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No dia 11 de março de 2020, há exatos dois anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretava o inicio da pandemia de Covid-19. 
Hoje, após mais de 452 milhões de casos no mundo e 6 milhões de mortes, um mistério ainda intrigada a população. Afinal, por que algumas 

pessoas pegam a doença e outras não? E por que isso ocorre mesmo quando estão igualmente expostas ao vírus?  p4
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Na manhã desta sexta-
-feira (11), o prefeito 
Rogério Cruz disse 

que o projeto de lei que fle-
xibiliza o uso da máscara em 
locais abertos já foi enviado à 
Câmara Municipal de Goiânia. 
Além desta mudança, está 
prevista a suspensão do uso 
de máscara em estádios e para 
movimentação fora das me-
sas, nos bares e restaurantes. 
A lotação máxima de todos os 
estabelecimentos – de bares 
a igrejas – passa a ser de 80%.

Escolas deverão perma-
necer exigindo o uso da 
máscara. Nas feiras livres, 
como na região da Rua 44, 
não haverá mais a exigência 
de distanciamento entre as 
bancas. A capacidade máxi-
ma para estabelecimentos 
passa de 60% para 80%, sem 
exigência específica de dis-
tanciamento entre mesas. 
Esta mesma taxa de capaci-
dade máxima vale também 
para eventos e shows, que 
deverão ter lotação máxima 
de 15 mil pessoas. “Em bares 
e restaurantes, estaremos li-
berando a máscara, mesmo 
naquele momento em que a 
pessoa da mesa para ir ao to-
alete”, explica o prefeito. Na 
coletiva, o prefeito destacou 

que a tendência é de queda 
nos números da pandemia, 
neste décimo quarto dia de-
pois do início do Carnaval.

“Ontem, as UTIs estavam 
com33% de ocupação, hoje es-
tamos com 24% e 2% de ocu-
pação de enfermarias. Estamos 
no décimo quarto dia após 
início do feriado de carnaval, 
o que nos traz menos preo-
cupação no que diz respeito à 

semana do feriado”, disse.
Sobre a possibilidade de 

retirada total da máscara, o 
prefeito afirmou que há estu-
dos para que isso aconteça “o 
mais breve possível”. Questio-
nado sobre a aglomeração no 
transporte coletivo, o secretá-
rio municipal de saúde, Dur-
val Pedroso, disse que a flexi-
bilização não proíbe o uso de 
máscaras e reforçou que os 

veículos são locais fechados. 
O secretário comentou ainda 
sobre a possibilidade de uma 
quarta dose da vacina: “vem 
sendo estudada”. 

A flexibilização do uso de 
máscaras ao ar livre, especifi-
camente,  segue a nota técnica 
da Secretaria Estadual de Saú-
de (SES), que permite a libera-
ção ao ar livre nos municípios 
com 75% da população vaci-

nada com o esquema primário 
– duas doses ou dose única – a 
partir dos cinco anos de idade. 
As mudanças só passarão a va-
ler quando a Câmara Municipal 
de Goiânia aprovar a proposta.

TRAMITAÇÃO
Na Câmara de Goiânia, o 

projeto passa pela Comissão 
de Constituição e Justiça e 
Redação (CCJ), que ouvirá 
a Procuradoria da Casa. Em 
seguida, vai à votação em 
Plenário e, se aprovado, é 
encaminhado à Comissão 
de Saúde, presidida pelo ve-
reador de oposição Mauro 
Rubem (PT). Passando pela 
Comissão, a pauta volta à se-
gunda votação do Plenário e, 
sendo aprovado, segue para 
sanção do prefeito. “A CCJ se 
reúne às quartas-feiras. Se na 
quarta já tiver apto vai para 
primeira votação na quinta-
-feira, na Câmara”, afirmou o 
vice-presidente da Câmara de 
Goiânia, Clécio Alves (MDB).

O parlamentar disse ain-
da que o projeto não deverá 
enfrentar dificuldades para 
ser aprovado. “No que de-
pender de mim, farei todo 
empenho para que possa 
ser aprovado o mais breve 
possível. Não vai ter nem di-
ficuldade de oposição ou si-
tuação, é interesse público”.

