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Mulheres são mais resistentes contra Mulheres são mais resistentes contra 
o contágio da Covid-19o contágio da Covid-19

Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo (USP) trouxe dados que indicam que as mulheres são mais resistentes 
ao contágio pelo coronavírus. À CNN, neste domingo (6), a geneticista Mayana Zatz explicou como foi feita a pesquisa, realizada 

no início da pandemia, antes da vacinação e com a circulação da primeira mutação do vírus.  p4
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O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, 
nesta segunda-feira 

(7/2), o Hospital Estadual 
da Criança e do Adolescen-
te (Hecad), em Goiânia. A 
unidade pediátrica está lo-
calizada no Parque Acalan-
to, na região Sul da capital 
goiana. Além disso, o local 
já está em funcionamento 
e visa suprir a necessidade 
de atendimento médico es-
pecializado em pediatria na 
rede pública do Estado.

Na ocasião, Caiado des-
tacou a estrutura da uni-
dade e projetou ser refe-
rência na saúde pediátrica 
nacional. “Só inauguramos 
a obra quando ela já está 
com plenas condições de 
funcionamento. E vocês 
vão ver que o hospital 
tem toda uma estrutura 
de qualidade, para ser re-
ferência não só no Centro-
-Oeste, mas nacional. Este 
hospital vai ser uma esco-
la; virão alunos do Brasil 
todo para aprender com 
vocês”, afirmou o governa-
dor durante discurso. 

 O secretário de Estado 
de Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, destacou que 
a entrega significa uma “vi-
rada de página na Saúde 

goiana”. “Esse hospital repre-
senta mais do que um porto 
seguro para a população. 
Representa esperança e paz 
de espírito para as pesso-
as que trazem seus filhos e 
confiam a nós a vida de suas 
preciosidades”, declarou.

 Também presente na 
solenidade, o prefeito da 
capital, Rogério Cruz, afir-
mou a importância da 
unidade.“Tem demonstrado 
atenção a todas as pesso-
as, independentemente de 

onde elas estejam”, pontuou. 
 
INVESTIMENTO
O prédio foi adquirido 

por R$ 128,8 milhões, com 
recursos do Governo de 
Goiás. A unidade funcio-
na no local que abrigou as 
instalações dos hospitais 
de Campanha de Goiânia 
e, anteriormente, do Ser-
vidor Público. Por meio da 
assinatura de um contrato 
emergencial, a estrutura é 
administrada pela Organi-

zação Social (OS) Associação 
de Gestão, Inovação e Resul-
tados em Saúde (Agir). A es-
timativa de custeio totaliza 
R$ 68,5 milhões para os 180 
dias de vigência do contrato 
de gestão.

 A nova unidade absorve 
a demanda de pediatria, an-
tes concentrada no HMI, que 
agora é destinado, exclusi-
vamente, a atendimentos 
de neonatologia e obstetrí-
cia, tornando-se o Hospital 
Estadual da Mulher (Hemu).

 O Hecad está em ope-
ração desde dezembro de 
2021. A capacidade plena 
do hospital é para 146 leitos. 
Desse total, 116 são para in-
ternação clínica e cirúrgica, 
e 30 para Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs). Nessa 
primeira fase de implanta-
ção, o Hecad atende com 68 
leitos de enfermaria e 30 de 
UTI (dez são destinados para 
tratamento contra a Co-
vid-19). Gradativamente, os 
números serão expandidos.

Reprodução

A chuva que caiu na 
noite do último domin-
go (6), em Goiânia, cha-
mou atenção pelo alto 
volume. Em alguns pon-
tos da região Leste da 
capital, como no Jardim 
Olinda, o Centro de In-
formações Meteorológi-
cas e Hidrológicas do Es-
tado de Goiás (Cimehgo) 
registrou um volume de 
109mm, o que equivale a 
quatro dias de chuva em 
condições regulares.

Além da região Leste, 
alguns pontos na região 
Noroeste também regis-
traram um preocupante 
volume de água. É o caso 
da Vila Pompeia, onde a 
precipitação chegou a 
97,6mm; do Jardim Curi-
tiba, com um volume re-
gistrado de 59,4mm; do 
Aeródromo, com um volu-
me de 57,6mm e do Perim, 
que registrou um volume 
de chuva de 55,6mm.

Conforme o Cimehgo, a 
chuva que caiu na região do 
Balneário Meia Ponte tam-
bém chamou atenção, com 
um volume de 99,0mm. Já 
na região Leste Autódromo, 
o volume foi de 44,0mm.

