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As festas de Carnaval 
colocaram em risco 
a estabilidade da 

Covid-19 em Goiás. A ten-
dência é que ocorra um au-
mento nos casos positivos 
e hospitalizações, já que a 
variante Ômicron do novo 
coronavírus, predominante 
no país, apesar de apresen-
tar menor gravidade, é alta-
mente contagiosa.

Em alguns municípios 
goianos as festividades de 
Carnaval foram canceladas, 
entretanto, o período ainda é 
visto como preocupante pela 
médica infectologista, Juliana 
Barreto. A razão é simples: as 
aglomerações acabam acon-
tecendo durante o feriado.

“As pessoas, pelo feriado, 
acabam se aglomerando 
para o Carnaval. Se houver 
essa aglomeração, daqui 
dez dias nós vamos ver o re-
flexo disso, que é o aumento 
de casos, ter que fechar o 
comércio, ou seja, retroces-
so. Então, tudo depende do 
comportamento social cole-
tivo”, afirma Juliana Barreto.

Já o médico infectologista, 
Marcelo Daher, acredita que 
ocorra aumento no número 
de casos, mas sem maiores 

consequências. Isso se justi-
ficaria pelo fato de mais de 
70% da população estar vaci-
nada contra a doença.

“Provavelmente haverá 
um repique de casos, normal-
mente isso acontece entre os 
mais jovens. Um aumento de 
diagnósticos e depois se esta-
biliza. A gente tem visto isso 
na Inglaterra e na Dinamarca. 
Pela alta cobertura que nós 
temos, por ser o grupo mais 
jovem que está se expondo 
e por ser a variante Ômicron, 
provavelmente não teremos 

um aumento de internações 
hospitalares tão significati-
vos”, explicou Marcelo Daher.

RECOMENDAÇÕES
No entanto, Daher reforça 

a importância da atenção e 
responsabilidade para evitar 
a infecção em idosos e porta-
dores de comorbidades.

“No Carnaval é impossí-
vel evitar aglomeração para 
quem foi para festas. Então, o 
que é importante neste mo-
mento? É necessário que essas 
pessoas mantenham o distan-

ciamento social com pessoas 
mais velhas e de maior risco. 
E só se aproximem delas no-
vamente cinco ou seis dias de-
pois, de preferência testado”, 
ressaltou Daher.

Ainda de acordo com o 
médico, realizar o teste de 
detecção da Covid-19 é es-
sencial para evitar que o vírus 
atinja pessoas mais vulnerá-
veis. “Testem-se antes de se 
aproximar das pessoas mais 
vulneráveis. Que poderia ter 
uma forma mais grave da do-
ença. E esse teste deve ser fei-

to de cinco a seis dias após a 
última exposição de maior ris-
co. Esta seria a conduta mais 
prudente neste momento de 
ômicron”, conclui o Daher.

 
BOLETIM
De acordo com o último 

boletim divulgado pela Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES-GO), Goiás registrou 
459 novos casos de Covid-19. 
Desde o inicio da pandemia 
foram registrados 1.166.574 
casos e 25.750 mortes em 
decorrência da doença.

Os atendimentos de pes-
soas com transtornos men-
tais e comportamentais, 
desencadeados pelo uso 
abusivo de álcool e outras 
drogas aumentaram mais 
de 13%, em 2021. Segundo 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS), foram 400,3 mil aten-
dimentos na rede pública 
de saúde relacionados ao 
consumo de substâncias 
químicas, em contraste com 
356 mil registros, em 2020.

O alcoolismo é o principal 
vilão do aumento de atendi-
mentos, sendo responsável 

por 159,6 mil pacientes. Em se-
guida, estão cocaína (31,9 mil) 
e fumo (18,8 mil). O uso de opi-
áceos, canabinoides, sedativos, 
hipnóticos, alucinógenos, sol-
ventes voláteis e estimulantes 
(incluindo a cafeína) também 
fazem parte do levantamento, 
porém, em números menores. 
Por fim, o uso de múltiplas 
drogas e de outras substâncias 
psicoativas não listadas indivi-
dualmente somam 151,3 mil 
atendimentos.