Levantamento feito pelo 
Repórter Brasil, uma Organiza-
ção de Comunicação e Projetos 
Sociais, com foco em Comu-
nicação e Pesquisa, detectou 
que a água de 61 cidades goia-
nas apresentaram substâncias 
prejudiciais à saúde.

A pesquisa foi feita entre 
2018 e 2020, com base nos 
dados do Sistema de Infor-
mação de Vigilância Sanitária 
da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Siságua), 
do Ministério da Saúde, que 
recebe o resultado dos testes 

feitos após o tratamento da 
água pelas companhias de 
abastecimento.

Das 61 cidades com po-
luentes na água, em 43 as 
substâncias que geravam 
risco à saúde foram encontra-
das, como os trihalometanos.

Eles são um grupo de com-
postos químicos e orgânicos 
que derivam do metano, como 
o clorofórmio, que é cancerí-
geno e pode produzir efeitos 
no fígado, rins e sangue. Os 
produtos químicos são usados 
em vernizes, ceras, gorduras, 
óleos, graxas, como agende 
de limpeza a seco, anestésico, 

em extintores de incêndio, in-
termediário na fabricação de 
corantes, agrotóxicos e como 
fumigante para grãos.

Em outros 13 municípios, 
segundo o estudo, foram en-
contrados Cádmio, Chumbo, 
Arsênio e Glifosato na água 
de abastecimento. Cinco mu-
nicípios só tinham, de acordo 
com os dados do Siságua, as 
substâncias com risco de ge-
rar doenças crônicas, como 
cádmio, chumbo, arsênio e o 
glifosato. Entre os municípios 
com água contaminada des-
tacam-se Senador Canedo, 
Rio Verde, Aruanã, Nerópolis, 

Luziânia e Formosa.
Em Goiânia e em Aparecida 

de Goiânia, onde há o maior 
adensamento no Estado, a 
qualidade da água fornecida 
à população está dentro do 
limite de segurança. Apesar 
de revelar que a água tratada 
pode carregar agrotóxicos e 
outras substâncias químicas e 
radioativas que são perigosas 
para a saúde, o Mapa da Água 
revela que Goiás está dentro 
da média nacional em relação 
ao número de cidades com 
contaminação de água.

Menos de um quarto dos 
municípios apresentaram al-

gum tipo de alteração na análi-
se. No Brasil todo foram registra-
das alterações em 763 cidades.

SANEAGO
Em nota, a Saneago expli-

cou que “toda a água fora do 
padrão de potabilidade, que 
possa causar risco à popu-
lação não é distribuída aos 
consumidores, portanto não 
chega aos imóveis. Além dis-
so, segundo a companhia, 
quando há uma situação 
pontual de inconformidade 
são realizadas ações corre-
tivas como descargas em ra-
mais e redes de distribuição.

Reprodução

Segundo a Polícia Civil 
(PC), a perita criminal Káthia 
Mendes Magalhães, baleada 
na última quinta-feira (10), 
confessou ter planejado a si-
mulação de um atentado con-
tra si mesma. O objetivo, de 
acordo com a PC, seria conse-
guir afastamento da investiga-
ção sobre a morte do menino 
Davi Lucas de Miranda, de 8 
anos, em parque aquático do 
Grupo DiRoma, em Caldas No-
vas. A perita havia sido a res-
ponsável pelo laudo do caso.

De acordo com a polícia, 
as primeiras testemunhas 
ouvidas disseram que foram 
procuradas pela perita, há um 
mês. Ela teria feito a propos-
ta de forjar o atentado, mas, 
ainda segundo a PC, as tes-
temunhas não aceitaram. No 
entanto, um outro homem, 
ex-servidor que trabalhava 
com Káthia, de acordo com a 
polícia, confessou ter atirado 
na perita a pedido dela. Ele 
disse ainda que a arma usada, 
um revólver calibre 32, foi en-
tregue pela própria Káthia, no 
dia do suposto atentado.

Ainda segundo o que o 
homem relatou à polícia, no 
dia depois do crime, colocou a 
arma em um armário no pos-
to de atendimento da SPTC, 
em Caldas Novas, que era co-
ordenado pela perita. Ela mes-
ma teria entregado as chaves 
do armário a ele. Depois que 
ela confessou ter planejado o 
ataque a si mesma, a arma foi 
apreendida pelas equipes da 
Polícia Civil para perícia, assim 
como os pertences dela que, 
agora, é investigada.

