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O que fazer com o lixo 
do dia a dia? Como 
reduzir a produção, es-

tabelecer o destino adequado 
e estimular práticas que mini-
mizem os impactos ambiental, 
social e de saúde? Estas são 
perguntas complexas e desa-
fios cada vez mais difíceis de 
enfrentar, mas que permeiam a 
vida de toda a população, prin-
cipalmente aquela que vive 
nos grandes centros urbanos.

Em Goiânia, conforme 
dados fornecidos pela Com-
panhia de Urbanização do 
Município de Goiânia (Co-
murg), a pedido do Diário 
do Estado, entre 2018 e 
2021 houve crescimento de 
quase 2,7% na coleta de lixo 
orgânico, que saltou, neste 
período, de 421.326,96 to-
neladas para 432.602,16 to-
neladas. Mas, este é apenas 
um exemplo, em números, 
do tamanho do problema, 
que é comum a todos, mas 
negligenciado pela maioria.

Conforme a bióloga Tais-
sa Machado, há um evidente 
acúmulo de resíduos em lo-
cais inadequados, o que traz 
sério impacto ambiental de-
vido à falta de controle ope-
racional dos efluentes e gases 

emitidos pela decomposição. 
“Muitas pessoas geram lixo 
em suas casas, sem controle 
algum, sem respeitar a sepa-
ração, e, pela comodidade, 
nem se preocupam com a 
disposição final já que são co-
letados diariamente em suas 
portas”, explica.

Gestora de Meio ambien-
te, Qualidade e de Serviços 
Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT) da 
Triunfo Concebra, ela reforça 

que esse desinteresse com a 
produção excessiva e com a 
destinação do lixo, acabam 
“contaminando o solo, o len-
çol freático e atraindo animais 
silvestres e vetores de doen-
ças”. Segundo Taissa, não me-
nos sério é o impacto social 
– com pessoas que recorrem 
aos descartes como forma de 
ganhar a vida –; e de saúde, 
já que acabam se expondo a 
doenças e riscos de acidentes.

Sobre os aterros sanitá-
rios, criados para receber o 

lixo, a bióloga lembra que 
eles devem ter ambiente 
controlado e ser licenciados 
para minimizar o impacto 
ambiental, o que é uma re-
alidade em poucas cidades 
goianas. É preciso monitora-
mento da emissão de gases 
e do chorume (efluentes lí-
quidos) advindos da decom-
posição da matéria orgânica.

“Isso reduz o impacto na 
poluição atmosférica e a con-
taminação dos recursos hídri-
cos. Os resíduos de decom-

posição mais resistente como 
plástico e vidro, por exemplo, 
são mantidos no aterro por 
mais tempo, causando acú-
mulo de materiais e exigindo 
locais de grande extensão, o 
que reduz a vida útil”, diz a bi-
óloga. Ele destaca que mesmo 
nesses locais, pode haver a 
presença de vetores transmis-
sores de doenças, como ratos 
e moscas, ou ainda, ocorrer a 
atração de animais silvestres, 
causando desequilíbrio no 
bioma local.

Superação. Palavra forte 
que define a historia de vida 
da fisioterapeuta Roberta 
Marques Rodrigues, de 29 
anos. A mulher que hoje aju-
da pacientes de Goiânia a se 
recuperarem de sequelas da 
Covid-19, precisou da auxí-
lio de profissionais da área 
na qual atua quando, aos 14 
anos, em 2007, desenvolveu 
uma considerada doença rara, 
mas sem diagnóstico preciso.

“Meu corpo começou a pa-
ralisar. Começou nas pernas e 
eu não conseguia mais andar 
e foi subindo para o tronco e 

braços, logo tinha paralisado 
o meu diafragma e eu já não 
conseguia mais respirar sozi-
nha. Fui para Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e lá fiquei 
respirando por aparelhos. 
Foram meses hospitalizada. 
Passei da UTI para o quarto e 
depois fui para o hospital fazer 
reabilitação. Foi um processo 
difícil e complicado até o vol-
tar a andar. Ainda hoje não sa-
bem qual doença causou essa 
reação no meu corpo”.

