmico” (EI) morreu 

durante um ataque noturno 
executado por forças ameri-
canas na província de Idlib, 
no noroeste da Síria, comuni-
cou o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, nesta quin-
ta-feira (03/02). O extremista 
detonou uma bomba, causan-
do também diversas outras 
mortes, após intenso confron-
tos com forças americanas.

”Na noite passada, sob min-
ha direção, as forças militares 
dos EUA no noroeste da Síria 
realizaram com sucesso uma 
operação de contraterrorismo 
para proteger o povo america-
no e nossos aliados, e tornar o 
mundo um lugar mais seguro”, 
disse Biden em comunicado.

A operação teve como 
alvo Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurayshi, que assumiu a 
chefia do grupo extremista 
em 31 de outubro de 2019, 
poucos dias após o então 
líder Abu Bakr al-Baghdadi 
ser morto numa operação 
militar americana semelhan-
te na mesma região.

Uma autoridade americana 
relatou que Al-Qurayshi – tam-

bém conhecido como Amir 
Muhammad Sa’id Abdal-Rah-
man al-Mawla – morreu como 
Al-Baghdadi. Ele detonou 
uma bomba quando as forças 
americanas se aproximaram. 
A explosão não matou ape-
nas Al-Qurayshi, mas também 
membros de sua família, inclu-
sive mulheres e crianças.

”Graças à habilidade e bra-
vura de nossas Forças Arma-
das, tiramos do campo de ba-

talha Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurayshi, o líder do EI”, dis-
se Biden, acrescentando que 
todos os soldados american-
os envolvidos na operação 
retornaram em segurança.

Forças especiais dos EUA 
aterrissaram em helicópteros 
e atacaram uma casa na cida-
de de Atmeh, perto da frontei-
ra com a Turquia – uma área 
com diversos acampamentos 
para desalojados pela guerra 

civil na Síria. Segundo tes-
temunhas, os americanos en-
traram em confronto por duas 
horas com homens armados.

SANGUE E CORPOS
Os moradores de At-

meh descreveram disparos 
contínuos e explosões. Socor-
ristas registraram 13 mortos, 
entre os quais seis crianças e 
quatro mulheres.

A casa de dois andares, 

cercada por campos de olivei-
ras, nos arredores de Atmeh, 
ficou com o andar de cima 
completamente destruído e 
sangue respingado por todos 
os cantos. Um quarto contin-
ha um berço de madeira e um 
coelho de pelúcia. Um repór-
ter em missão para a agência 
de notícias Associated Press e 
vários moradores relataram 
ter visto partes de corpos es-
palhados perto do local.

”Os primeiros momen-
tos foram aterrorizantes, 
ninguém sabia o que estava 
acontecendo”, contou Jamil 
el-Deddo, morador de um 
campo de refugiados próxi-
mo. ”Estávamos preocupados 
que pudessem ser aeronaves 
sírias, que trouxeram de volta 
memórias de bombas de bar-
ril que costumavam ser lança-
das sobre nós” – referência 
aos explosivos usados pelas 
forças do presidente Bashar 
al-Assad contra opositores, 
durante o conflito sírio.

A morte de Al-Qurayshi 
ocorre num momento em 
que o ”Estado Islâmico” tenta 
ressurgir. O grupo jihadista 
tem realizado uma série de 
atentados na região, inclu-
indo um ataque de dez dias 
para tomar uma prisão, no 
fim de dezembro.

A província de Idlib é 
amplamente controlada por 
combatentes apoiados pela 
Turquia, mas também um 
reduto da Al Qaeda e de vári-
os de seus principais agentes. 
Outros militantes, entre os qu-
ais extremistas do rival ”Esta-
do Islâmico”, também encon-
traram refúgio na região.
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Vera Fischer abriu o jogo 
e contou que cortou gastos 
financeiros durante o perío-
do da pandemia. A atriz, de 
70 anos, afirmou que dis-
pensou os funcionários fixos 
e agora conta apenas com a 
ajuda de uma faxineira.

“A vida mudou e nunca 
mais voltará a ser como 
era. Essa coisa de ter seis 
empregados, nunca mais. 
Tem uma hora da vida que 
já não se quer mais muita 
coisa”, disse ela, para a jor-

nalista Patrícia Kogut do 
jornal ‘O Globo’

Vera, que atualmente 
mora em uma cobertura no 
bairro do Leblon, Zona Sul 
do Rio de Janeiro, destacou 
que não é rica. Além disso, 
a artista ainda contou o que 
deseja para o futuro.

“O desejo é viver bem, 
comer bem, ter alguns 
bons amigos e um bom 
trabalho sempre. As pes-
soas falam ‘ela é rica’ Não 
sou rica mesmo. Faço tudo 
sozinha”, garantiu.

Um fenômeno ainda 
não compreendido 
está alterando a órbi-

ta da Lua e fazendo com que 
ela se aproxime rapidamente 
da Terra: dentro de dias, a gra-
vidade terrestre deve despe-
daçar o satélite, que choverá, 
aos pedaços (e bote-se peda-
ço nisso), sobre a superfície 
do planeta, destruindo-o – ou 
destruindo aquilo que já não 
estiver destruído pelas marés 
que começam a atingir deze-
nas de metros, a intensifica-
ção da atividade vulcânica e 
outros eventos cataclísmicos. 
Bem que o professor KC Hou-
seman tentou avisar a Nasa 
do estranho – ou lunático – 
comportamento lunar. Mas, 
claro, ninguém deu ouvidos 
ao nerd rechonchudo e afeito 
a teorias extravagantes, que 
o inglês John Bradley, em seu 
primeiro papel de destaque 
desde o Samwell Tarly de 
Game of Thrones, interpreta 
com ar de quem sabe que se 
lascou, mas agora é tarde e o 
jeito é ir em frente.

Não é improvável que par-
te da plateia, ao menos, se 
solidarize com os sentimen-
tos de Bradley e do restante 

do elenco. Filmes-catástrofe 
são aquele programa que 
pode ser bom até quando 
é ruim: o espectador ajusta 
as expectativas sobre lógica, 
coerência e rigor científico 
– e sobre a qualidade da dra-
maturgia – para se divertir 
com as cenas espetaculosas 
de hecatombes variadas ou 
combinadas, até o desfecho 
em que, invariavelmente, 
algum dos protagonistas 
encontra uma solução para 
a devastação planetária e 
todos se cumprimentam, 

felizes, apesar das escoria-
ções. Mas o Moonfall: Ame-
aça Lunar do diretor Roland 
Emmerich, já em cartaz nos 
cinemas, abusa do direito à 
bobagem e também de ou-
tro direito ainda, o de repetir 
uma fórmula já muito surra-
da e, em boa parte, inventa-
da pelo próprio diretor em 
Independence Day, e lá se vai 
um quarto de século.

A verdade é que todos 
esses clichês são facilmen-
te perdoados quando as 
cenas de ação e destruição 

impressionam – aqui elas 
não passam do regular – e 
quando o filme proporciona 
alguma diversão de fato, o 
que Emmerich soube ofere-
cer em boa quantidade em 
Independence Day e em O 
Dia Depois de Amanhã, que 
tinha ótimas sacadas e, sur-
presa, não se saía mal na 
ciência (soa contra-intuitivo 
mas, sim, a elevação da tem-
peratura global pode em 
tese levar a frios muito mais 
severos no hemisfério Nor-
te. Assunto para outra hora). 
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