Káthia Mendes Magalhães 
responderá criminalmente e 
administrativamente pela Po-
lícia Científica, que, segundo a 
PC, colaborou com as investi-
gações. Questionada se a pe-
rita havia sido presa, a Polícia 
Civil afirmou ao DE que “mais 
informações serão divulgadas 
em momento oportuno”.
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Menos de 24 horas 
depois de sancionar 
a lei que unifica a 

cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre com-
bustíveis em todo o país, o 
presidente Jair Bolsonaro não 
descartou, neste sábado (12), 
adotar novas medidas – como 
a introdução de subsídios ou 

até mesmo uma mudança na 
política de preços da Petro-
bras – para conter o aumento 
da gasolina e do diesel. 

Após participar neste sá-
bado (12) de um evento de 
filiação de deputados fede-
rais na sede do PL, em Bra-
sília, Bolsonaro avaliou que 
a compensação nos preços 
dos combustíveis, conce-
dida a partir de um Projeto 
de Lei Complementar (PLC), 

aprovado essa semana pelo 
Congresso, ajudará com que 
o reajuste concedido pela 
Petrobras ao diesel nesta se-
mana – cerca de 25% – não 
chegue integralmente às 
bombas de combustíveis.

O chefe do Executivo 
também adiantou que ao 
governo estuda uma medida 
similar para a gasolina. A pro-
posta poderá chegar ao Le-
gislativo na semana que vem. 

“O Senado resolveu mudar 
na última hora. Caso contrá-
rio, nós teríamos também um 
desconto na gasolina, que 
está bastante alto. Se bem 
que [a alta] é no mundo todo. 
Mas, se nós podemos melho-
rar isso aqui, não podemos 
nos escusar e nos acomodar. 
Se pudermos diminuir aqui, 
faremos isso”, garantiu.

SUBSÍDIO
Ao reconhecer a jornalis-

tas que o preço dos combus-
tíveis está alto, Jair Bolsonaro 
destacou que a sanção fez 
com que o aumento de R$ 
0,90 no litro da gasolina seja 
reduzido para R$ 0,30. Ainda 
segundo ele, o conflito na 
Ucrânia pode pressionar ain-
da mais o preço do petróleo 
no mercado internacional.

“A gente prefere não gastar, 
não ter que gastar com subsí-
dio, mas se preciso for, para 
economia do Brasil aqui não 
parar, não travar, nós preferi-
mos, com toda certeza o Paulo 
Guedes vai preferir uma medi-
da como essa ou uma alterna-
tiva equivalente”, adiantou.

Grupos de motoristas de 
transporte por aplicativo e 
de motoentregadores estão 
se mobilizando pela inter-
net e prometem uma parali-
sação em nível nacional.

O movimento organizado 
em Goiás programa uma as-
sembleia para ser realizada 
até a próxima terça (15) na 
qual serão acertados os deta-
lhes de uma possível suspen-

são do serviço logo depois, 
porém os profissionais consi-
deram a necessidade de uma 
reação antes disso, frente ao 
aumento dos combustíveis.

As conversas estão acalo-
radas. Prestadores de serviço 
de cerca de 80 grupos de 
aplicativos querem medidas 
efetivas para a redução do 
preço da gasolina e também 
atualização da taxa paga pe-
las empresas.  A ideia é pro-
mover uma paralisação de 

um dia de 70% do efetivo, for-
mado por 17 mil motoristas 
de transporte individual em 
atividade no estado e 8 mil de 
motoentregadores em Goiás, 
sendo  3,2 mil na capital e na 
região metropolitana. 

De acordo com o represen-
tante das categorias, Miguel 
Veloso, a profissão está em ris-
co. “Está impossível trabalhar. 
Muitos estão desistindo de 
atuar por causa do combus-
tível. Estamos em defesa de 

nossa categoria e de toda a po-
pulação. Não tem como fazer 
uma corrida barata e as empre-
sas não querem negociar taxas 
com a gente”, afirma.