Porém, essa não foi a 
única vez que a doença ‘pa-
rou’ a vida da fisioterapeuta. 
Segundo ela, foram seis cri-
ses entre os anos de 2007 e 

2018 que a levaram a intu-
bações e meses de interna-
ção. Em alguns momentos, 
Roberta precisou estudar do 
hospital para não deixar es-
capar o sonho de trabalhar 
na área da saúde. Ela diz que 
fez grande parte do tercei-
ro ano do ensino médio na 
unidade e teve que trancar 
a faculdade por conta das 
complicações da doença.

“Eu sempre gostei de cui-
dar, sabia que queria a área da 
saúde antes de tudo aconte-
cer. Mas, depois de todo o so-
frimento na UTI, tive a certeza 
que essa era a minha missão. 
Tudo ficou claro e eu não tive 

nenhuma dúvida que era 
esse o propósito de Deus na 
minha vida: cuidar de pes-
soas. O carinho e o cuidado 
humanizado fazem parte dos 
meus protocolos. E juro, não 
tem recompensa maior do 
que o carinho deles comigo”.

PACIENTES
O comerciante Paulo Ser-

gio Galvão, de 55 anos, foi 
um dos pacientes da fisiote-
rapeuta. O homem diz que 
contraiu Covid-19 no ano 
passado e chegou a ficar com 
95% do pulmão comprometi-
do. Para ele, a ajuda de Rober-
ta foi de extrema importância 

para a recuperação no hospi-
tal, e, posteriormente, fora da 
unida de saúde.

“Quando dei entrada no 
hospital, fui piorando drasti-
camente. Precisei ser trans-
ferido de unidade com reco-
mendação de intubação, mas 
não foi preciso porque tive 
acompanhamento de fisiote-
rapeutas durante os 30 dias 
que fiquei na UTI. A Roberta 
integrou o grupo de profis-
sionais e me ajudou muito na 
recuperação. Ela é muito ze-
losa, uma ótima profissional. 
Depois que saí do hospital 
foram mais 45 dias de trata-
mento com ela em casa”.

Reprodução

Depois da retração no pri-
meiro ano da pandemia, o se-
tor de turismo em Goiás cres-
ceu 34,2% no ano passado 
em comparação com 2020, 
segundo dados do Intituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O Estado foi o 
quarto com maior avanço no 
país no período, ficando atrás 
apenas da Bahia, Pernambu-
co e Rio Grande do Sul.

Cidades como Goiás, Pi-
renópolis, Caldas Novas, Rio 
Quente, Aruanã, Alto Paraíso, 
Cavalcante e Trindade foram 
os destinos turísticos mais 
procurados. O assunto foi 
tema de reportagem exibida 
em O Mundo em sua Casa.

As secretarias municipais 
de Turismo estão otimistas 
em relação a esse crescimen-
to. “Nossa expectativa é que 
neste ano de 2022, com a va-
cinação inclusive das crianças, 
o turismo retome com mais 
força, especialmente para 
atender esse setor que foi tão 
penalizado”, declarou o secre-
tário de Turismo da cidade de 
Goiás, Rodrigo Borges San-
tana. A secretária de Turismo 
de Pirenópolis, Vanessa Leal, 
disse acreditar que 2022 será 
o ano da retomada das ativi-
dades econômicas do turismo 
em seu pleno funcionamento.

Segundo o presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício Ama-
ral, o crescimento do setor foi 
impulsionado principalmen-
te pelo interesse dos goianos 
em explorar mais o próprio 
Estado. “O goiano, que costu-
ma viajar muito para os Esta-
dos Unidos, Portugal ou para 
a praia, com a pandemia, foi 
conhecer o seu Estado”. Ele 
apontou ainda as ações do 
Governo Estadual, como a 
concessão de crédito visando 
sustentar os pequenos em-
presários e boas estratégias 
de trabalho alinhadas com 
os secretários municipais de 
turismo. O próximo passo é 
atrair os visitantes de outros 
países, já pensando na inter-
nacionalização do aeroporto 
de Goiânia, acrescentou.

Lixo é um grande desafio, Lixo é um grande desafio, 
mas a maioria das pessoas ignoramas a maioria das pessoas ignora
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O governador Ronaldo 
Caiado realizou a aber-
tura oficial do Dia “V” 

de Vacinação contra a Covid-19, 
na manhã deste sábado (19), 
no Hospital Estadual da Criança 
e do Adolescente (Hecad), em 
Goiânia. A campanha visa am-
pliar a cobertura vacinal junto 
às crianças, com idade entre 5 
a 11 anos, e ocorre, simultane-
amente, em 750 postos de vaci-
nação em todos os municípios 
do Estado. Ao longo do dia, a 
iniciativa deve mobilizar 1.250 
profissionais de saúde para 
atender à população.

