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Goiânia teve aumento de 
447% no número de leitos
Goiânia passou de 40 para 179 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) direcionados especificamente 
para o tratamento da covid-19. O aumento de 447% foi registrado nos últimos dois meses. p2
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Buriti Sereno é o bairro de Aparecida 
de Goiânia com mais casos da covid-19
É o que aponta um levantamento divulgado pela prefeitura por 
meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19.  p2
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Goiânia registra aumento de 447% 
no número de leitos para covid-19

Goiânia passou de 40 
para 179 leitos de 
Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) direcionados 
especificamente para o tra-
tamento da covid-19. O au-
mento de 447% foi registra-
do nos últimos dois meses. 

“Dificilmente iremos encon-
trar outra capital que apresente 

essa ampliação tão expressiva 
dos leitos de UTI no país. E a 
perspectiva do município é 
dobrar o número de leitos nos 
próximos dias”, afirma a supe-
rintende de Regulação da capi-
tal, Andreia Alcantara Barbosa.

No último dia 13 a Prefei-
tura de Goiânia realizou um 
pregão eletrônico e contra-

tou 100 novos leitos de UTI. 
“Agora, depois de realizar esse 
processo licitatório, a SMS 
vai montar os equipamentos. 
Eles começarão ser operacio-
nalizados na primeira semana 
de agosto no novo prédio do 
Hospital das Clínicas, um dos 
11 espaços direcionadas para 
o tratamento da covid-19 no 

município”, garante.  
Sobre a ocupação dos lei-

tos de Goiânia por pacientes 
do interior, Andreia Alcantara 
explica que neste momento 
de pandemia, especificamente 
para o tratamento da covid-19, 
a regulação de pacientes das 
cidades goianas é realizada 
pela Central de Regulação 

do Estado. “Essa medida foi 
acordada, de forma colegia-
da, entre Goiânia, a Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás 
e as outros 245 municípios. 
Quando existe a necessidade 
de transferir um paciente para 
Goiânia, o Estado é quem soli-
cita para a Central de Regula-
ção da capital”, detalha.

Reprodução

Com explosão 
de casos de 
covid, região 
Sul volta 
a fechar 
comércio e praia

A região Sul do Brasil 
perdeu o controle da pan-
demia, virou epicentro da 
covid-19 e se vê obrigada 
a fechar comércio e praias 
para conter a explosão do 
novo coronavírus. Na soma 
dos três Estados, o número 
de casos triplicou, saindo de 
49.908 no dia 20 de junho 
para 155.078 na manhã 
desta segunda-feira (20/7).

As mortes acompanha-
ram a escalada de casos, pas-
sando de 1.095 para 3.264. 
O governo de Santa Catarina 
voltou a fechar as praias em 
todo o litoral, um dos mais 
procurados pelos turistas no 
País. No Rio Grande do Sul, 
com a capital ameaçada de 
lockdown, 18 das 20 regiões 
foram para a fase vermelha, 
de alto risco de infecção.

O maior salto da doença 
aconteceu no Paraná, onde 
os casos saíram de 13.662 
para 54.629 - quatro vezes 
mais - e as mortes aumen-
taram de 428 para 1.327 - 
mais que o triplo. O governo 
paranaense confirmou mais 
1.062 casos e 19 mortes 
neste domingo. Só na capi-
tal, Curitiba, já são 13.398 
casos e 350 mortes.

No domingo, foram re-
gistrados 307 casos novos 
e 14 óbitos. Desde meados 
de abril, o comércio vem 
abrindo e fechando con-
forme a evolução dos ca-
sos. No último dia 14, um 
decreto do prefeito Rafael 
Greca (DEM) liberou ativi-
dades não essenciais, mas 
manteve proibidos missas e 
cultos presenciais na capital. 
O comércio, incluindo shop-
pings, só podem funcionar 
de segunda a sexta, com 
horário restrito.

