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Todo mundo conhece 
a receita de uma vida 
saudável: alimentação 

balanceada e atividades físi-
cas. A máxima, no entanto, 
pode não resultar em peso 
adequado para muitas pes-
soas. No caso dos obesos, 
essa “regra” depende de mui-
to mais elementos para pro-
mover a perda de peso, reto-
mada da saúde e conquista 
da famosa qualidade de vida.

A doença de origem me-
tabólica é considerada uma 
epidemia entre os brasileiros. 
Dados da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabo-
logia (SBEM) apontam mais de 
18 milhões de pessoas no país 
apresentam essa condição. O 
total de daquelas acima do 
peso ultrapassa de 70 milhões 
e as estimativas revelam que 
são 2 milhões de novos casos 
por ano, por isso a relevância 
de falar sobre o assunto no dia 
mundial da obesidade, cele-
brado em 04 de março.

Considerada um proble-
ma multifatorial, a obesidade 
tem dois principais ingre-
dientes em sua fórmula: a 
genética e fatores externos. 
A falta de sono saudável e 
doenças mentais correspon-

dem aos aspectos mais con-
tornáveis, porém a questão 
é complexa. A endocrinolo-
gista Pryscilla Moreira alerta 
para os reflexos da pandemia 
nos índices da doença e res-
salta a necessidade de man-
ter atividade física regular e 
alimentação balanceada.

“É necessário um sono 
adequado, pois é durante ele 
que há a regulação de diver-
sos hormônios como o da sa-
ciedade e o da fome. Quando 
há privação de sono, os estu-
dos já mostram que há uma 

diminuição do hormônio 
associado à saciedade e um 
aumento do hormônio asso-
ciado à fome. Assim, quando 
a pessoa dorme menos ela 
vai ter mais fome, vai comer 
mais e facilitar o ganho de 
peso. Por isso, é necessário 
um sono regulado para que 
a gente consiga diminuir a 
influência desses hormônios 
no ganho de peso“, afirma.

A médica também desta-
ca como a ansiedade, depres-
são e compulsão alimentar 
influenciam na desregulação 

da balança. “Elas devem ser 
tratadas, pois podem favo-
recer ingestão inadequada 
de comida e calorias, privi-
legiando alimentos hiperca-
lóricos e um excesso de ca-
lorias no dia, que vai facilitar 
o ganho de peso. Precisamos 
atingir todos esses pontos 
com uma dieta balanceada 
e a prática de atividades fí-
sicas, principalmente com 
ganho de massa muscular, 
que melhora a sensibilidade 
à insulina e o metabolismo”, 
complementa Pryscilla.

ESTILO DE VIDA
Alterações hormonais são 

lembradas pela nutricionis-
ta clínica e esportiva Maíra 
Azevedo como tópicos rele-
vantes quando se trata de 
obesidade, assim como o 
estilo de vida. “Se a pessoa 
tiver problemas na tireoide, 
o metabolismo vai ficar lento 
e isso propiciará o acúmulo 
de gordura. A alimentação e 
o sedentarismo também con-
tam, claro”, frisa. Pela experi-
ência no consultório, a profis-
sional considera que inclusão 

de boa alimentação e de ati-
vidade física à rotina estão no 
mesmo nível de dificuldade.

Essa percepção é a mesma 
do empresário Jader Cam-
pos. Aos 41 anos, ele cole-
ciona histórias de tentativas 
malucas para emagrecer. O 
esforço para perder os qui-
linhos extra inclui até duas 
cirurgias, sem muitos resulta-
dos positivos. Ele sempre foi 
uma criança gordinha e na 
família, muitos integrantes 
apresentam sobrepeso. Uma 
das lembranças de infância 
dele é ir na padaria da cidade 
onde morava e comprar tudo 
o que queria para comer aos 
montes em casa.