O Dia “V” concentra esforços 
para proteger o público infanto-
-juvenil, que é um dos grupos 
vulneráveis, justamente, por ain-
da não estar imunizado. Médico 
com 47 anos de atuação, Caia-
do reforçou o objetivo maior 
da campanha: “salvar vidas”. “As 
crianças não podem, de manei-
ra nenhuma, estarem expostas 
a um risco de morte por não 
terem a vacinação no tempo 
certo”, alertou o governador, ao 
fazer um apelo aos pais: “Acredi-
tem na ciência e na vacina.”

A estratégia estabelecida 
pelo Governo de Goiás é faci-

litar o acesso dos pais que não 
podem levar os filhos aos pos-
tos durante a semana e buscar 
o aumento nos dados de co-
bertura vacinal. Para tanto, os 
municípios foram abastecidos 
com doses suficientes para al-
cançar um índice de 58% do 
público infantil apto a vaci-
nar. Atualmente, o percentual 
registrado está em 21% de 
vacinação na faixa etária, com 
157 mil crianças já imunizadas 
com a primeira dose.

Elisa Marques Costa foi a 
primeira a ser vacinada no He-
cad e recebeu o “certificado 

de coragem”, distribuído a to-
dos os pequenos, pelas mãos 
do governador, ao lado de Zé 
Gotinha e outros personagens 
do universo infantil, além da 
equipe do Missão Sorriso e Sesi 
Goiás’. “Nem doeu, só um pou-
quinho”, disse a garota de sete 
anos. “Me sinto mais acalen-
tada e tranquila, porque Elisa 
tem bronquite asmática e está 
no grupo de risco”, destacou a 
mãe, Murichaine Marques, de 
33 anos, que trabalhou no Hos-
pital de Campanha de Goiânia 
(Hcamp). “Ela vivenciou toda 
minha agonia enquanto eu tra-

balhava no Hcamp e eu sempre 
explicava a ela sobre a impor-
tância de cuidar da própria saú-
de”, completou a enfermeira.

Valentina Lopes, de ape-
nas cinco anos, demonstrou 
conhecimento sobre a neces-
sidade de tomar a vacina que 
alguns adultos, ainda, não tem. 
“É muito importante para a 
gente não pegar doença, ficar 
muito protegida. Se o corona-
vírus vier, não vai ser bom; mas 
se vacinar, vai ser bom”. A força-
-tarefa também recebe adoles-
centes e adultos que precisam 
atualizar o esquema vacinal.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
declarou apoio à candidatu-
ra à reeleição do governador 
Ronaldo Caiado (DEM) du-
rante entrevista ao repórter 
Jackson Abrão, de O Popular, 
nesta segunda-feira (21).

“Tive um café com o gover-
nador… Como a gestão sempre 
caminhou de mãos dadas [com 

o governo estadual], hoje anun-
ciei para o governador Ronaldo 
Caiado. Eu como gestor, estarei 
com ele para apoiar em tudo 
que ele precisar na campanha. 
Hoje as portas da prefeitura es-
tão abertas para caminharmos 
juntos“, declarou, ao ser ques-
tionado sobre como se posicio-
naria na eleição deste ano.

Rogério afirma que 2021 

foi um ano em que Estado e 
prefeitura marcharam em sin-
tonia na execução de parcerias. 
“Sempre acompanhamos o 
governador na questão de ges-
tão compartilhada, município 
e Estado.” Já sobre os planos 
futuros, Rogério evitou comen-
tar sobre reeleição. “Como diria 
nosso saudoso Iris Rezende, 
vamos deixar o povo aclamar”.

Vale lembrar que Rogé-
rio Cruz assumiu a prefeitura 
após a morte do prefeito elei-
to, Maguito Vilela, em janeiro 
de 2021. Após alguns meses, 
os emedebistas sob o coman-
do de Daniel Vilela – presi-
dente da sigla – deixaram a 
gestão de Goiânia. Tempos 
depois, Caiado anunciou Da-
niel como vice na chapa.

