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Diário do Estado ganha licitação e vai 
publicar os editais do Governo de Goiás

O jornal Diário do 
Estado venceu a 
licitação de Publici-

dade Legal do Governo do 
Estado de Goiás, realizada 
neste mês. De acordo com 
a ata de registro de pre-
ços, o Diário do Estado vai 

publicar os editais de 28 
órgãos estaduais, são eles: 
ABC, AGR, GOIÁS TURISMO, 
AGRODEFESA,  CASA CIVIL, 
6 CASA MILITAR, DETRAN, 
DGAP, ECONOMIA, EMA-
TER, GOIÁS PARCERIAS, 
GOIASPREV, GOINFRA, 

FAPEG, IPASGO, PGE, PM, 
SANEAGO, SEAD, SECOM, 
SECULT, SEDI,  SEDUC, SEEL, 
SEMAD, SIC, SSP e UEG.

Além do governo estadu-
al, o Diário do Estado aten-
de na área de publicidade 
legal o Governo Federal, 

TJ-GO, MP-GO e dezenas de 
prefeituras, como Anápolis, 
Catalão, Senador Canedo, 
Rio Verde, Uruaçu, Campo 
Alegre de Goiás, Alexânia, 
Palmeiras de Goiás, Trinda-
de, Àguas Lindas de Goiás, 
Santa Helena, Jataí, São Si-

mão, Acreúna, Porangatu, 
Bonfinópolis, Quirinópolis, 
Rialma e outras.

Em 2020 o Diário do Es-
tado completa 15 anos e 
consolida ainda mais sua 
liderança na publicação de 
editais no Estado de Goiás.

Reprodução

Hemocentro 
apresenta nova 
unidade móvel 
para coleta 
de sangue

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, apresen-
ta nesta quarta-feira (11/3) 
a segunda unidade móvel 
do Hemocentro Coorde-
nador Estadual Nion Alber-
naz, que integra a rede de 
saúde. O evento será rea-
lizado na sede da unidade, 
que passa por ampla refor-
ma e adequação.

A partir do lançamento, 
o atendimento de coleta de 
sangue do Hemocentro Co-
ordenador passa a ser feito, 
de forma provisória, na uni-
dade móvel, que ficará ba-
seada no estacionamento 
do antigo prédio da Supe-
rintendência de Vigilância 
em Saúde (Suvisa), ao lado 
do Hemocentro. 

Além da unidade móvel, 
será apresentada toda a es-
trutura montada com con-
têineres adaptados para o 
funcionamento provisório 
de um consultório médico, 
um consultório multidisci-
plinar, duas enfermarias/
leitos e uma unidade de 
coleta e aférese (plaquetas) 
com três cadeiras. 

“Nos contêineres serão 
oferecidos os seguintes 
serviços: coleta de sangue 
total e por aférese, cadas-
tro de doadores volun-
tários de medula óssea, 
consulta médica, consulta 
multidisciplinar (enferma-
gem, nutrição, psicologia, 
odontologia) e assistência 
social”, afirma a diretora-
-geral da Hemorrede Pú-
blica de Goiás, Denyse 
Goulart. Serão realizados 
ainda os procedimentos 
de suplementação de fer-
ro, sangria terapêutica, 
transfusão de sangue e 
administração de fatores 
de coagulação.

Durante o período de 
obras, o atendimento será 
mantido normalmente, 
das 8h às 18h. “Tanto os 
doadores quanto os pa-
cientes terão acesso a 
todos os serviços da uni-
dade, graças ao apoio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, que nos cedeu o 
prédio ao lado do Hemo-
centro, e da nova unida-
de móvel, que conta com 
quatro cadeiras de coleta”, 
explica a diretora-geral.