Ainda de acordo com o 
SUS, os pacientes do sexo mas-
culino são a maioria dos usu-
ários atendidos em qualquer 
dos casos. Já em relação à fai-

xa etária, a maior parcela tem 
entre 25 e 29 anos (303,7 mil 
registros), seguidos da faixa de 
10 a 24 anos (49,4 mil) e daque-
les com 60 ou mais (38,4 mil).

AUMENTO
Para a psicóloga Amanda 

Paiva de Freitas, o aumento 
de atendimentos pode estar 
relacionado à pandemia de 
Covid-19 e a facilidade de 
conseguir entorpecentes. 
Ela também diz que a procu-
ra por atendimento regular 
profissional especializado 
caiu, devido ao avanço do 
vírus, refletindo no aumen-
to de transtornos mentais e 

comportamentais.
“Foi muito alertado so-

bre o uso de álcool, drogas 
e medicamentos durante 
a pandemia. Na primeira 
etapa, as pessoas ficaram 
sozinhas com o seu pensa-
mento. O problema é que 
a gente não consegue lidar 
com os nossos próprios pen-
samentos. Para tentar fugir 
dessas emoções a pessoa 
opta por um remédio para 
dormir, um cigarro, cerveja 
ou até uma maconha. Po-
rém, esse consumo leva a 
dependência. Agora, com a 
normalização da morte e a 
perda do medo de contami-

nação, essas pessoas volta-
ram a procurar atendimento 
e isso gerou esse aumento”.

Segundo a psicóloga, o 
tratamento para dependen-
tes químicos e alcoólatras é 
multidisciplinar e  pode va-
riar desde acompanhamento 
com a assistência social e psi-
cólogos, até medicação para 
o controle da abstinência.

“Usamos sessões de psico-
terapia individual e em grupo 
para tratar questões do con-
sumo da droga. Porém, o tra-
tamento pode variar, já que 
alguns fazem o tratamento 
pelo SUS e outros em unida-
des particulares”.

Reprodução

O goiano Gabriel Feli-
pe, de 25 anos, está desde a 
madrugada desta sexta-feira 
(25) tentando fugir da Ucrâ-
nia em direção à Romênia. 
Desesperado com a invasão 
militar da Rússia, ele saiu a 
pé e depois conseguiu uma 
carona da capital Kiev para a 
cidade de Bila Tserkva, onde 
mora uma amiga que tem 
carro para irem juntos rumo 
à fronteira do país. O rapaz 
registrou em um vídeo o de-
sabastecimento de alimentos 
em um mercado da cidade.

A conexão ruim com a 
internet tem dificultado o 
contato do gerente de con-
tas com a família e amigos. 
A reportagem do Diário 
do Estado chegou a entrar 
em contato com ele, mas, 
por causa do sinal fraco do 
telefone, não foi possível 
estabelecer uma longa con-
versa. Apesar disso, ele co-
mentou que tem aproveita-
do as poucas oportunidades 
de conexão para passar atu-
alizações sobre a situação.

Fernanda, uma das ami-
gas para quem ele tem 
atualizado as informações, 
sabe parte do drama que 
ele tem vivido ao encontrar 
prateleiras vazias em mer-
cados da região. As cenas 
das prateleiras vazias em 
Kiev foram compartilhadas 
por ele com a jovem, que 
nos encaminhou o vídeo e 
autorizou a divulgação.

De acordo com a amiga, 
as atualizações de Gabriel 
trouxeram algumas das 
orientações e medidas do 
governo ucraniano em rela-
ção à população. “O gás tem 
limite por carro, assim como 
o saque de dinheiro. Não 
podem usar o cartão. Os ho-
mens de 18 a 60 anos, exce-
to estrangeiros, estão proi-
bidos de deixar a Ucrânia 
e estão sendo distribuídas 
armas para todos os civis”, 
afirmou ao Diário do Estado.
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Goiás antecipou a par-
ceria com o Governo 
Federal e deverá ser 

o primeiro estado a emitir 
o novo RG único, aprovado 
na última terça-feira (23) por 
meio de um decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). Os 
brasileiros poderão acessar os 
dados registrados na Polícia 
Civil para se identificar usan-
do o aplicativo Gov.br.