Reprodução

Governador dá inicio ao Dia Governador dá inicio ao Dia 
“V” de Vacinação contra a doença“V” de Vacinação contra a doença

No último sábado (19), o 
Cidadania decidiu apro-
var a federação com o 
PSDB, durante reunião do 
diretório nacional. A sigla 
também discutia com o 
PDT, do pré-candidato a 
presidente da república 
Ciro Gomes, e o Pode-
mos, que estuda lançar o 
ex-juiz e ex-ministro Ser-
gio Moro, mas os tucanos 
venceram a votação.
Por outro lado, o fato de 
os diretórios nacionais 
baterem o martelo, não 
garante que as federa-
ções tenham sucesso. 
Este tipo de aliança, que 
estreia nas eleições de 
2022, exige que os par-
tidos estejam juntos por 
quatro anos, tanto no âm-
bito nacional, quanto nos 
estados e municípios.
Em Goiás, por exemplo, 
o quadro não é dos mais 
simples para a união do 
PSDB com o Cidadania. 
O tucano Marconi Perillo 
(PSDB) ainda não definiu 
oficialmente se será candi-
dato ao governo estadual 
ou ao Senado. 

CIDADANIA 
E PSDB EM GOIÁS
Unir as duas siglas em 
Goiás, significa pedir que 
lados opostos estejam no 
mesmo barco, como ad-
mite o deputado estadual 
e pré-candidato à reelei-
ção Virmondes Cruvinel 
(Cidadania).
“Sabemos que o Cidada-
nia, com o presidente [na-
cional da sigla] Roberto 

Freire tem um diálogo 
muito bom, principal-
mente com o PSDB de 
São Paulo. Todavia, a re-
alidade dos estados é di-
ferente. Aqui mesmo, em 
Goiás, o PSDB está do ou-
tro lado da linha do Cida-
dania. E nós seguiremos 
apoiando o governador 
Ronaldo Caiado. Tere-
mos diálogo também 
com o presidente nacio-
nal para informar este 
nosso posicionamento 
local, que acredito que 
seja a realidade de mui-
tos outros estados”, disse 
o deputado ao DE.
O vice-governador, Lin-
coln Tejota (Cidadania), 
mesmo fora da tentativa 
de reeleição em 2022, 
sinalizou apoio ao go-
vernador. “Fui eleito jun-
tamente com o gover-
nador Ronaldo Caiado 
e acredito no trabalho 
que estamos fazendo 
nessa gestão. As minhas 
decisões futuras serão 
baseadas nessa convic-
ção”, afirmou Lincoln Te-
jota em nota.

MOVIMENTANDO 
AS PEÇAS DO JOGO
O presidente regional do 
PSD, Vilmar Rocha, confir-
mou ter convidado tanto 
Lincoln Tejota, quanto 
Virmondes Cruvinel para 
se filiarem. “Na verdade, 
eles retornariam ao parti-
do. Ambos foram eleitos 
deputados estaduais pelo 
PSD”, lembra o presidente 
da sigla em Goiás.

Prefeito Rogério Cruz anuncia apoio à reeleição de CaiadoPrefeito Rogério Cruz anuncia apoio à reeleição de Caiado
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Só um terço das cidades 
brasileiras classifica-
das como críticas para 

enchentes tem sistema de 
alerta de riscos para esse tipo 
de evento, como alarmes e 
sirenes. Nesses municípios, 
as ocorrências de alagamen-
tos e inundações são mais 
frequentes, assim como os 
registros de desabrigados e 
desalojados. Ainda assim, os 
alertas para a população em 
risco são precários.

Os dados, informados em 
2020, são de levantamento 
feito pelo Sistema Nacional 
de Informações sobre Sanea-
mento, do MDR (Ministério do 
Desenvolvimento Regional). 
De 966 municípios críticos, 
34,9% (337) disseram ter siste-
mas de alerta de riscos hidro-
lógicos, entre eles Petrópolis, 
na região serrana do Rio, onde 
um temporal histórico deixou 
mais de cem mortos.

Autoridades disseram que 
as sirenes ajudaram a reduzir 
o número de vítimas. Por ou-
tro lado, a cidade tem sirenes 
para evacuação só em dois de 

seus cinco distritos..
De 22,2 mil alagamentos 

e inundações em 2020, 14,2 
mil ocorreram em 463 muni-
cípios críticos. Cerca de 80% 
dos desabrigados ou desalo-
jados após chuvas e enchen-

tes estavam nessas cidades 
de maior risco. Das 4.107 ci-
dades na base de dados, 620 
têm sistema de alerta (o que 
inclui municípios considera-
dos de menor risco).