Ele diz que já realizou su-
cessivas tentativas de con-
tato com as empresas, mas 
em nenhuma teve retorno. 
“A gente manda email dire-
to só que eles não respon-
dem. Decidem falar alguma 
coisa só depois que faze-
mos alguma manifestação.

Reprodução

Reprodução

Neste final de sema-
na (12 2 13), foi realizada 
a 3º edição do Mutirão 
Governo de Goiás, que 
contou com a presença 
da unidade itinerante 
“OVG Perto de Você”, que 
disponibilizou uma série 
de benefícios sociais à 
população vulnerável de 
Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. Os moradores 
que marcaram presença 
no evento receberam ca-
deiras de rodas, enxovais 
para bebês e fraldas des-
cartáveis, entre outros 
benefícios.

Além disso,eles foram 
cadastrados pela Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), para que 
possam receber doações 
futuras. Por meio do Pro-
grama NutreBem, o go-
verno estadual também 
distribuiu pacotes do 
Mix do Bem, alimento de 
preparo rápido.

Os assistentes sociais 
da OVG ainda fizeram 
cadastros para que a 
população possa retirar 
donativos na sede da ins-

tituição. As pessoas tam-
bém foram orientadas a 
se cadastrar no Banco de 
Alimentos para receber 
doações do Mix do Bem e 
de frutas e verduras, mes-
mo após o evento.

MUTIRÃO
O Mutirão Governo 

de Goiás oferece, em 
um só lugar, uma série 
de atendimentos gra-
tuitos, como emissão de 
documentos, entrega de 
escrituras, realização de 
exames e consultas mé-
dicas, oferta de vagas de 
emprego e distribuição 
de mudas de árvores.

Também houve en-
trega de benefícios so-
ciais, como os cartões 
dos programas Mães de 
Goiás e Aluguel Social, 
serviços do Vapt Vupt, 
além da oferta de ofi-
cinas e apresentações 
culturais. Entre as novi-
dades estão a vacinação 
infantil, espaço pet com 
consulta veterinária, 
serviços jurídicos, como 
divórcio e, ainda, atendi-
mentos realizados pela 
Prefeitura de Goiânia.
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As pessoas nascidas 
até 1968 ou empresas 
abertas antes desse 

ano, que perderam o prazo 
para pedirem o saque de va-
lores esquecidos em institui-
ções financeiras, terão nova 
chance neste sábado (12). 
Das 4h às 24h, poderão par-
ticipar de uma repescagem 
para agendar a retirada.

O processo deve ser fei-
to no site Valores a Receber, 
criado pelo Banco Central (BC) 
para consulta e agendamento 
da retirada de saldos residuais. 
Somente quem perdeu o horá-
rio agendado pelo sistema, de 
segunda (7) a sexta-feira (11), 
poderá agendar a retirada.

 Quem perder a repesca-
gem só poderá agendar a re-
tirada a partir do próximo dia 
28. A consulta foi aberta na 
noite de 13 de fevereiro. Na 
ocasião, o próprio sistema in-
formou a data e o horário em 
que usuários com recursos a 
sacar devem retornar ao site 
para fazer o agendamento.

Após o pedido de saque, a 
instituição financeira terá até 12 
dias úteis para fazer a transfe-
rência. A expectativa é que pa-
gamentos realizados por meio 
do Pix ocorram mais rápido.

Para agendar o saque, o 

usuário deverá ter conta ní-
vel prata ou ouro no Portal 
Gov.br. Identificação segura 
para acessar serviços públi-
cos digitais, a conta Gov.br 
está disponível a todos os 
cidadãos brasileiros. O lo-

gin tem três níveis de segu-
rança: bronze, para serviços 
menos sensíveis; prata, que 
permite o acesso a muitos 
serviços digitais; e ouro, 
que permite o acesso a to-
dos os serviços digitais.

Segundo o BC, cerca de 
114 milhões de pessoas 
e 2,7 milhões de empre-
sas acessaram o sistema 
de consultas,criado para o 
resgate do dinheiro. Des-
se total, 25,9 milhões de 
pessoas físicas e 253 mil 
empresas descobriram que 
têm recursos a receber.