O acordo entre o Ministério 
da Economia e as secretarias 
estaduais de Segurança Públi-
ca (SSP-GO) e de Desenvolvi-
mento e Inovação (SEDI-GO) 
de Goiás foi publicado no Di-
ário Oficial da União na última 
quinta-feira (24), por esta razão 
o estado deve ser o primeiro a 
receber o novo documento.

Outras unidades da federa-
ção têm até o dia 6 de março 
de 2023 para se adequarem 
às medidas para emitir a nova 
carteira de identidade única, 
que tem validade internacio-
nal e usa o CPF com único nú-
mero de reconhecimento.

O termo de cooperação 
técnica permite que órgãos 
goianos tenham acesso à API 

do Gov.br para disponibilizar 
serviços públicos por meio do 
app oficial do Governo Federal. 
A empresa responsável por es-
tabelecer as conexões via API é 
a certificadora digital Valid.

Mas, antes de emitir o RG 
único, Goiás espera a definição 
do novo padrão de QR Code, 
fornecido pela Cefic. Essa mu-
dança deve chegar nas próxi-
mas semanas, autorizando a 
criação do documento pelo 
instituto de identificação.

O QR Code trará informa-
ções de autenticação do do-

cumento e vai ficar no verso 
do documento. Todo e qual-
quer serviço público que mi-
gre para o Gov.br deve obe-
decer aos princípios da Lei de 
Proteção de Dados (LGPD).

GOV.BR
Os goianos já contam com 

a plataforma digital do gover-
no para acessar 90 serviços 
estaduais, entre eles o Imposto 
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) e docu-
mentos do Departamento de 
Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Nas novas mudanças da 
Carteira Nacional de Identi-
dade, apenas com o número 
de CPF conta como identifica-
dor. O documento também é 
previsto para valer como um 
documento de viagem, já que 
terá o código MRZ (Machine 
Readable Zone), o mesmo que 
consta em passaportes. Ele 
poderá ser obtido em secreta-
rias de Segurança Pública de 
cada estado e do DF. O atual 
RG continuará com a atual va-
lidade de 10 anos para popu-
lação de até 60 anos.

Em três anos, a redução de 
roubos de veículos ultrapas-
sou os 81% em Goiás. A média 
diária em 2018 era de 27,7. 
Em 2021, ela foi para apenas 
cinco. “Mostramos ao país 
aquilo que nenhum outro es-
tado da federação conseguiu. 
Parabéns a toda a equipe da 
segurança pública”, agradeceu 

o governador Ronaldo Caiado. 
Os dados são do Observatório 
de Segurança Pública, da Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça Pública (SSP-GO).

O número de veículos re-
cuperados chegou a 70,7% 
neste período, com mais de 
19 mil sendo devolvidos aos 
proprietários. “Estendemos 
a segurança pública a todo o 
Estado de Goiás e isso nos dá 

uma alegria enorme, é um 
ponto de sustentação”, refor-
çou o governador. “Vocês hoje 
são orgulho da população 
goiana, são verdadeiros he-
róis pelo trabalho que desen-
volvem. São responsáveis por 
essa condição de excelência 
que Goiás vive nesses últimos 
três anos”, disse o governador.

Rodney Miranda, titular da 
Segundo o titular da Secreta-

ria de Segurança Pública (SSP), 
destacou que os dados apre-
sentados são motivo de grande 
comemoração para os goianos 
e de admiração por parte das 
demais unidades federativas.

“Essa conta, quando eu falo 
para os secretários, eles falam 
que eu estou andando muito 
no Araguaia, que estou muito 
entrosado com pescador, por-
que essa conta não existe. 