Conforme o MDR, ter ou 

não sistemas de alerta não 
permite dizer se os serviços 
de drenagem são satisfató-
rios ou não. “Por outro lado, 
é importante que todos 
os municípios que tenham 
as suas áreas classificadas 

como de risco façam o ma-
peamento das mesmas, com 
vistas à implementação de 
medidas de prevenção e mi-
tigação dos riscos advindos 
dos eventos hidrológicos.”

A pasta afirma que o go-
verno federal atua, por meio 
do Programa de Prevenção 
e Resposta a Desastres Na-
turais, para reforçar órgãos 
estaduais e municipais de 
Defesa Civil, obras preven-
tivas de desastres, reabilitar 
áreas atingidas por desastres 
naturais, como seca, desliza-
mento e granizo, e por ou-
tras causas, como queda de 
edificações e incêndios.

Quando disparados, os 
sistemas de alerta ativam 
mecanismos de aviso à po-
pulação, que deve ser pre-
viamente treinada para re-
agir ao desastre. Para isso, 
podem ser usados tecnolo-
gias de informação via SMS, 
equipamentos de som, sire-
nes e radiocomunicação.

Idealmente, uma vez avi-
sados, os moradores da re-
gião em risco podem deixar 

suas casas, seguir uma rota 
segura para escapar e dirigir-
-se a abrigos indicados pelo 
governo. Uma diferença de 
minutos na fuga pode evitar 
que sejam soterrados.

Em Nova Lima, na Grande 
Belo Horizonte, a tempesta-
de deixou cerca de 4.000 de-
sabrigados em janeiro, após 
o maior volume de chuvas 
para a época em 30 anos. 
Lá não há sistema de aler-
ta de risco nem alarme. A 
prefeitura diz que trabalha 
para criar uma rede de mo-
nitoramento climático, mas 
os prazos não estão defini-
dos. “Ainda não é possível 
prever a ordem do investi-
mento ou o prazo de imple-
mentação, uma vez que o 
planejamento está na fase 
de estudo e diagnóstico.”

A prefeitura afirma ainda 
ter monitoramento em cam-
po e contar com o apoio da 
Defesa Civil estadual e de 
cidades vizinhas. Quando 
possível, usa publicações em 
redes sociais, carros de som 
e mensagens de WhatsApp.

Divulgação

Uma pesquisa realizada no 
Instituto Nacional de Saúde da 
Mulher, da Criança e do Ado-
lescente Fernandes Figueira, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(IFF/Fiocruz), mostrou que fa-
tores ligados à desigualdade 
social influenciaram a conta-
minação dos trabalhadores 
da unidade pelo SARS-CoV-2 
entre junho e julho de 2020.

O vírus infectou mais os 
trabalhadores não brancos, 

os de menor escolaridade e 
renda e os que não trabalham 
diretamente na assistência 
em saúde, como recepcio-
nistas, guardas e agentes de 
limpeza. A pesquisa analisou 
testes sorológicos realizados 
em 1.154 trabalhadores, e os 
resultados foram publicados 
na revista científica Lancet 
Regional Health – Americas.

O artigo relata que 30% 
dos trabalhadores do hospi-

tal tiveram anticorpos contra 
o vírus detectados em seus 
exames, percentual muito 
superior à taxa de contamina-
ção da população em geral, 
que foi de 3% a 5%.

O percentual médio de 
30%, porém, esconde dispari-
dades, que aparecem quando 
os dados são cruzados com 
informações como cor da pele, 
escolaridade, renda, área de 
atuação e forma de locomoção.

A pesquisa mostrou que 
23,1% dos trabalhadores que 
se identificam como brancos 
tiveram resultado positivo no 
inquérito sorológico, enquan-
to entre os não brancos o per-
centual foi de 37,1%.

Os profissionais que atuam 
na assistência, como técnicos 
de enfermagem, enfermeiros 
e médicos tiveram um percen-
tual de positividade de 25%, 
enquanto para os cargos ad-

ministrativos, recepcionistas, 
seguranças e agentes de lim-
peza essa proporção chega a 
40,4%. A maior taxa de conta-
minação foi dos profissionais 
da limpeza, com 47,5%.