“O que você imaginar, 
eu já fiz. Tomei remédios, 
fui a um monte de médicos 
de diversas especialidades, 
fiz caminhada, tentei várias 
dietas…Os resultados até 
aparece, mas não se mantêm 
porque é uma questão de 
estilo de vida mesmo. Passei 
por um bypass gástrico mui-
tos anos atrás e uma sutura 
endoscópica, que é costurar 
o estômago”, diz. Jader afir-
ma que não tem problemas 
como insônia ou depressão, 
mas reconhece ter ansiedade 
apesar de não buscar trata-
mento específico.

 Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) estuda retirar a 
obrigatoriedade do uso de 
máscara facial ao ar livre em 
Goiás. Caso isso se confir-
me, a nova portaria deve ser 
divulgada em cerca de 15 
dias, como forma de aguar-
dar o impacto do carnaval 
nos números da pandemia. 
Especialistas apontam que 
o momento é de queda no 
número de casos, mas de-
fendem cautela na decisão 
sobre abrir mão da máscara 
e alertam para a importância 
da dose de reforço contra a 

Covid-19.
Segundo o pneumologis-

ta e professor da Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 
Marcelo Rabahi, 15 dias é o 
período necessário para ob-
servar o aparecimento de 
novos casos depois de épo-
cas com maior aglomeração, 
como o Carnaval.

“Já havia uma tendência de 
queda dos casos graves e se 
isso se solidificar mesmo após 
esta aglomeração [do carna-
val], pode ser que o avanço 
da vacinação esteja realmen-
te controlando a epidemia e 
isso poderia sinalizar abertura 
para esta medida [de retirar 

obrigatoriedade da máscara 
ao ar livre]. Mas, é importante 
ter cautela”, comenta.

ALERTA
Uma equipe de especialis-

tas da Universidade Federal 
de Goiás fez modelos de pro-
jeção do número de casos da 
Covid-19 no estado. No en-
tanto, nas últimas semanas, o 
trabalho foi dificultado pelo 
apagão de informações pro-
vocado por falhas no sistema 
do Ministério da Saúde, entre 
dezembro de 2021 e janeiro 
de 2022. Integrante do gru-
po responsável pela mode-
lagem de dados, o professor 

José Alexandre Diniz, explica 
que a variante Ômicron, a 
mais recente, tem compor-
tamento específico, observa-
do no mundo todo. “A onda 
de casos da Ômicron sobe e 
desce muito rápido. Hoje, em 
Goiás, estamos em queda, já 
passamos do pico”.

Por isso, o esperado se-
ria que a atual tendência de 
queda se mantivesse em 
ritmo acelerado. Mas, para 
o professor, outras variáveis 
entram neste cálculo e de-
vem ser levadas em conta 
na decisão da retirada da 
obrigatoriedade da máscara. 
“Ainda não se sabe qual será 

o efeito do Carnaval nesta 
situação. A terceira dose da 
vacina é essencial para segu-
rar esta variante. Precisamos 
continuar insistindo que as 
pessoas completem o ciclo 
vacinal”, comenta. Em Goiás, 
o levantamento mais recente 
da SES, de 3 de março, indica 
que 4,8 milhões de pessoas 
receberam a segunda dose 
ou a dose única. O número 
cai para 1,5 milhão quando 
são considerados os que re-
ceberam três doses.

VACINAÇÃO É A SAÍDA
Além dos números, o im-

pacto da vacinação é visto na 

prática pelo pneumologista 
Marcelo Rabahi. “Nos hospitais 
ainda existem alguns casos 
graves, principalmente em pes-
soas que não foram vacinadas 
ou não estão com esquema va-
cinal completo”, comenta.

O médico lembra ainda 
que existe possibilidade de a 
pandemia se tornar endemia, 
ou seja, uma doença consi-
derada recorrente. “Os casos 
graves são um sinal de aler-
ta. Pode ser que a pandemia 
vire endemia. Então, a pessoa 
que não tem esquema vaci-
nal completo vai continuar 
suscetível a ter adoecimento 
de forma grave” alerta.
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Com proposta de mo-
dernizar a interação 
com os cidadãos de 

forma simples e com mais agi-
lidade, o programa Expresso, 
criado pelo Governo de Goiás, 
já se consolidou na prestação 
de 100 serviços estaduais.