Reprodução
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Os eleitores têm até 4 de 
maio para emitir o título 
de eleitor, regularizar a si-
tuação do cadastro ou ain-
da transferir a cidade de 
votação para as eleições 
de 2022. Os prazos são 
definidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).
Neste ano, os brasileiros 
vão às urnas para eleger 
governadores, deputados 
estaduais, deputados fede-
rais, senadores e presidente 
da república. O primeiro 
turno está agendando para 
2 de outubro e o segundo 
será dia 30 de novembro.
Pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida 
poderão mudar a seção 
ou local de votação no 
período de 18 de julho 
a 18 agosto, informando 
o desejo de mudança à 
Justiça Eleitoral.
Inclusive, a Justiça Eleito-
ral analisa se a biometria 
será usada nas eleições de 
2022. A decisão depende 
do cenário pandêmico. De 
qualquer forma, o cadas-
tro biométrico dos elei-
tores continua suspenso, 
por enquanto.

REGULARIZE 
PELA INTERNET
Brasileiros que têm 16 

anos ou mais já podem 
emitir o título de eleitor. A 
partir dos 18 anos, o voto 
é obrigatório. O docu-
mento pode ser emitido 
pelo sistema Título Net, 
do TSE, selecionando a 
opção “não tenho”, na 
guia “Título de eleitor”. 
Depois de preencher os 
dados e enviar fotos do 
documento de identifi-
cação, é possível acom-
panhar a tramitação do 
pedido na guia “Acompa-
nhar requerimento”.
Para transferir o local de 
votação, o eleitor deve 
acessar também o sistema 
Título Net, enviando fotos 
de documento de identifi-
cação e comprovantes de 
residência, de pagamento 
de débito com a Justiça 
Eleitoral (se existirem) e 
de quitação do serviço mi-
litar (para homens de 18 a 
45 anos de idade).
No aplicativo e-Título, 
é possível resolver pen-
dências junto à Justiça 
Eleitoral. Os eleitores 
que não votaram e não 
justificaram por três plei-
tos consecutivas têm o 
título cancelado. Outra 
forma de regularização 
é ir pessoalmente até um 
cartório eleitoral.

Goiás: roubos de veículos diminuem 81% nos últimos 3 anosGoiás: roubos de veículos diminuem 81% nos últimos 3 anos
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As estradas brasileiras 
são motivo de preocu-
pação para governos e 

motoristas. Questões estrutu-
rais e atitudes dos condutores 
transformaram alguns trechos 
de rodovias em verdadeiros 
pontos de perigo, no Brasil. 
Para coibir e contornar situa-
ções como acidentes, a tecno-
logia vem surgindo como uma 
alternativa eficiente.

Um dos maiores entraves 
para implementação e expan-
são desses recursos é o custo 
inacessível para a maioria das 
pessoas e entidades público-
-privadas. A aposta na Inter-
net das Coisas (IoT) aplicada 
às estradas e veículos, no en-
tanto, pode ajudar a reduzir o 
montante de 220 bilhões por 
ano gastos pela saúde pública 
com acidentes de trânsito.

Segundo Daniel Schnaider, 
CEO da Pointer by PowerFleet 
Brasil, uma empresa de solu-
ções tecnológicas para Teleme-
tria e IoT, a Internet das Coias é 

capaz de monitorar todos os 
eventos que envolvem um car-
ro. A Inteligência Artificial (AI) 
também vem sendo bastante 
empregada em carros autôno-
mos com o conceito de carro 
inteligente, quando aplicadas 

ambas as tecnologias.
O emprego de IoT pode 

vir de fábrica ou ser instala-
do a parte nos veículos e nas 
vias. Schnaider explica que os 
acessórios inteligentes po-
dem reduzir custos, diminuir 

acidentes, mitigar roubos, re-
duzir gasto com combustível 
e monitorar a qualidade da 
carga, no caso de frotistas.