A Fiocruz aponta ainda que 
a forma de deslocamento da 
residência para o trabalho in-
fluenciou nos percentuais de 
contaminação, já que os tra-
balhadores que usaram trans-
porte coletivo (trem, metrô 

e ônibus) tiveram resultados 
positivos com mais frequência 
do que aqueles que foram tra-
balhar caminhando, de carro, 
motocicleta ou táxi.

Em entrevista à Agência 
Fiocruz de Notícias, a primei-
ra autora do artigo, a aluna 
de doutorado e fisioterapeu-
ta do IFF/Fiocruz, Roberta 
Fernandes Correia, destacou 
que a “desigualdade é o vírus 
mais letal do mundo”.

Apenas um terço das cidades no Apenas um terço das cidades no 
país sob risco tem alerta para enchentespaís sob risco tem alerta para enchentes
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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 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 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

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

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 km 
+ rodas 17 + multimídia 
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
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 
reF: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 
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
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
------------------------------- 
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zialuguel 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza orçamento, fale 
com o José Francisco F: 
62 99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
ícia, 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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
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

-------------------------------
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
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O governo da Repú-
blica Dominicana 
começou neste do-

mingo (20) a construção de 
um muro que pretende cobrir 
quase a metade dos seus 392 
quilômetros de fronteira com 
o Haiti. O presidente Luis Abi-
nader afirma que o projeto 
tem a intenção de coibir a 
imigração ilegal, o contraban-
do de mercadorias e o tráfico 
de armas e drogas.

Os dois países comparti-
lham o território da ilha de 
Hispaniola, mas vivem rea-
lidades muito divergentes. 
Enquanto o Haiti é uma das 
nações mais pobres das Amé-
ricas e enfrenta crises de or-
dem política e econômica, a 
República Dominicana pros-
pera como um popular desti-
no turístico caribenho.

Por isso, muitos haitia-
nos cruzam a fronteira clan-
destinamente em busca de 
trabalho no campo ou na 
construção civil na Repúbli-
ca Dominicana. “O benefício 
para os dois países será de 
grande importância porque 
permitirá controlar de for-
ma muito mais eficiente o 

comércio bilateral, regular 
os fluxos migratórios e com-
bater as máfias que traficam 
pessoas, drogas e fazem a 
venda ilegal de armas”, dis-
se Abinader pouco antes de 
apertar o botão para come-
çar a despejar concreto nas 
fundações do que será o 
muro na província de Daja-
bón, a cerca de 230 quilôme-

tros a noroeste da capital.
Cerca de 500 mil haitia-

nos e dezenas de milhares 
de seus descendentes vivem 
na República Dominicana, 
que tem cerca de 11 milhões 
de habitantes, de acordo 
com dados de 2018.

Abinader disse que a pri-
meira fase do projeto será 
concluída em nove meses. 

O muro de concreto terá 20 
centímetros de espessura, 
3,9 metros de altura e será 
equipado com fibra ótica, 
sensores de movimento, câ-
meras, radares e drones.

O projeto, que terá um 
investimento aproximado de 
31 milhões de dólares, inclui 
ainda a construção de 70 
torres de vigia e 41 portões 

de acesso. A segunda fase, 
explicou o presidente, con-
templa a construção de mais 
110 quilômetros de muro.

Organizações de direitos 
humanos criticam a iniciativa, 
classificando-a de xenófoba e 
racista. O prefeito de Daja-
bón, Santiago Riverón, disse 
à agência de notícias AFP que 
discorda de sua construção.

“Vai ser construído um 
muro físico. Agora temos que 
trabalhar com o muro na ca-
beça dos militares, que são os 
que aproveitam a fronteira e 
recebem propina de 100 ou 
200 pesos (2 ou 4 dólares) 
para permitir que haitianos 
ilegais entrem no território 
dominicano”, disse Riverón.

O Haiti, primeiro país da 
América Latina a se declarar 
independente, em 1804, pas-
sa por um momento de so-
breposição de crises. Em julho 
de 2021, o presidente Jovenel 
Moïse, sob o qual recaíam 
acusações de autoritarismo, 
foi assassinado por mercená-
rios —48 pessoas, incluindo 
18 colombianos e 2 america-
nos de origem haitiana, foram 
presas. O episódio provocou 
protestos, com desabasteci-
mento de suprimentos e ca-
sos de violência nas ruas.