PASSO 1
Acessar o site valoresare-

ceber.bcb.gov.br na data e no 
período de saque informado 
na primeira consulta. Quem 
esqueceu a data pode repetir 
o processo, sem esperar o dia 
7 de março.

PASSO 2
Fazer login com a conta 

Gov.br (nível prata ou ouro). 
Se o cidadão ainda não tiver 
conta nesse nível, deve fazer 
logo o cadastro ou aumen-
tar o nível de segurança (no 
caso de contas tipo bronze) 
no site ou no aplicativo Gov.
br. O BC aconselha ao corren-
tista não deixar para criar a 
conta e ajustar o nível no dia 

de agendar o resgate. Confira 
aqui como aumentar o nível 
do login Gov.br.

PASSO 3
Ler e aceitar o termo de 

responsabilidade

PASSO 4
Verificar o valor a receber, 

a instituição que deve devol-
ver o valor e a origem (tipo) 
do valor a receber. O sistema 
poderá fornecer informações 
adicionais, se for o caso. A 
primeira etapa da consulta 
só informava a existência de 
valores a receber, sem dar de-
talhes.

PASSO 5
Clicar na opção indicada 

pelo sistema:
“Solicitar por aqui”: 

para devolução do valor via 
Pix em até 12 dias úteis. O 
usuário deverá escolher uma 
das chaves Pix, informar os 
dados pessoais e guardar 
o número de protocolo, 
caso precise entrar em 
contato com a instituição.

Divulgação

No dia 11 de março de 
2020, há exatos dois anos, a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) decretava o inicio da 
pandemia de Covid-19. Hoje, 
após mais de 452 milhões de 
casos no mundo e 6 milhões 
de mortes, um mistério ainda 
intrigada a população.

Afinal, por que algumas 

pessoas pegam a doença e ou-
tras não? E por que isso ocorre 
mesmo quando estão igual-
mente expostas ao vírus? Para 
tentar entender o motivo do 
questionamento, o Diário do 
Estado entrevistou o médico 
infectologista, Marcelo Daher.

Segundo o especialista, 
ainda não há pesquisas que 
comprovem o motivo do in-
divíduo não contrair o vírus 

mesmo compartilhando o 
espaço com uma pessoa con-
taminada e sem proteção. 
Entretanto, o que tudo indica 
é que a pessoa foi contamina-
do, mas não apresentou sin-
tomas. Ou seja, a pessoa que 
supostamente não contraiu 
o vírus, foi infectada, porém 
ficou assintomática.

“A gente precisa conhecer 
o mecanismo de transmissão 

da doença, que é por contato 
ou pelo ar. Porém, um conta-
to direto nem sempre pode 
vir a transmitir a Covid-19. 
Isso porque existem alguns 
fatores que influenciam no 
contagio como a carga viral, 
resposta do hospedeiro e a 
replicação do vírus. Além dis-
so, existem algumas pessoas 
que possuem dificuldades de 
se infectar. Há pessoas que 

acham que não contraíram o 
vírus e relutam em usar más-
cara. No entanto, em algum 
momento eles foram infecta-
dos”, explicou.

ALERTA
Marcelo alerta que a popu-

lação precisa tomar cuidado, 
pois todos estão sujeitos a con-
trair ou se reinfectar pelo vírus.

“Já vimos em outras doen-

ças essa questão das pessoas 
acharem que são imunes ao 
vírus como no HIV. A gripe, por 
exemplo, muitas pessoas falam 
que quase não gripam. No en-
tanto, ao contrair a gripe eles 
tem um quadro mais intenso. É 
verdade que algumas pessoas 
apresentam maior resistência a 
doença, mas a principio todos 
estão sujeitos a se contaminar 
pela Covid-19”, concluiu.
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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

Veículos
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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 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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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 
é Acabador Acabador: Faz 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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 – 
-------------------------------
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
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A guerra é uma catástro-
fe para quem vive sob 
fogo cerrado. Quem 

sobrevive às bombas, enfren-
ta escassez de comida, água 
e lida diariamente com a mor-
te. Mas muita gente encara o 
conflito como uma oportuni-
dade. Nos últimos dias, com a 
perspectiva de prolongamen-
to dos combates, mercenários 
vêm se unindo a tropas ucra-
nianas e russas.