“Tudo funciona por meio 
de hubs acoplados, câmeras 
e um controle dos eventos do 

carro na palma da mão. Isso 
pode ser instalado em qual-
quer veículo. Atualmente, te-
mos acesso apenas a recursos 
como o reconhecimento de 
automóveis no semáforo inte-
ligente, a pesagem dos veícu-
los, sistemas de pedágios sem 
ter que parar e câmeras IP para 
reconhecimento”, afirma.

SONHO DE CONSUMO
Um carro assim é o sonho 

do geek Carlos Pereira, de 
26 anos. Ele acredita que o 
futuro é agora, mas imagina 
carros com tecnologias muito 
diferentes daquelas a que es-
tamos acostumadas.

“Um carro tipo o dos Jet-
sons, aquele desenho anima-
do, sabe? Eu acho que estamos 
próximos de algo parecido. 
Já temos protótipos de carros 
voadores e tecnologias interes-
santes para, por exemplo, iden-
tificar o motorista e orientar 
sobre qualquer assunto pelo 
painel, inclusive algum risco de 
acidente”, pontua.

A pretensão de Carlos 

pode levar tempo. O preço 
de importação dos produtos 
específicos e a banda de inter-
net para sustentar essa tecno-
logia, como o 4G e 5 G em to-
das as cidades brasileiras são 
alguns dos principais desafios. 

A modalidade, porém, já é 
empregada em 1.662 cidades 
de 65 países, conforme um re-
latório divulgado pela Viavi So-
lutions em junho deste ano. A 
previsão do Ministério das Co-
municações é de que a cober-
tura alcance todas as capitais 
brasileiras até julho de 2022.

“Para que isso normalize 
[o emprego da internet das 
coisas no sistema viário], são 
necessários preços de impor-
tação baratos. Se a gente pen-
sar no México, que fica abaixo 
de 10%, teríamos de ter um 
custo de telecomunicação 
competitivo – para dar mais 
acesso, afinal é uma estrutura 
que viabiliza educação, saúde, 
entre outras, e o incentivo que 
trará inovações tecnológicas a 
favor da mobilidade do Brasil”, 
justifica Daniel Schnaider.

Divulgação

O sonho ou mesmo neces-
sidade de se tornar empreen-
dedor se enquadra na cate-
goria em que estão mais de 
52 milhões de brasileiros, de 
acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Executar o 
próprio empreendimento de-
manda mais técnica do que co-
ragem, porque o conhecimen-
to das nuances do negócio faz 

toda a diferença para alcançar 
o sucesso profissional.

A ousadia pode até ser nata 
ou um dom, porém, Treinamen-
to pode desenvolver compe-
tências necessárias para aplicar 
na vida empresarial. A consul-
tora de negócios e mentora de 
empreendedores, Alice Sosno-
wski, acredita nisso. Ela defende 
ser possível ter uma atitude em-
preendedora exercitando ha-
bilidades como planejamento, 

foco, capacidade de execução, 
resiliência e determinação.

“Sempre digo que para 
empreender é preciso desen-
volver hard e soft skills. Nas 
hard skills, a pessoa aprende 
técnicas e ferramentas de ne-
gócios, marketing, finanças, 
vendas para gerir um negócio. 
É possível aprender isso em 
cursos presenciais e online, 
adquirir ferramentas, contratar 
pessoas que possam ajudar. 

Já com as soft skills é preciso 
treinar, treinar, treinar, como se 
fossem músculos na academia. 
Ninguém pode fazer isso por 
você. Mas tem sim terapeutas, 
especialistas e mentores que 
podem ajudar nesse processo 
de evolução contínua”, explica.

Não existe um perfil de em-
preendedor, segundo a espe-
cialista, além da daquele que 
não abre mão de realizar seu 
sonho, apesar das dificuldades, 

percalços e desafios da jorna-
da. Essas características apren-
didas certamente aumentarão 
os dados do Sebrae nos quais 
ter o próprio negócio saltou de 
quarto para segundo lugar na 
lista de desejo dos brasileiros.