Em menos de dez meses 
de programa, o estado já dis-
tribuiu mais de 70 totens de 
autoatendimento, entregou 

oito agências do Expresso 
Balcão e iniciou, em parceria 
com os Correios, operação 
em mais de 60 municípios.

O Expresso consolidou a 
política de universalização 
da oferta de serviços.“Com 
investimento em tecnologia 
e digitalização, estamos tra-
zendo Goiás para o mundo 
digital com agilidade e qua-
lidade de atendimento a to-
dos”, comenta o governador 
Ronaldo Caiado.

Os totens de autoatendi-
mento estão localizados em 
unidades do Vapt Vupt ou 
prédios municipais. O equi-
pamento conta com serviços 
como consulta de débitos es-
taduais e emissão de segun-
da via da conta de água.

Os atendimentos no por-
tal Expresso englobam servi-
ços como agendamento pre-
sencial nas unidades do Vapt 
Vupt, emissão de boletos do 
Ipasgo, inscrição ao processo 

seletivo do programa CNH 
Social do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-
-GO) e entre outros. O pro-
grama também disponibiliza 
aplicativo para smartphone, 
disponível gratuitamente em 
todas as lojas virtuais.

O serviço pode ser acessa-
do em todas as unidades do 
Vapt Vupt localizadas em Goi-
ânia, Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Luziânia e Trindade.

Os equipamentos também 
estão disponíveis nas agên-
cias de Alexânia, Bela Vista 
de Goiás, Caldas Novas, Cam-
pos Belos, Formosa, Goianira, 
Inhumas, Iporá, Itauçu, Mor-
rinhos, Mozarlândia, Nerópo-
lis, São Luís de Montes Belos, 
Santo Antônio do Descoberto 
e Valparaíso de Goiás.

Além desses locais, tam-
bém há totem de autoatendi-
mento na sede do Detran, na 
capital, e nas prefeituras de 
Acreúna, Águas Lindas, Alexâ-
nia, Aragarças, Aruanã, Caldas 
Novas, Cidade Ocidental, Goia-
nésia, Iporá, Itapaci, Itapuran-
ga, Jataí, Nova Crixás, Novo 
Gama, Padre Bernardo, Pa-
raúna, Rio Verde, São Luís dos 
Montes Belos, Vila Propício.

“Sociedade evoluída é 
aquela em que a mulher se 
sente segura e respeitada. 
Queremos mostrar à popula-
ção que todas merecem apoio. 
Nossas ações se fortalecem 
nesses dois aspectos”, afirmou 
o prefeito Rogério Cruz ao 
abrir, na manhã deste domin-
go (06) ao lado da primeira-

-dama, Thelma Cruz, durante  
o projeto Goiânia por Elas, 
com desfile inclusivo, no Lago 
das Rosas, Setor Oeste.

Mulheres representantes 
de diversidades desfilaram 
com vestimentas cedidas por 
comerciantes da Região da 
44, Bernardo Sayão e Feira Hi-
ppie. Em seguida houve apre-
sentação de dança flamenca.

“A violência contra a mulher 

é algo que devemos combater, 
sempre. Um momento como 
esse não é para mostrar à mu-
lher como ela deve ser, mas 
para lembrá-la de que merece 
respeito, em quaisquer circuns-
tâncias”, reiterou Rogério Cruz.

Thelma Cruz destacou a 
importância do trabalho da 
mulher no combate à desigual-
dade social. “Temos que acredi-
tar que somos imbatíveis para 

qualquer luta contra a desi-
gualdade social. Acreditem em 
si mesmas. Vocês podem, sim, 
ser imbatíveis”, afirmou.

DESFILE
34 mulheres, entre elas 

crianças e idosas, desfila-
ram as diversidades. A trans 
Yorhanna de Assunção, uma 
das que subiu ao palco, rela-
tou sua história.