PREJUÍZOS
A forte chuva que caiu 

na capital entre a noite 
de ontem e madrugada 
desta segunda (7) trouxe 
transtorno aos moradores 
de várias regiões.

No setor Urias Maga-
lhães, a rua ficou alagada 
durante a noite, e pela ma-
nhã ainda havia bastante 
água na pista. A Rua da Di-
visa no setor Jaó, próximo 
à antiga sede do Aeropor-
to Santa Genoveva, tam-
bém ficou inundada.

Já na BR-060, nas pro-
ximidades do viaduto do 
Parque Oeste Industrial, a 
chuva levou lama à pista 
vicinal. Comerciantes dessa 
região reclamam que esse é 
um problema frequente.

Em fase de testes, o 
novo ônibus elétrico, que 
deve substituir a frota do 
Eixo Anhanguera, percor-
reu a linha de Senador Ca-
nedo e passará, nos pró-
ximos dias, por avaliação 
na rota do município de 
Goianira. Segundo Fran-
cisco Caldas, presidente 
da Metrobus, se trata de 
uma “experiência pio-
neira”, visto que além da 
região metropolitana de 
Goiânia, o modelo vem 
sendo testado apenas em 

uma cidade de São Paulo.
“Eu diria que é uma 

experiência nova e pio-
neira no Brasil. Hoje, além 
de Goiânia, só quem está 
testando o ônibus elétrico 
nesse momento é a cidade 
de São José dos Campos”, 
disse Caldas, em entrevista 
ao Diário de Goiás. “É com 
muita satisfação que es-
tamos colocando Goiânia 
no alto nível da discussão 
tecnológica no transporte 
público da Região Metro-
politana”, celebrou.

De acordo com o atual 
presidente da empresa 
que administra o corre-
dor do Eixo Anhanguera, 
o veículo, que foi apre-
sentado no último dia 17 
pelo Governo de Goiás, é 
testado por um período 
de 30 dias, onde são ava-
liadas questões de adap-
tabilidades. “Existe uma 
série de adaptabilidades 
que têm de ser feitas 
para trazer isso tudo com 
proteção, regularidade e 
principalmente, funcio-

nalidade para os passa-
geiros”, destacou.

A expectativa, de acor-
do com Caldas, é para 
que Goiás seja precursor 
com relação à instala-
ção do sistema no Brasil. 
“Estamos torcendo para 
sermos os pioneiros na 
implementação dessa 
tecnologia”, disse o pre-
sidente da Metrobus. Os 
dias de testes servem 
como um período de 
exploração dos mecanis-
mos do veículo, além de 

treinamento aos profis-
sionais envolvidos.

“Temos de capacitar 
os motoristas, entender 
da tecnologia de abaste-
cimento, da aceleração, 
frenagem, movimenta-
ção, condução, parquea-
mento. Tudo isso muda. 
Além do que, é um novo 
produto que se oferece 
aos passageiros, com cli-
matização, ionização a 
bordo e espaço para car-
regamento de celular”, 
ressaltou o engenheiro.

Caiado entrega Hospital Estadual da Caiado entrega Hospital Estadual da 
Criança e do Adolescente, em GoiâniaCriança e do Adolescente, em Goiânia

Ônibus elétrico da região metropolitana é “experiência pioneira”Ônibus elétrico da região metropolitana é “experiência pioneira”

Chove em Chove em 
uma noi-uma noi-
te o equi-te o equi-
valente a valente a 
quatro dias quatro dias 
na Capitalna Capital
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O câncer que mais mata 
mulheres em todo o 
mundo tem cura, mas 

depende de detecção precoce 
para aumentar as chances de 
restabelecimento da saúde. 
A principal arma da medicina 
nesses casos é a realização 
de um exame simples, rápido 
e barato: a mamografia. No 
Brasil, o procedimento foi re-
alizado mais de 2,5 milhões 
de vezes pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) sendo 99.091 
vezes nas goianas. O número 
coloca o estado como o líder 
no procedimento no Centro 
–Oeste, a região na penúltima 
colocação de uma lista nacio-
nal entre 2015 e 2020.