Além disso, a situação 
social do país foi agravada 
devido a um terremoto de 
magnitude 7,2, em 14 de 
agosto. O tremor deixou 
mais de 2.200 pessoas mor-
tas e cerca de 130 mil casas 
danificadas.

Reprodução
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Na última quarta-feira 
(16), Claudia Leitte surpre-
endeu os fãs ao surgir com 
um novo visual na web. A 
cantora de axé, que está 
comemorando 20 anos de 
carreira, abandonou os fios 
loiros e apostou no ruivo.

“Nesse momento que 
marca uma nova etapa da 
minha vida, essa mudança 
no visual vem para reforçar 

que de agora em diante se-
rão novos anos, o início de 
uma nova história”, disse ela 
em entrevista à Marie Claire.

Nos comentários da se-
quência de fotos publicadas 
em seu perfil no Instagram, 
Claudia recebeu diversos elo-
gios de anônimos e famosos. 
“Linda e ruiva”, escreveu um 
fã. “Perfeita”, disse o humorista 
e influencer Ney Lima. “Ficou 
ainda mais linda!”, comentou a 
também cantora Marina Elali.

Reprodução

Reprodução

O Mistério do Farol 
está em alta na Ne-
tflix. O filme, lançado 

em 2018, atualmente figura 
na oitava posição do Top 10 
de filmes no Brasil dentro da 
plataforma de streaming. A 
obra tem direção de Kristoffer 
Nyholm e um elenco capitane-
ado por Gerard Butler (“300”), 
Peter Mullen (“Westworld”) e 
Connor Swindells (“Sex Edu-
cation”). Mas, sobre o que se 
trata? E por que está na lista de 
tendências da Netflix, quatro 
anos após o seu lançamento?

SINOPSE
O Mistério do Farol é ins-

pirado nos eventos reais do 
Desaparecimento das Ilhas 
Flannan, na Escócia, no ano 
de 1900. Naquela ocasião, três 
guardas responsáveis por cui-
dar de um farol simplesmente 
desapareceram sem deixar 
nenhum vestígio. O caso ge-
rou diversas teorias ao longo 
do tempo e o filme, de 2018, 
trabalha com uma das hipóte-
ses. Donald, um jovem, James, 
um homem de meia-idade, e 
Thomas, um idoso, iniciam o 
turno de semanas cuidando 
de um farol isolado em uma 

ilha. Certo dia, a rotina dos três 
muda drasticamente quando 
eles se deparam com um cor-
po nas pedras à beira do mar.

TOP 10 DA NETFLIX?
Uma pesquisa realizada 

pelo portal CupomVálido, em 
novembro do ano passado, 
aponta que o Brasil é o se-
gundo maior mercado con-
sumidor de plataformas de 
streaming no mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos. 
Além disso, o País está em 
terceiro lugar entre as nações 
com preços mais baratos de 

streaming, perdendo somen-
te para Argentina e Turquia.

Entre as plataformas, a 
Netflix é a que conta com 
mais acessos, cerca de 31% 
do mercado. A segunda co-
locada, Amazon Prime Video, 
tem 24%, enquanto a tercei-
ra, Disney+, apresenta 12%. 
Isso mostra que os brasileiros 
acessam em massa a Netflix, e 
por isso estão constantemen-
te de olho nos lançamentos.

Apesar de O Mistério do 
Farol não ser um filme novo, 
ele entrou no catálogo da 
empresa no último dia 13 de 

fevereiro. Com isso, logo cha-
mou a atenção, sobretudo 
por sua sinopse instigante.

VALE A PENA?
É impossível não notar se-

melhanças com o filme O Farol. 
No entanto, enquanto o longa 
de Robert Eggers flerta muito 
com o terror, O Mistério do Fa-
rol pega um gancho diferente. 
A proposta é mais voltada para 
o drama e o suspense, apos-
tando em uma história mais 
direta e com menos alegorias. 
Ainda assim, não é exatamen-
te um filme fácil de assistir.

Descubra o ‘O Mistério do Farol’, Descubra o ‘O Mistério do Farol’, 
um dos destaques da Netflixum dos destaques da Netflix
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