Reprodução

Reprodução

O conteúdo machista 
de áudios enviados pelo 
deputado estadual Ar-
thur do Val (Podemos), 
conhecido como “Ma-
mãe Falei”, para mem-
bros do  Movimento 
Brasil Livre (MBL)  tem 
causado repercussão 
bastante negativa. Ele 
afirmou por meio de 
mensagem que as mu-
lheres ucranianas “são fá-
ceis porque são pobres”.

O político fez o co-
mentário durante viagem 
ao país alvo da Rússia na 
guerra onde acompa-
nhou a invasão militar e 
teria levado recursos para 
ajudar refugiados. O par-
lamentar desembarcou 
no Brasil neste sábado 
pela manhã e afirmou à 
imprensa ainda no aero-
porto de São Paulo que 
errou. “Falei besteira. Fa-
lei. Sou homem pra assu-
mir”, reconheceu.

A Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
(Alesp) anunciou que in-
vestigará o caso. O pedido 
veio da Central Ucrania-
na-Brasileira, que enviou 
um ofício ao presidente 
da Casa solicitando a cas-
sação do deputado esta-
dual. Uma representação 
contra Arthur foi aberta 

no Conselho de Ética da 
Alesp e a presidente do 
Podemos, Renata Abreu, 
lamentou a situação e 
afirmou que abrirá um 
processo disciplinar inter-
no contra Arthur.

Em pouco mais de três 
minutos de áudio, ele diz 
que as mulheres locais 
são “deusas” e afirma que, 
diferente das paulistanas, 
elas são simpáticas quan-
do recebem cantadas. A 
cortesia de uma recep-
cionista do hotel onde ele 
ficou, inclusive, foi consi-
derada flerte por ele.

“Detalhe: elas olham. 
Elas olham e eu vou te di-
zer: são fáceis porque elas 
são pobres. Minha carta 
do Instagram, cheio de 
inscritos, funciona demais. 
Depois eu conto a história. 
Eu não peguei ninguém, 
mas colei em ‘duas minas’, 
porque a gente não tinha 
tempo, e é inacreditável a 
facilidade”, completou.

Segundo o político, 
uma das explicações se-
ria o fato de serem gold 
diggers, ou seja, interes-
sadas em “dar o golpe do 
baú”. Arthur ainda afir-
ma que seguirá o exem-
plo de um amigo que faz 
o chamado Tour de Blon-
de em que o homem via-
ja para se relacionar com 
mulheres loiras. 
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Com recorde nas cotações 
do barril do petróleo re-
gistrado nesta semana 

– a Rússia é grande produtora e 
exportadora -, há a perspectiva 
de que as nações tenham de 
enfrentar um aumento ainda 
maior nas taxas de inflação, que 
hoje já são pressionadas em 
muitos países justamente pelo 
preço dos combustíveis.

No Brasil, o conflito deverá 
produzir impactos na ativida-
de econômica e na inflação 
por meio de diferentes canais, 
como elevação dos preços das 
commodities, aumento da taxa 
de juros, falta de insumos e des-
valorização do câmbio, avaliam 
economistas A intensidade des-
ses efeitos, porém, permanece 
difícil de ser medida diante da 
incerteza da duração da guerra.

PREÇOS
O impacto mais imediato 

da guerra é nos preços das 
commodities. Petróleo e al-
guns alimentos (como trigo, 

milho e proteínas) iniciaram 
um movimento de forte alta 
após o início da ofensiva rus-
sa. A tendência é de que essas 
cotações nas alturas sejam re-
passadas aos consumidores e, 
como consequência, pressio-
nem a inflação. O economista 

Sérgio Vale, da MB Associa-
dos, revisou para cima sua 
expectativa para o IPCA, a in-
flação oficial do País, de 5,8% 
para 6,5% em 2022. “Creio que 
a disputa entre Rússia e Oci-
dente vai continuar tensa e 
isso tende a manter preços de 

commodities pressionados”.