O trabalho vem sendo 
anunciado em sites especiali-
zados e pode render até US$ 
2 mil por dia (cerca de R$10 
mil). A cidade polonesa de Pr-
zemysl, ponto de entrada de 
refugiados da Ucrânia, se tor-
nou também rota de saída de 
combatentes que fazem o ca-
minho inverso. Cerca de 20 mil 
atenderam ao chamado do 
presidente ucraniano, Volod-
mir Zelenski, para combater os 
russos Muitos são voluntários.

A maior parte é composta 
por veteranos de guerra ame-
ricanos, que à revelia da re-
comendação da Casa Branca, 
cruzaram o Atlântico para lu-

tar ao lado dos ucranianos. Ve-
teranos europeus, britânicos e 
holandeses, com experiências 
no Iraque e no Afeganistão, 
também se apresentaram à 
chamada Legião de Defesa 

Territorial na Ucrânia.

DIVERSIDADE
O americano Lane Perkins 

chegou na semana passada. 
A ideia dele é se apresentar 

a um posto de recrutamento 
em Lviv. “É uma causa nobre”, 
disse o veterano de guerras 
no Iraque e no Afeganistão. 
“Esse confronto não foi pro-
vocado (pela Ucrânia).”

Natural de San Diego, na 
Califórnia, ele conta que en-
trou em contato pela internet 
com grupos de recrutamento 
ucranianos. Alguns exigem 
compromissos, como entrega 
do passaporte para que o vo-
luntário não abandone a causa 
no primeiro revés. Outros são 
mais flexíveis e permitem uma 
colaboração menos forçada.

Passando a fronteira, os 
voluntários passam por uma 
triagem em Lviv. Alguns têm 
experiência em operações es-
peciais, outros têm elos com 
milícias ucranianas de extre-
ma direita – e há quem apenas 
se apresente para ajudar, sem 
qualquer formação militar.

Há, no entanto, quem seja es-
pecialista em combate. Dezenas 
de ex-soldados do Regimento 
de Paraquedistas, elite do Exér-
cito britânico, se apresentaram 
para lutar. Muitas vezes chama-
do de Paras, o regimento serviu 
no Afeganistão e no Iraque.

Segundo veteranos estran-
geiros, eles podem ser úteis 
como franco-atiradores ou 
para treinar soldados ucrania-
nos no uso de armas sofistica-
das que os países ocidentais 

estão enviando. Faltam espe-
cialistas que saibam manusear 
armas antitanque, como o Ja-
velin, que soldados profissio-
nais treinam durante meses 
para usar corretamente.

O costume dos americanos 
de intervir no campo de batalha 
não é novo, disse o historiador 
David Malet, da Universidade 
Americana de Washington. Em 
uma guerra tão volátil e com-
plexa como esta, porém, o en-
volvimento direto pode ter con-
sequências perigosas. “Alguns 
militares podem ser tentados a 
se juntar às milícias ucranianas 
de extrema direita, acabar cap-
turados ou mortos”, disse.

O pior cenário, alertou Ma-
let, é um incidente que leve 
os EUA a se juntarem ao con-
flito. Com isso em mente, o 
Pentágono fez um apelo para 
que seus veteranos não parti-
cipem do conflito na Ucrânia. 
Em vez disso, o porta-voz do 
Pentágono, John Kirby, su-
geriu que seria mais sensato 
doar para agências que res-
pondem à crise humanitária. 
“Pedimos para lutarem na 
Ucrânia. Se alguém ainda es-
tiver lá, pedimos que saia.”

Reprodução
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Acelino Popó Freitas, 
tetracampeão mundial de 
boxe, fez uma tatuagem em 
homenagem a Whindersson 
Nunes, com quem lutou re-
centemente. “Tatuado na 
pele e no coração! Obrigado 
por tudo, meu campeão”, es-
creveu Popó no Instagram.

No desenho escolhido 
por Popó, duas pessoas lu-
tam entre linhas de eletro-
cardiograma. Em baixo de 
uma delas, o ex-pugilista 
também eternizou o nome 
do humorista.