A explicação para muitas 
mulheres não realizarem o 
exame podem ser a dificulda-
de no acesso à mamografia, 
medo, falta de aparelhos em 
funcionamento ou mesmo 
desinformação. Para o onco-
logista Victor Lisita, do Ce-
brom Oncoclínicas, apesar de 
todas essas variáveis, cons-
cientizar a população sempre 
será a melhor ferramenta para 
reduzir os casos de câncer de 
mama.  De acordo com ele, 

uma pesquisa do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) 
apresenta informações impor-
tantes sobre o assunto que é 
tema neste sábado (05), o Dia 
Nacional da Mamografia.

“O levantamento mostra 
que acima dos 50 anos, 70% 
das mulheres têm acesso ao 
exame. Porém apenas 20% 
delas realiza a mamografia 
regularmente a cada dois 
anos. Talvez a explicação seja 
falta de conscientização, em-
bora a cobertura possa ser 
ainda insatisfatória. É de cus-

to efetivo tão baixo e de tão 
simples realização e interpre-
tação que deve se difundir 
para a população asseguran-
do que quanto mais precoce, 
maior a chance de cura. Ali-
ás, saliento que o câncer de 
mama tem cura”, esclarece.

Além de aumentar as 
chances de cura, a identifi-
cação de câncer em estágio 
inicial permite  tratamento 
clínico e cirúrgico com abor-
dagem menos agressiva ou 
mutiladora. A doença atin-
ge mais as mulheres dos 50 

aos 69 anos, porém a idade 
representa somente um dos 
fatores de risco. Fatores ge-
néticos e hereditários, me-
nopausa tardia, obesidade, 
sedentarismo e exposições 
frequentes às radiações ioni-
zantes também favorecem o 
aparecimento do câncer de 
mama. Em 2020, 13% dos 
casos de câncer de mama 
poderiam ter sido evitados 
pela redução de hábitos que 
favorecem a doença relacio-
nados ao estilo de vida, con-
forme estudo do INCA.

A secretaria de Saúde de 
Goiás (SES-GO) não usa mais 
o Mapa de Risco para avalia-
ção da pandemia de Covid-19. 
Segundo a pasta, que des-
continuou o serviço na última 
sexta (4), a “ferramenta não é a 
melhor medida para traduzir a 
realidade epidemiológica no 
território goiano”.

Em nota, a SES-GO afirma 
que a decisão considera o 

avanço da vacinação e o perfil 
da variante do vírus que está 
em circulação. Ainda sobre a 
mutação (Ômicron), a pasta 
destaca que ela possui carac-
terísticas diferentes das de-
mais, como a alta transmissibi-
lidade, o que gera um número 
explosivo de novos casos em 
um curto período de tempo.

Isso exige, entre outras 
coisas, “controle dos contami-

nados e rastreamento de seus 
contatos para quebra da cadeia 
de transmissão”. Para a secre-
taria, “o controle rigoroso para 
acesso a locais fechados, com 
apresentação de comprovante 
de vacinação, teste com resul-
tado negativo, uso de máscara 
e higienização das mãos são 
as medidas mais efetivas para 
o enfrentamento à pandemia“.

A SES-GO informa, ainda, 

que o Mapa de Risco foi im-
portante quando ainda não 
tinham medidas mais efetivas 
para controlar a doença, como 
a vacina. “Porém já é claro 
que a imunização é a melhor 
estratégia para redução de 
internações, casos graves e 
óbitos pela Covid-19 e que 
medidas não farmacológicas 
devem ser aplicadas e dosadas 
de acordo com o cenário.”

Reprodução
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Esta segunda-feira (7) 
amanheceu agitada para 
os vereadores que vota-
ram a favor do Código Tri-
butário Municipal (CTM) 
e, consequentemente, o 
aumento abusivo do novo 
Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) de 
Goiânia. Os membros do 
movimento “SOS Goiânia” 
espalharam diversas fai-
xas por Goiânia criticando 
os parlamentares e amea-
çando-os com a perda de 
votos para as próximas 
eleições.
O ex-líder do Paço Muni-
cipal, o vereador Sandes 
Jr. foi um dos que votou 
a favor e está com o seu 
nome estampado “San-
des Junior, o inimigo da 
gente”, fazendo referência 
ao lema “amigo da gen-
te” que o radialista usa. O 
vereador, que chegou a 
afirmar que foi enganado 
com as afirmações técni-
cas fornecidas pela prefei-
tura de Goiânia em rela-
ção ao aumento do IPTU, 
agora sai em defesa.
Em suas redes sociais, San-
des Jr. defendeu a atitude 
da gestão municipal em 
“reconhecer” os erros de 
boletos com valores exor-
bitantes – na sexta-feira 
(4), o prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) chegou a 
dizer que 35 mil imóveis 
teriam o valor revisto do 
imposto – e escreveu “Ini-
cialmente, a gestão mu-
nicipal já detectou 30 mil 
erros e esse número deve 
chegar ao dobro. A prefei-

tura garantiu que vai cor-
rigir. Eu fui surpreendido 
com essas distorções que 
eu não votei”.