Homem morre após bater 
caminhonete contra carro 
estacionado em Goiânia

Adolescente é apreendida suspeita de 
matar menina de 14 anos com 35 facadas

Um homem de 57 anos 
morreu na manhã desta 
quarta-feira (11/3), em 
um acidente de trânsito 
no Jardim Guanabara, em 
Goiânia. Acredita-se que 
ele tenha sido vítima de 
um mal súbito. 

Testemunhas disse-
ram à Polícia Civil que o 
homem dirigia uma Ford 
Ranger pela Avenida Goi-
ânia. Em um determinado 
momento, derivou para a 
direita e bateu na traseira 
de um GM Ônix, que esta-

va estacionado. 
O motorista da cami-

nhonete chegou a ser 
socorrido pelo Corpo 
de Bombeiros. Segundo 
a corporação, a vítima 
apresentou um quadro 
de convulsão. A equipe 
tentou reanimá-lo por 
cerca de meia hora, mas 
ele não resistiu e fale-
ceu no local. 

O caso será investiga-
do pela Delegacia de In-
vestigação de Crimes de 
Trânsito (Dict).

Uma adolescente de 
15 anos foi apreendida 
em Rio Verde, na terça-
-feira (11/3), suspeita de 
matar uma garota de 14 
anos com ao menos 35 
facadas. O crime foi no 
dia 14 de janeiro e viti-
mou Emanuelle Souza 
Batista. O corpo da me-
nina foi encontrado dois 
dias depois. A adoles-
cente apreendida con-
fessou o crime. A faca 
usada para matar Ema-
nuelle foi encontrada 
enterrada no quintal da 
casa da suspeita.

Em depoimento à 
polícia, que chegou à 

suspeita após análises de 
câmeras de segurança ins-
taladas perto do local do 
crime, a adolescente apre-
endida contou que era 
amiga da vítima, mas que 
as duas estavam se desen-
tendendo com frequência. 
Ela relatou, durante depoi-
mento, que atraiu a vítima 
para um parque da cidade 
de Rio Verde com a con-
versa de que dividiriam um 
valor em dinheiro que seria 
adquirido com a venda de 
drogas. No entanto, como a 
própria adolescente contou 
à polícia, não havia droga.

Ela contou que golpeou 
a colega com várias facadas, 

principalmente na região do 
tórax e no pescoço. Depois 
ela teria voltado ao local 
para atear fogo no corpo da 
vítima na tentativa de apa-
gar os vestígios do crime. O 
motivo, também segundo a 
menina, foi a série de desen-
tendimento entre as duas, 
inclusive com insultos e xin-
gamentos publicados em re-
des sociais. 

A suspeita, que já teria 
comentado com algumas 
pessoas da cidade o interes-
se em ver a colega morta, 
informou que agiu sozinha, 
mas a polícia segue apuran-
do o caso para identificar 
possíveis comparsas.
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Caiado lança “Mais Turismo 2020” 
com investimento de R$ 30 milhões
Com foco no desenvol-

vimento de 10 regiões 
turísticas, o governa-

dor Ronaldo Caiado e o pre-
sidente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral, lançaram na 
terça-feira (10/3) o Programa 
Mais Turismo 2020. “Acredito 
que o Turismo, quando bem 
alavancado e organizado, é 
uma das fontes de melhor 
arrecadação para todo o mu-
nicípio. De poder fazer che-
gar investimento na região, 
como também renda per 
capita, e de enfrentamento 
às desigualdades regionais”, 
assinalou Caiado.

Ao todo, o investimento 
de R$ 30 milhões para 2020 
viabilizará 16 iniciativas turís-
ticas. “Queremos estimular o 
sentimento de pertencimen-
to nos goianos em relação ao 
seu Estado”, afirmou Fabrício 
Amaral. Entre as ações, está 
a participação do Cred Turis-
mo, em parceria com a Goiás-
Fomento, que ofertará linhas 
de crédito com juros mais 
baixos para mais de 70 muni-
cípios, e empréstimos de até 
R$ 400 mil para empresas e 
pessoas físicas. 