JUROS
Uma inflação persistente 

pode levar a taxa básica de ju-
ros, a Selic, para níveis mais al-
tos. A MB Associados, por exem-
plo, elevou sua previsão de Selic 

de 12,25% para 13% em 2022. 
Além disso, os mercados viviam 
a perspectiva de aperto na polí-
tica monetária americana. Com 
a guerra, o Federal Reserve (Fed, 
banco central dos EUA) pode 
ser ainda “mais agressivo” para 
esfriar a economia, disse Ales-
sandra Ribeiro, economista da 
Tendências Consultoria. “Se a 
crise ficar fora do controle e o 
Fed tiver que dar cavalo de pau, 
o cenário pode ficar pior para 
emergentes”, afirmou a econo-
mista da Tendências.

INSUMOS
Um conflito mais duradou-

ro deve pressionar os setores 
industriais que dependem de 
insumos importados. São ca-
deias produtivas que já vinham 
desorganizadas por causa da 
pandemia. O agronegócio tam-
bém pode ser afetado, por de-
pender de componentes (como 
o potássio) produzidos na Rús-
sia e Belarus para produção de 
fertilizantes. Ricardo Jacomassi, 
sócio e economista-chefe da 
TCP Partners, diz acreditar que 

os impactos da guerra podem 
retirar de 0,3 a 0,5 ponto por-
centual do PIB de 2022. “Pratica-
mente todo o mercado já está 
precificando o conflito”.

AGRONEGÓCIO
O agronegócio pode ser 

diretamente afetado pelo con-
flito, por depender de compo-
nentes usados em fertilizantes. 
O acesso a esse insumo estaria 
resolvido para o plantio da sa-
fra atual das principais culturas 
da agricultura brasileira, como 
a soja e o milho. A ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, já 
disse que o Brasil tem estoque 
suficiente de fertilizantes até 
o início do plantio da próxi-
ma safra, em outubro. Por 
sua vez, a Associação Nacio-
nal para Difusão de Adubos 
(Anda) estimou a duração 
dos estoques em três meses. 
Para Borges, um aumento nos 
custos com a compra de fer-
tilizantes é dado como certo, 
mas se o conflito entre Rússia 
e Ucrânia se prolongar pode 
levar à escassez do insumo. 

Divulgação

Cerca de 1 milhão de es-
tudantes já podem renego-
ciar as dívidas com o Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). Segundo o Ministé-
rio da Educação, o total de 
inadimplentes, ou seja, com 
mais de 90 dias de atraso no 
pagamento, já alcança 51,7% 
dos estudantes com financia-
mento e soma R$ 9 bilhões 
em prestações não pagas.

Para os estudantes que 
têm dívidas com 90 a 360 dias 
de atraso, o desconto é de 
12% no saldo devedor, isen-
ção de juros e multas e par-
celamento em até 150 vezes.

Para inadimplência de 
mais de 360 dias, o descon-
to chega a 86,5% no saldo 
devedor. Caso o estudante 
seja inscrito no CadÚnico 
ou beneficiário do Auxílio 
Emergencial, o desconto 

será de 92%. O saldo dessa 
dívida poderá ser parcelado 
em até dez vezes.

COMO NEGOCIAR
O Banco do Brasil e a Cai-

xa Econômica Federal, agen-
tes financeiros do Fies, são os 
responsáveis pela renego-
ciação das dívidas. Para ter o 
nome retirado dos cadastros 
restritivos de crédito, os be-
neficiários deverão pagar o 

valor da entrada no ato da re-
negociação, correspondente 
à primeira parcela.

O valor mínimo da pres-
tação é R$ 200. A operação 
pode ser realizada integral-
mente nos canais de aten-
dimento disponibilizados 
pelos agentes financeiros.

CAIXA
Cerca de 800 mil estu-

dantes com contrato feito 

pela Caixa Econômica estão 
inadimplentes, com dívida 
média de R$ 35 mil. Esses es-
tudantes poderão realizar a 
renegociação de seus contra-
tos de forma 100% digital. O 
interessado deve consultar o 
site da Caixa para verificar se 
pode ou não pedir a renego-
ciação, de acordo com as re-
gras estabelecidas.