MEMÓRIA DO POVO
Outros vereadores tam-
bém foram expostos 
como “traidores do povo”, 
são eles: Ronilson Reis (Po-
demos), Dr. Gian (MDB), 
Kleibe Morais (MDB), Bru-
no Diniz (PRTB), Marlon 
(Cidadania), Henrique 
Alves (MDB), Geverson 
Abel (Avante) e Sargento 
Novandir (Sem partido). 
Em especial, Novandir, 
que chegou a se vestir de 
palhaço para expor sua in-
dignação com a prefeitura 
de Goiânia e pediu para 
apanhar na tribuna, rece-
beu uma faixa própria “A 
surra que o senhor levará 
será nas urnas, não o ree-
legeremos”.

“QUEM MANDA 
É O EXECUTIVO”
Na manhã desta segun-
da-feira (7), em entre-
vista coletiva, o prefeito 
Rogério Cruz comentou 
sobre as diversas críti-
cas que tem recebido 
sobre sua gestão ser 
comandada por um gru-
po político de Brasília. 
“Brasília nunca influen-
ciou no governo de Goi-
ânia. Qualquer governo 
trabalha junto com seu 
partido. Mas não signifi-
ca que o partido manda. 
Quem manda é quem 
está sentado na cadeira, 
quem foi eleito”, disse.

Goiás não usa mais o Mapa de Risco da pandemia de CovidGoiás não usa mais o Mapa de Risco da pandemia de Covid
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O Brasil aderiu ao progra-
ma Global Entry para 
facilitar a entrada de ci-

dadãos brasileiros nos Estados 
Unidos, anunciou o governo 
federal nesta segunda-feira (7).

De acordo com o comunica-
do, o programa é administrado 
pela Autoridade de Aduanas 
e Proteção de Fronteiras dos 
EUA (CBP, na sigla em inglês) e 
permite a liberação mais rápi-
da no controle do passaporte 
no momento da chegada ao 
país. Assim, será possível fazer 
o trâmite de ingresso nos EUA 
em aeroportos selecionados 
por meio de quiosques auto-
máticos, evitando filas.

HISTÓRICO
As negociações para que 

o Brasil possa ingressar no 
programa “Global Entry” 
se estendem há anos, e a 
inclusão do país na lista de 
países beneficiados chegou 

a ser anunciada pelos então 
presidentes Dilma Rousseff e 
Barack Obama, em 2015.

Em novembro de 2019, 
já no governo do presidente 
Jair Bolsonaro, o Ministério 
das Relações Exteriores bra-
sileiro anunciou que, enfim, 
daria início à fase de testes.

Em março de 2020, o go-
verno publicou decreto com 
as primeiras regras para a 
adesão do Brasil ao programa.

Esse decreto estabelece 
que caberá à Polícia Fede-
ral e à Secretaria da Receita 
Federal encaminhar “mani-
festação conjunta, positiva 
ou negativa, sobre o preen-
chimento dos critérios para 
ingresso no programa”.

A Autoridade de Proteção 
de Fronteiras e Alfândega 
dos EUA, por sua vez, usará 
essa manifestação para aca-
tar, ou não, a inscrição dos 
brasileiros no “Global Entry”.

Divulgação

Um estudo conduzido pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) trouxe dados que indi-
cam que as mulheres são mais 
resistentes ao contágio pelo 
coronavírus. À CNN, neste do-
mingo (6), a geneticista Maya-
na Zatz explicou como foi feita 
a pesquisa, realizada no início 
da pandemia, antes da vacina-
ção e com a circulação da pri-
meira mutação do vírus.

A geneticista afirmou que 
se interessou pela pesquisa ao 
notar diversos casos de casais 
onde um apresentava sintomas 
de Covid-19 e o parceiro não.

“Começamos a divulgar 
que tínhamos interesse nes-
se estudo, recebemos mais 
de 2 mil e-mails de pessoas 
dizendo que estavam nessa 
situação, que um deles teve 
[Covid-19] e o outro não, e 
na maioria dos casos foi o 
homem que teve e a mulher 
não”, explicou a especialista.