A aposta em um ramo de 
trabalho deve ser norteada 
pela curiosidade inteligente, 
alerta a consultora de negó-
cios e mentora de empre-
endedores. Na prática seria 

descobrir soluções para os 
problemas que as pessoas es-
tejam dispostas a pagar, prin-
cipalmente aliando com a 
praticidade da vida moderna.

“Eu não apostaria em áreas 
específicas, que mudam a cada 
instante num mundo que gira 
em alta velocidade. Existe uma 
tendência muito grande de ne-
gócios que oferecem soluções 
para novos hábitos de vida, ali-
mentação e trabalho. 

Inteligência artificial oferece Inteligência artificial oferece 
respostas de segurança para o trânsitorespostas de segurança para o trânsito
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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

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
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
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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

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. 
localização! Próximo à 
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 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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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A votação na reunião 
emergencial da As-
sembleia-Geral da 

ONU sobre a guerra na Ucrâ-
nia nesta semana deverá 
servir como um “termôme-
tro” sobre a posição da Rús-
sia no cenário internacional, 
na avaliação do professor da 
UERJ, Mauricio Santoro.

Em entrevista  ele afirmou 
que a recomendação que será 
votada no órgão tem mais um 
valor de recomendação do 
que uma vinculação jurídica, 
mas será importante do ponto 
de visto político e simbólico.

“Vai ser um termômetro 
de nível de isolamento inter-
nacional da Rússia. Só a Rus-
sia votou contra uma medida 
que a prejudicava no Conse-
lho de Segurança, na Assem-
bleia pode ter apoio de paí-
ses como Belarus, Venezuela, 
Nicarágua, mas está em um 
nível muito acentuado de iso-
lamento”, diz Santoro.

Além desse isolamento, 
o professor cita o impacto 
de novas sanções contra a 
Rússia, como a restrição de 
acesso do banco central rus-
so a suas reservas no exterior. 
Segundo ele, “o efeito disso 

no curto prazo é algo muito 
próximo do colapso financei-
ro na Rússia”.

“Hoje tivemos uma corrida 
bancária no país, cidadãos 
russos indo até os bancos 

tentando sacar dinheiro para 
se precaver contra uma even-
tual falência bancária, queda 
brutal do valor do rublo, em 
uma baixa histórica”, diz.

A expectativa dele é que 

o país passe por uma inflação 
elevada, em um cenário já 
complicado pela pandemia 
de Covid-19 e pela própria 
guerra com a Ucrânia. Esse 
ambiente “pode se traduzir 

com muita facilidade em au-
mento de protestos contra o 
Putin, e já no fim de semana 
vimos manifestações expres-
sivas contra a guerra”.

A guerra, afirma Santoro, 

mostra uma falha na ordem 
global dos últimos 30 anos, 
em que o Ocidente tentou 
incorporar países como 
China e Rússia a instituições 
internacionais.

“Essa aposta já vinha em 
crise há alguns anos diante de 
uma China e Rússia mais críti-
ca ao Ocidente, contestando 
com mais forças as decisões 
dos EUA e União Europeia, e 
depois que a Rússia invadiu a 
Ucrânia, esse projeto geopolí-
tico acabou”, diz.

Com a guerra, ele espera 
que surja um “novo arranjo” 
geopolítico, simbolizado pela 
guinada nas políticas de defe-
sa na Europa, com a Alemanha 
aumentando gastos no setor, 
a Suécia e a Finlândia sinali-
zando uma possível adesão à 
Otan e a Suíça abrindo mão da 
sua neutralidade para aderir 
às sanções contra a Rússia.

“Talvez o fato mais im-
portante dos últimos dias, 
olhando no longo prazo, seja 
a mudança de política de de-
fesa da Alemanha. Uma Ale-
manha militarmente forte é 
até hoje um tema delicado, 
dentro da própria Alemanha 
e com vizinhos”, diz.
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Rita Lee compartilhou 
mais um breve relato sobre 
a luta dela contra o câncer na 
última segunda, 28. O ícone 
da música brasileira usou as 
redes sociais para publicar 
uma foto de peruca ao lado 
da legenda: “Força na Peruca.”