Após confirmar o en-
quadramento nas regras e 

simular a renegociação, os 
interessados gerarão o bo-
leto para pagamento da pri-
meira parcela ou, caso op-
tem pela quitação de uma 
só vez, da parcela única.

BANCO DO BRASIL
No Banco do Brasil, mais 

de 500 mil estudantes pode-
rão renegociar parcelas do 
Fies em atraso, de forma di-
gital, no aplicativo do banco.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
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 
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 auF: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

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
-------------------------------
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 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio 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 trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

-------------------------------
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 
-------------------------------
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 
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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Depois de banir bancos 
russos e outras insti-
tuições financeiras do 

país de suas redes na última 
semana, Visa e MasterCard 
anunciaram neste sábado a 
suspensão das operações das 
suas redes na Rússia.

Em comunicado assinado 
pelo CEO da empresa, Michael 
Miebach, a Mastercard lem-
brou que opera na Rússia há 
mais de 25 anos e que vai con-
tinuar trabalhando com regu-
ladores para fazer ajustes. Já 
a Visa diz que trabalhará com 
seus clientes e parceiros na 
Rússia para encerrar todas as 
transações nos próximos dias.

“Depois de concluídas, to-
das as transações iniciadas 
com cartões Visa emitidos 
na Rússia não funcionarão 
mais fora do país e quais-
quer cartões Visa emitidos 
por instituições financeiras 
fora da Rússia não funciona-
rão mais dentro da Federa-
ção Russa, informou a Visa, 
em comunicado à imprensa.

“Não tomamos esta deci-
são de ânimo leve. Quando 
for apropriado, e se for per-

mitido por lei, usaremos sua 
paixão e criatividade para 
trabalhar para restaurar as 
operações”, afirmou também 
a Mastercard, que tem cerca 
de 200 colaboradores no país 

russo. “Conforme tomarmos 
essas medidas, continuare-
mos a nos concentrar em sua 
segurança e bem-estar, in-
cluindo continuar a fornecer 
pagamento e benefícios”.

Segundo a Mastercard, 
com o bloqueio, os cartões 
emitidos por bancos russos 
deixarão de ser suportados 
pela rede. E, qualquer Master-
card emitido fora do país não 

funcionará em comerciantes 
ou caixas eletrônicos russos. 
“Enquanto isso, nossas equi-
pes em toda a região e em 
todo o mundo continuarão 
a capacitar e avançar nossos 

negócios globais, apoiando 
nossos clientes em outras 
geografias onde atualmente 
fazemos negócios”, informou.

A empresa se comprome-
teu a permanecer vigilante 
para garantir a segurança do 
ecossistema global de paga-
mentos e da rede. “Nossas 
equipes de cibernética e in-
teligência continuarão traba-
lhando com governos e par-
ceiros em todo o mundo para 
garantir que a estabilidade, 
integridade e resiliência de 
nossos sistemas continuem 
a orientar nossas operações e 
resposta a possíveis ataques 
cibernéticos”, assegurou.

“Somos compelidos a agir 
após a invasão não provoca-
da da Ucrânia pela Rússia e os 
eventos inaceitáveis que tes-
temunhamos”, disse Al Kelly, 
presidente e CEO da Visa Inc. 
“Lamentamos o impacto que 
isso terá em nossos valiosos 
colegas e nos clientes, par-
ceiros, comerciantes e por-
tadores de cartões que aten-
demos na Rússia. Esta guerra 
e a ameaça contínua à paz e 
à estabilidade exigem que 
respondamos de acordo com 
nossos valores.”
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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
-------------------------------
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 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio 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 trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

-------------------------------
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 
-------------------------------
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 
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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Em conversa com a nossa 
reportagem, a influenciado-
ra não escondeu a alegria. 
Nem os planos para a gesta-
ção mais tranquila: “Eu que-
ro fazer tudo diferente dessa 
vez, em relação a gravidez 
da Maria Alice”, afirmou.