Primeiro foi feito um es-
tudo genômico 83 casais 
em que um dos parceiros 
teve sintomas de Covid-19 
e outro não apresentou si-
nais de infecção.

“Ao computar os dados, 
vimos que no grupo dos as-
sintomáticos tínhamos 29 

homens e 54 mulheres, ou 
seja, quase o dobro de mu-
lheres assintomáticas em 
relação a homens. A gente já 
sabe em outros estudos que 

a frequência de homens que 
tem formas graves da Covid 
e que vão a óbito é muito 
maior que entre mulheres, 
mas queríamos ver o contrá-

rio, quem é mais resistente, 
se são os homens ou as mu-
lheres”, afirmou Zatz.

Além do estudo, os pes-
quisadores também cole-
taram informações de mais 
1.700 pessoas que entraram 
em contato com a univer-
sidade, perguntando se o 
homem que transmitiu para 
mulher ou a mulher que 
transmitiu para o homem.

“Vimos que em 943 casos 
o homem é que tinha tido 
antes e transmitido para a 
mulher ou era o único do ca-
sal que teve. Já em 660 casos 
era a mulher a única ou que 
transmitiu para o parceiro; ou 

seja, nós confirmamos que os 
homens transmitem muito 
mais e que as mulheres. Além 
de serem mais resistentes, 
elas transmitem menos”, afir-
mou a geneticista.

O estudo analisou a sa-
liva dos casais e observou 
que os homens têm uma 
carga viral dez vezes maior 
do que as mulheres. Isso ex-
plica o porquê dos homens 
serem mais propensos a se-
rem transmissores da doen-
ça, já que as salivas das mu-
lheres são mais resistentes 
quando infectadas, e quan-
do têm o vírus, ela transmi-
tem menos que o homem.
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Governo anuncia adesão a programa que permite a Governo anuncia adesão a programa que permite a 
brasileiro evitar fila na chegada aos Estados Unidosbrasileiro evitar fila na chegada aos Estados Unidos

Mulheres são mais resistentes contra o contágio da Covid-19, diz estudoMulheres são mais resistentes contra o contágio da Covid-19, diz estudo
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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 
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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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 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
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Segundo a Administra-
ção Nacional do Espa-
ço e da Aeronáutica 

(NASA), a Estação Espacial 
Internacional (ISS, na sigla 
em inglês) continuará fun-
cionando até 2030 no espa-
ço. Depois será lançada no 
Oceano Pacífico no início 
de 2031. A aposentadoria 
da ISS marca a transição 
das atividades espaciais 
para o setor comercial.

A ISS cairá no oceano em 
um ponto conhecido como 
Ponto Nemo, o ponto mais 
distante da costa no planeta 
Terra. Ele também é conhe-
cido como o “cemitério das 
naves especiais”. Satélites an-
tigos e outros detritos espa-
ciais já caíram lá, incluindo o 
da estação espacial russa Mir, 
no ano de 2001.

A ISS está em órbita desde 
1998 e possui aprovação para 
funcionamento até o ano de 
2024. De lá para cá, ela tem 
sido ocupada por astronautas 
desde 2000. Com a sua ajuda, 
mais de 3 mil projetos de pes-
quisa já foram realizados.

TRANSIÇÃO COMERCIAL
Em 2020, a NASA concedeu 

um contrato à empresa Axiom 
Space, sediada no Texas, para 
construir um modelo habitá-
vel que seria conectado à ISS. 
“O setor privado é técnica e 

financeiramente capaz de de-
senvolver e operar destinos co-
merciais na órbita terrestre bai-
xa, com a assistência da NASA”, 
disse Phil McAlister, diretor de 
espaço comercial da NASA.

Além disso, forneceu fi-

nanciamento para mais três 
empresas que pudessem de-
senvolver projetos espaciais. A 
expectativa é de, antes da apo-
sentadoria da ISS, esses proje-
tos já estejam em operação. 
O intuito da NASA é de uma 

“economia comercial robusta, 
liderada pelos americanos, na 
órbita terrestre baixa”. A econo-
mia seria de US$ 1,3 bilhão.

O setor comercial privado 
já faz parte do programa es-
pecial dos Estados Unidos da 

América, com empresas pri-
vadas responsáveis   pelo trans-
porte de tripulação e carga. As 
espaçonaves russas Soyuz e 
Progress também são usadas.