Outras propostas con-
tam ainda com parceria 
do Ministério Público do 
Trabalho e Sebrae-GO para 
a inserção de pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social no mercado de 
trabalho e a capacitação de 
pessoas para a realização 
dos projetos: Rotas Gastro-
nômicas, Prêmio Estadual 
de Turismo; estudo de via-
bilidade do Trem Turístico; 
Rotas das Cavalhadas; Con-
curso Fotográfico e de Jor-

nalismo; Expedição Sertões 
e fortalecimento do Obser-
vatório do Turismo de Goiás. 

Os recursos utilizados 
no programa também são 
oriundos de emendas par-
lamentares e Ministério do 
Turismo, que serão desti-
nados ao Caminho de Cora 
Coralina; promoção do Tu-
rismo; encontros regionais 
de qualificação e Tempora-
da Férias Araguaia.

 
Emprego e renda
Prefeito de um dos prin-

cipais pontos turísticos do 
Estado, João do Léo, de Pi-
renópolis, avaliou a iniciati-
va como um momento sig-
nificativo para o rincão do 
Estado, especialmente para 
a segunda cidade mais bem 
visitada em Goiás. “Estamos 
aqui para receber de mãos 
abertas tudo o que o gover-

nador tem feito para alavan-
car o Turismo, gerando em-
prego e renda”, arrematou

Já o presidente da Fe-
deração Goiana dos Mu-
nicípios, Haroldo Naves, 
destacou que Caiado é o 
único governador que tem 
um programa específico de 
combate às desigualdades 
regionais, e o Turismo é uma 
das principais ferramentas. 
“Todos os municípios goia-
nos têm potencial turístico, 
especialmente com apoio da 
mão amiga do Governo, da 
Goiás Turismo e de todos os 
órgãos aqui vinculados, além 
da boa vontade do nosso go-
vernador Ronaldo.”

“Todos os esforços do 
Governo de Goiás têm se 
convergido para promover a 
regionalização do desenvol-
vimento”, ponderou o secre-
tário de Estado de Indústria, 

Comércio e Serviços (SIC), 
Wilder Morais. Para além 
da industrialização, que ga-
nhou fôlego com assinatura 
de 112 convênios para ins-
talação de novos negócios 
em 44 municípios, o Turismo 
desponta, segundo afirmou, 
“como uma nova fonte” e ali-
nhado às vocações particula-
res de cada cidade.

 
Linhas de crédito
A GoiásFomento é uma 

das 10 instituições finan-
ceiras credenciadas pelo 
Ministério do Turismo para 
operacionalizar as linhas de 
crédito do Fungetur, em par-
ceria com a Goiás Turismo, 
seguindo a política nacional 
de regionalização do turis-
mo. Serão disponibilizadas 
três linhas de crédito às mi-
cro e pequenas empresas do 
setor turístico, com emprés-

timos de R$ 21 mil até R$ 
400 mil, para o financiamen-
to de obras civis, ampliação, 
modernização e reforma 
de empreendimentos, bem 
como a aquisição de má-
quinas e equipamentos e 
capital de giro nos projetos 
Caminho de Cora Coralina, 
Caminho dos Veadeiros, Pro-
jetos de Acampamento do 
Rio Araguaia e Circuito Goia-
no de Gastronomia. Ao todo, 
a agência já tem em caixa R$ 
15 milhões para este fim. 

“A GoiásFomento é par-
ceira no programa Mais Tu-
rismo 2020 na oferta do cré-
dito com juros mais baixos 
do que a média do mercado 
para o pequeno empreen-
dedor. Qualquer empresa 
que esteja cadastrada no 
Cadastur e que faça parte 
do circuito turístico poderá 
ter acesso às nossas linhas 

de crédito”, detalhou o pre-
sidente Rivael Aguiar. 