Maria Alice é a primeira 
filha de Virgínia e Zé Felipe. A 
garotinha acaba de comple-
tar nove meses. A notícia da 
primeira gravidez do casal 
também foi revelada com ex-
clusividade pela coluna Leo-
Dias, em outubro de 2020.

Uma segunda gestação, 
tão pouco tempo depois da 
primeira, segue o padrão do 
relacionamento entre o can-
tor e a influenciadora. Tudo 

com Zé Felipe e Virgínia foi 
relâmpago. Basta lembrar 
que com menos de um mês 
de namoro, os dois já esta-
vam vivendo juntos.

Na última sexta-feira 
(4/3) Virgínia suspeitou de 
que poderia estar grávida 
de novo depois de sentir 
alguns enjoos. Na sexta-
-feira (4/3), a influenciado-
ra fez o teste e as suspeitas 
se confirmaram.

Uma curiosidade: o ma-
rido de Virgínia, Zé Felipe, 
e a mãe da influencer ain-
da não sabiam da gravi-
dez quando nossa equipe 
entrou em contato com a 
futura mamãe, no início da 
tarde deste domingo.

Euphoria é uma das 
principais séries da 
atualidade. O primeiro 

capítulo da segunda tem-
porada, por exemplo, foi 
visto por mais de 2 milhões 
de usuários, sendo a maior 
estreia da HBO Max na Amé-
rica Latina. A obra vem ar-
rebatando prêmios desde 
a sua primeira temporada, 
como um Emmy de Melhor 
Atriz para Zendaya. Ela foi a 
mais jovem a conseguir o fei-
to, aos 24 anos. Mas, no final 
das contas, quais são os prin-
cipais diferenciais da série?

A trama gira em torno de 
vários adolescentes no Ensi-
no Médio. Todos eles lidam 
com pesadas questões envol-
vendo sexo, drogas, identida-
de e pressões sociais. A narra-
ção e o protagonismo são de 
Rue (Zendaya), uma garota 
que luta diariamente contra 
o vício e a ansiedade. No site 
Rotten Tomatoes, Euphoria 
possui 88% de aprovação da 
crítica e 87% de avaliações 
positivas por parte do pú-
blico. No Metacritic, a nota é 
de 70/100 na visão da crítica, 
enquanto o público deu uma 

nota média de 8.3/10.

RAZÕES PARA ASSISTIR
Vamos destinar cada pa-

rágrafo a um motivo dife-
rente para assistir Euphoria. 
Neste primeiro, precisamos 
falar sobre os personagens. 
Todos possuem arcos nar-
rativos característicos, for-
necendo situações diversas 
que podem gerar desde em-
patia até raiva. Temos per-
sonagem bons, ruins e, na 
grande maioria, aqueles que 

se posicionam em uma área 
mais cinzenta. A gama de 
sentimentos da série é infin-
dável, gerando histórias ins-
tigantes de se acompanhar.

Em segundo lugar, temos a 
narrativa. Cada episódio des-
taca um personagem especí-
fico, descrevendo seus lados 
mais íntimos por meio de uma 
narração envolvente. Apesar 
de direcionar suas atenções 
para o campo individual, 
Euphoria nunca deixa de es-
quecer das tramas principais, 

construindo uma dinâmica 
singular de entretenimento.

A terceira qualidade tem 
a ver com a estética da obra. 
A fotografia de Euphoria é 
um de seus maiores pontos 
positivos. As maquiagens, a 
paleta de cores, a maneira 
como a câmera se movimen-
ta e as identidades visuais de 
cada personagem deixam a 
trama rica e bonita. Isso faz 
com que se crie muitas ten-
dências de moda, tanto den-
tro da série quanto fora dela.

Cinco motivos que fazem de Cinco motivos que fazem de 
‘Euphoria’ a série do momento‘Euphoria’ a série do momento

Virgínia Fonseca e Zé Virgínia Fonseca e Zé 
Felipe confirma que está Felipe confirma que está 
grávida pela segunda vezgrávida pela segunda vez

LUIZ F. MENDES
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