A publicação ganhou co-
mentários de diversos artis-
tas, como a cantora Pitty, que 
enviou um emoji de coração. 
Já o filho de Lee, João Lee, 
declarou: “Fica linda de todo 
jeito.” O MIS - Museu da Ima-
gem e do Som de São Paulo 
-, que fez uma exposição 
para celebrar os 50 anos de 
carreira da cantora, também 
demonstrou solidariedade.

Lee descobriu ter tumor 
primário no pulmão es-
querdo em maio de 2021 
após realizar um check-up 
no Hospital Israelita Albert 
Einstein, em São Paulo. O 
diagnóstico foi divulgado 
no Instagram oficial da ar-
tista e, segundo o cenógra-
fo e amigo Chico Spinosa, 
“Rita está está em trata-
mento e reagindo bem.”

No início do mês de fe-
vereiro de 2022, Lee publi-
cou uma foto feita pelo ma-
rido, Roberto de Carvalho, 
durante o tratamento con-
tra o câncer. Na imagem, a 
artista está sem peruca e 
usa um chapéu na cabeça.

The Cuphead Show!, 
série da Netflix base-
ada no jogo Cuphead 

(2017), possui um estilo de 
arte que aparenta ter sido 
desenvolvido há décadas, 
por volta dos anos 1930. 
Apesar de ter estreado em 
fevereiro de 2022 no strea-
ming, a estética antiquada 
da produção é completa-
mente intencional.

Devido à arte e ao de-
sign dos personagens, The 
Cuphead Show! aparenta ser 
uma produção muito mais 
antiga do que realmente é. 
Assim como o videogame, 
a intenção da animação é 
referenciar uma estética, pe-
ríodo e linguagem específica 
— e conhecida por muitos.

Chad e Jared Molde-
nhauer, responsáveis tan-
to pelo show quanto pelo 
videogame, criaram as 
produções em um estúdio 
independente de desen-
volvimento de jogos. Am-
bos cresceram amando as 
animações feitas à mão 
pela Walt Disney Studios e 
Fleischer Studios - e inspi-
raram-se na estética deles 
para criar Cuphead e The 
Cuphead Show!

Enquanto o game utili-
zou uma animação dese-
nhada à mão para homena-
gear os famosos estúdios, a 
série da Netflix contou com 
a mistura de animação 2D 
e 3D. A mudança ocorreu, 
provavelmente, como uma 
estratégia para evitar altos 
custos e economizar tempo.

Por essa razão, todos os 
episódios de The Cuphe-
ad Show!iniciam com um 

title card (ilustração com 
o título do episódio) e ter-
minam com créditos que 
se assemelham aos dese-
nhos animados dos anos 
1930 e 1940. Além disso, a 
série conta com o clássico 
“chuvisco” comum nas te-
levisões antigas.

The Cuphead Show! 
(2022) chegou ao catálogo 
da Netflix em 18 de feve-
reiro e foi desenvolvida por 

Dave Wasson, quem tam-
bém assina o roteiro ao lado 
de Deeki Deke, Clay Mor-
row, Adam Paloian e Cosmo 
Segurson. Baseada no game 
Cuphead, de 2017, a anima-
ção inspirada nos anos 1930 
acompanha as aventuras 
dos irmãos Xicrinho e Cane-
co, que enfrentam o Diabo 
e outras criaturas, enquan-
to passeiam pelos cenários 
das Ilhas Tinteiro.

Cuphead Show: Por que desenho Cuphead Show: Por que desenho 
parece tão velho, se é novo?parece tão velho, se é novo?

Rita Lee aparece em foto Rita Lee aparece em foto 
rara e ganha apoio de fa-rara e ganha apoio de fa-
mosos: ‘Tudo de melhor!’mosos: ‘Tudo de melhor!’
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