Pela de crédito “Turis-
mo Capital Fixo”, o juros 
serão de 6% ao ano + INPC, 
com prazos de até 120 me-
ses, com até 24 meses de 
carência. Para projetos de 
acampamentos do Rio Ara-
guaia e Circuito Goiano de 
Gastronomia, o financia-
mento pode ser de até 180 
meses, com até 36 meses 
de carência para os projetos; 
para empreendimentos nos 
Caminhos de Cora Coralina 
e Caminhos dos Veadeiros, 
prazo de até 240 meses, com 
até 48 meses de carência.

Pela “Turismo Aquisição 
de bens”, os juros são de 5% 
ao ano + INPC, com prazo 
de até 60 meses, com até 12 
meses de carência. Poderá 
financiar capital de giro as-
sociado aos investimentos 
em até 30% do valor finan-
ciável. A participação nos 
projetos Caminhos de Cora 
Coralina, Caminhos dos Ve-
adeiros, Projetos Acampa-
mentos do Rio Araguaia e 
Circuito Goiano de Gastro-
nomia será de até 100%

Enquanto que a linha “Tu-
rismo Giro Puro” terá juros 
de 7% ao ano + INPC e prazo 
para pagamento de até 36 
meses, com até seis meses 
de carência, sendo que para 
empreendimentos localiza-
dos nos Caminhos de Cora 
Coralina e Caminhos dos 
Veadeiros, e para projetos 
caracterizados como Acam-
pamentos do Rio Araguaia 
e Circuito Goiano de Gastro-
nomia, o prazo pode se es-
tender até 48 meses.

Lucas Diener)
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Homem do Reino Unido é o 
segundo curado de HIV no mundo
Adam Castillejo, do Reino 

Unido, tornou-se a se-
gunda pessoa curada do 

HIV e está livre do vírus há dois 
anos. De acordo com estudo 
publicado na revista The Lancet 
HIV, isso ocorreu depois de ter-
minada a terapia antirretroviral 
e de já não haver necessidade 
de medicamentos.

O homem de Londres foi 
submetido a um transplante de 
células estaminais, procedimen-
to utilizado para tratar casos de 
linfoma. O doador tinha uma 
mutação conhecida como CCR5-
-delta 32, que o tornava resisten-
te ao vírus da aids.

Em 2011, Timothy Brown, o 
“paciente de Berlim”, tornou-
-se a primeira pessoa curada 
do vírus da aids, três anos e 
meio depois de ter realizado 
tratamento semelhante.

O HIV é um vírus que ataca 
o sistema imunológico e pode 
trazer consequências signifi-
cativas à saúde do infectado. 
Não existe cura. No entanto, 
a doença é tratada com uma 
combinação de medicamentos 
conhecidos como terapia an-

tirretroviral, que reduz a quan-
tidade de vírus no sangue.

“As nossas descobertas mos-
traram que o sucesso do trans-
plante de células estaminais 
como cura para o HIV, relatado 
pela primeira vez há nove anos 
no paciente de Berlim, pode 
ser replicado”, afirmou Ravin-
dra Gupta, principal autor do 

estudo.Segundo os autores da 
pesquisa, esse homem repre-
senta “um passo em direção a 
uma abordagem de tratamento 
menos intensiva”.

Ao contrário do que aconte-
ceu com o “paciente de Berlim”, 
Castillejo foi submetido apenas 
a um transplante em vez de dois. 
Além disso, não fez radioterapia 

como parte do seu tratamento.
Apesar disso, os autores 

do estudo alertam para o uso 
amplo desse procedimento, 
dada a natureza invasiva do 
tratamento experimental.

“É importante observar 
que esse tratamento é de 
alto risco e usado apenas 
como último recurso para os 

pacientes com HIV que tam-
bém têm neoplasias hema-
tológicas, com risco de vida”, 
explicou o Gupta, acrescen-
tando que “esse não é um 
tratamento que seria ofereci-
do a pacientes com HIV que 
estejam em tratamento antir-
retroviral bem-sucedido”.