Com a economia apontada 
pela NASA, a instituição poderá 
usar o dinheiro em gasto com 
exploração do “espaço profun-
do”, já que na órbita terrestre 
baixa terá capital privado.

O relatório publicado pela 
agência americana, aprovado 
pelo governo de Joe Biden, 
anunciou o comprometimen-
to em estender as atividades 
da ISS até 2030. Entretanto, 
essa extensão de tempo re-
quer apoio de parceiros inter-
nacionais, como a Rússia, e o 
financiamento para a ISS só 
está aprovado atualmente pelo 
Congresso americano até 2024.

A Rússia também havia 
dito anteriormente que de-
vido à fadiga estrutural, a ISS 
não seria capaz de funcionar 
além de 2030 e alertou que 
equipamentos ultrapassa-
dos poderiam levar a falhas 
“irreparáveis”. O “mal estar” 
entre os países se dá tam-
bém devido as ameaças de 
sanções dos EUA à Rússia.

Reprodução

Segundo a Nasa, Estação Espacial Segundo a Nasa, Estação Espacial 
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Reprodução

Tiago Abravanel já tem 
planos para assim que dei-
xar o “BBB 22”. O ator reto-
mará às consultas com o 
médico de São Paulo para 
realizar a cirurgia bariátri-
ca e perder peso. O neto 
de Silvio Santos já havia 
dado início aos exames e 
pretendia realizar o pro-
cedimento no fim do ano 
passado, só que precisou 
aditar por conta da sua par-
ticipação no reality show.

Ele chegou a falar sobre o 
assunto com os companhei-
ros de confinamentos outro 

dia. Explicou até o motivo de 
não ter feito a cirurgia. “Não 
ia dar tempo de me recupe-
rar e vir pra cá”, contou.

Tiago deve realizar a 
cirurgia no final do pri-
meiro semestre. Ele pre-
tende estar com menos 
peso no dia do seu casa-
mento com o produtor 
Fernando Poli, com quem 
já vive junto. A data da 
cerimônia está marcada 
para 11 de outubro, con-
forme o ator mesmo re-
velou em um papo com 
os brothers no “BBB 22”.

“O Golpista do Tin-
der, acredite ou 
não, é baseado 

em uma história real. Shi-
mon Hayut usava o nome 
Simon Liev para conversar 
com mulheres no app e se 
aproximar delas, visando 
arrancar grandes somas -- e 
com isso, conseguiu manter 
um padrão de vida bem alto”

“O documentário que conta 
a história do criminoso e de al-
gumas de suas vítimas chegou 
à Netflix e fez barulho inespe-

rado. Ninguém contava com a 
popularidade do tema, e a jul-
gar pelo que vem sendo com-
partilhado nas redes sociais, 
muito menos com quantas 
pessoas passaram pelo mesmo 
problema, com maior ou me-
nor prejuízo”, acrescenta. 

Ele relata que “o enredo 
do israelense tocou fundo no 
público porque faz um aler-
ta a respeito do uso desses 
aplicativos para golpes. Nes-
se sentido, o documentário 
agora no streaming é didático 

ao mostrar como Hayut mani-
pulava emocionalmente suas 
vítimas e as convencia de en-
viar dinheiro a ele quase sem 
desconfiança imediata, o que 
só acontecia quando ele desa-
parecia para aplicar o mesmo 
golpe em outra pessoa”.

“Ainda que O Golpista do 
Tinder seja um tanto quanto 
esquemático como produto 
audiovisual, ele acerta bastan-
te ao falar de forma clara so-
bre os crimes cometidos pelo 
rapaz na década de 2010, mas 

também ao mostrar os efeitos 
de seus golpes nas vítimas -- e 
como elas se uniram na busca 
por justiça”, avalia.

“No mínimo, vale uma 
olhada no documentário da 
Netflix, que conta uma histó-
ria impressionante e que pode 
estar muito perto de nós. Ape-
sar de todos os cuidados, a 
internet ainda é um terreno 
fértil para golpistas e estelio-
natários que estão esperando 
apenas uma oportunidade 
para atacar”, acrescenta.

“O Golpista do Tinder” documentário “O Golpista do Tinder” documentário 
alerta perigos do relacionamento onlinealerta perigos do relacionamento online

Após sair do BBB 22, Tia-Após sair do BBB 22, Tia-
go Abravanel planeja casa-go Abravanel planeja casa-
mento e cirurgia bariátricamento e cirurgia bariátrica
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