Whindersson e Popó se 
enfrentaram no Fight Music 
Show em Balneário Camboriú 
(SC), no final de janeiro. Mes-
mo com a superioridade do 
lutador, o embate terminou 
com um empate simbólico.

Em entrevista para o 
podcast 18k, em setembro 
do ano passado, Whinders-
son revelou que a premia-
ção seria de aproxima-
damente R$ 12 milhões, 
dividida entre os dois.

Popó, no entanto, nega 
que a homenagem tenha a 
ver com a arrecadação do 
evento. “Aos que não conhe-
cem o mundo do boxe, eu 
alcancei o topo do esporte 
quatro vezes. Defendi cin-
turões mais de 10 vezes e 
me tornei supercampeão. 
Ganhei milhões em várias 
lutas. A tatuagem que fiz 
não tem nada haver com 
dinheiro. Absolutamente 
nada! Gratidão não se com-
pra, nem se explica! Só sen-
te!”, escreveu no Twitter.

Filmes são um instru-
mento poderoso para 
representar os diferen-

tes lados da sociedade. Ao 
longo dos anos, os papéis 
de protagonismo foram 
ficando cada vez mais di-
versos. Desta forma, a pre-
sença feminina no cinema 
passou a se tornar mais fre-
quente. Pensando nisso, o 
Diário do Estado elaborou 
uma lista com cinco filmes 
estrelando mulheres em 
posições de destaque, dis-
poníveis em diferentes pla-
taformas de streaming.

QUE HORAS 
ELA VOLTA?
O primeiro filme da lista é 

brasileiro. Estrelado por Re-
gina Casé e Camila Márdila, 
o enredo gira em torno de 
uma empregada doméstica 
que se muda de Pernam-
buco para São Paulo. Sua 
intenção era proporcionar 
uma vida melhor para a filha. 
Anos mais tarde, a garota 
também se muda para o lu-
gar a fim de prestar vestibu-
lar, o que gera uma série de 
repercussões no ambiente 
de trabalho da mãe.

MULHER-MARAVILHA
A super-heroína dispensa 

apresentações aos fãs da cultu-
ra popular, sobretudo aos mais 
aficionados pela DC Comics. 
Diana Prince, a Mulher-Maravi-
lha, vive afastada da sociedade, 
até que um piloto sofre um 
acidente e vai parar na ilha das 
Amazonas, em um prenúncio 
de guerra no mundo.

A NOVIÇA REBELDE
Um dos maiores clássicos 

da história da sétima arte, 
A Noviça Rebelde não po-
deria ficar de fora da lista. 
Não é por menos que ven-
ceu Melhor Filme, Melhor 
Direção, Melhor Montagem, 

Melhor Som e Melhor Trilha 
Sonora no Oscar de 1966.

O ESCÂNDALO
As funcionárias da Fox 

News denunciam a cultura 
de masculinidade tóxica da 
empresa de mídia norte-
-americana, levando à queda 
do magnata Roger Ailes. Essa 
é a sinopse oficial de O Escân-
dalo, presente no catálogo da 
Amazon Prime Video. O filme 
foi indicado a três categorias 
no Oscar de 2020, vencendo 
como Melhor Maquiagem e 
Penteado. O elenco é reche-
ado de mulheres famosas na 
indústria norte-americana, 
como Nicole Kidman, Charli-

ze Theron e Margot Robbie. É 
uma boa pedida.

ALIEN 
Para fechar a lista de fil-

mes, eis um que está pre-
sente no Star+. Alien – O 8º 
Passageiro é uma ficção cien-
tífica de 1979 com Sigourney 
Weaver estrelando um dos 
mais icônicos papéis do ci-
nema. A história, com toques 
fortes de terror, envolve um 
misterioso ser que começa a 
atacar os tripulantes de uma 
nave. Uma obra indispensá-
vel, e com uma forte prota-
gonista feminina que mar-
cou época e segue vibrante 
no imaginário popular.

Conheça cinco filmes com mulheres Conheça cinco filmes com mulheres 
fortes em papéis de protagonismofortes em papéis de protagonismo

Popó tatua homenagem Popó tatua homenagem 
para Whindersson Nunes: para Whindersson Nunes: 
“Na pele e no coração”“Na pele e no coração”

LUIZ F. MENDES 
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