Como Castillejo ainda é ape-

nas o segundo paciente a passar 
pelo tratamentoto experimental 
com sucesso, os autores alertam 
que ele precisará de um monito-
ramento contínuo, mas menos 
frequente, para o caso de ree-
mergência do vírus.

Em entrevista ao The New 
York Times, Castillejo disse que 
decidiu revelar sua identidade 
“após anos de tratamentos difí-
ceis e momentos de desespero.

“Esta é uma posição única 
para se chegar, posição única e 
muito humilhante”, disse Castil-
lejo. “Quero ser um embaixador 
da esperança”, acrescentou.

Kat Smithson, diretora de 
Políticas do National AIDS Trust, 
cumprimentou o paciente por 
compartilhar a sua experiência, 
lembrando que existe um estig-
ma em torno do HIV, que pode 
dificultar a procura de ajuda por 
parte de algumas pessoas.

“A história dele ajuda a au-
mentar a consciencialização ne-
cessária sobre o HIV, mas mais 
ampla do que isso, é uma his-
tória sobre a incrível resiliência, 
determinação e esperança”, afir-
mou Smithson. (Agência Brasil)

Reprodução



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 
sepp: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 + 
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

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

Veículos
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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. 
-------------------------------
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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 
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
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NBA suspende 
temporada por 
caso de coronavírus

A NBA anunciou na 
noite desta quarta (11/3) 
que suspenderá a atual 
temporada após o joga-
dor do Utah Jazz, Rudy 
Gobert, testar positivo 
para coronavírus.

Segundo a Liga de Bas-
quete dos Estados Uni-
dos, “o resultado do teste 
foi divulgado pouco antes 
do início da partida entre 
o Jazz e o Oklahoma City 
Thunder na Chesapeake 

Energy Arena. Naquele mo-
mento, o jogo foi cancelado. 
O jogador em questão não 
estava na arena”.

Além disso, a liga infor-
mou que “está suspendendo 
a temporada após a conclu-
são do cronograma de jogos 
de quarta-feira até novo avi-
so. A NBA usará esse hiato 
para determinar os próximos 
passos para avançar em rela-
ção à pandemia de coronaví-
rus”. (Agência Brasil)

The Pussycat 
Dolls vem ao Brasil 
pela primeira vez

A girlband americana 
The Pussycat Dolls 
anuncia seu aguar-

dado retorno aos palcos e 
o Brasil está incluído nessa 
grande turnê, depois de dez 
anos de separação. As apre-
sentações estão agendadas 
para dia 13 de junho no 
UnimedHall em São Paulo, 
dia 16, na Arena Sabiazinho 

em Uberlândia, e dia 18, na 
Arena Eurobike em Ribeirão 
Preto. As meninas da banda 
que vem ao Brasil são Nicole 
Scherzinger, Carmit Bachar, 
Ashley Roberts, Jessica Sutta 
e Kimberly Wyatt.

Formado em 2003, grupo 
atingiu sucesso internacional 
com os músicas comao Don’t 
Cha, Buttons e Stickwitu, de 

seu álbum de estreia PCD 
(2005), que vendeu 3 milhões 
de cópias nos Estados Unidos 
e emplacou os hits em diversas 
paradas em todo o mundo.

Em 2008, chegou o segun-
do trabalho, Doll Domina-
tion ganhou a crítica e brin-
dou o público com os singles 
When I Grow Up, I Hate This 
Part, Hush Hush; Hush Hush, 

além do ganhador do Oscar 
de Melhor Canção Original 
de 2009, Jai Ho! (You Are My 
Destiny”. O Pussycat Dolls 
vendeu 54 milhões de discos 
e singles em todo o mundo 
e, em 2019, anunciou a volta 
aos palcos com a turnê Unfi-
nished Business, que chega-
rá ao Brasil, após passar por 
Europa, Oceania, Ásia.
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