Nesta segunda, Curitiba 
tinha 2.206 pacientes in-
ternados com sintomas ou 
resultado positivo para a do-
ença, dos quais 964 em UTI. 
O novo coronavírus avança 
também no interior. Dos 399 
municípios paranaenses, 
apenas 11 não tinham casos 
confirmados de covid-19. 
Em 201 já houve mortes. Em 
Sarandi, com 97 mil habitan-
tes, no noroeste do estado, 
em um mês, o número de 
casos subiu de 34 para 297 e 
de um óbito para cinco.

Buriti Sereno é o bairro de Aparecida 
de Goiânia com mais casos da covid-19

Polícia prende suspeitos de matar 
advogado a tiros em Goiânia

O Buriti Sereno é o bairro 
de Aparecida de Goiânia que 
concentra o maior número 
de casos confirmados da co-
vid-19. É o que aponta um 
levantamento divulgou pela 
prefeitura da cidade nesta 
terça-feira (21/7), por meio 
do Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19. O 
bairro tem 57 registros ativos 
da doença, seguido por Cida-
de Vera Cruz e Setor Garavelo.

O levantamento levou 
em consideração o Bole-
tim Epidemiológico do últi-
mo domingo, 19 de julho, e 
apontou as áreas críticas de 
transmissão da doença. 

De acordo com os dados da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
até o último domingo, Apareci-
da registrava 1.036 casos ativos 
de Covid-19. “Desde o início da 
pandemia, Aparecida de Goiâ-
nia priorizou a transparência na 
divulgação dos dados. O acesso 
a informações é fundamental 
para que a população possa 
se planejar e se precaver. No 
Painel Covid-19, por exemplo, 
é possível verificar a evolução 
do quadro epidemiológico, as 
taxas de ocupação dos leitos de 
UTI, o nível de risco do municí-
pio e a situação de cada bairro”, 
afirmou o secretário de Saúde, 
Alessandro Magalhães.

Três homens foram 
presos e um adolescente 
foi apreendido pela morte 
do advogado Thiago Souza 
Mendes, de 27 anos, as-
sassinado a tiros na Aveni-
da Sonnemberg, no Setor 
Cidade Jardim, em Goiâ-
nia. O crime foi na noite 
do último sábado (18/7). 
O esclarecimento do fato 
foi apresentado nesta 
terça-feira (21/7) pela 
Polícia Civil. A motivação, 
segundo um dos suspei-
tos, teria sido passional.

De acordo com o de-
legado Rilmo Braga, o 

depoimento da esposa de 
Thiago, que estava com o 
advogado no momento do 
crime, foi fundamental para 
chegar aos suspeitos. “Co-
lhemos informações para o 
retrato falado, que foi con-
feccionado em tempo recor-
de”, destacou o delegado em 
entrevista coletiva.

Um dos detidos, um jovem 
de 20 anos identificado como 
Pedro, confessou a autoria 
dos disparos. Em um vídeo, 
ele citou que a vítima teria 
se relacionado com uma ex-
-namorada dele. Segundo as 
investigações, o advogado cri-

minal também teria recusado 
uma proposta para defender 
Pedro em um processo. 

Além de prender os suspei-
tos, a polícia também apreen-
deu o carro usado pelos bandi-
dos e a arma usada no crime.

Thiago Souza Mendes, de 
27 anos, foi morto com seis 
tiros ao sair de um restau-
rante no Setor Cidade Jar-
dim, em Goiânia, no último 
sábado (18). Uma câmera de 
segurança flagrou a ação dos 
criminosos. A namorada da 
vítima, que estava na cena do 
crime, não foi atingida. Thiago 
deixou a esposa e dois filhos.
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Governo Bolsonaro propõe 
ampliar ‘penduricalhos’ a militares
O governo Jair Bolsona-

ro pretende criar duas 
categorias de cargos 

e gratificações no Executivo 
para ocupação exclusiva por 
militares, com remunerações 
maiores que os valores atu-
ais. Oficiais que hoje recebem 
até R$ 1.734,92 para exercer 
cargo de confiança na admi-
nistração podem passar a ga-
nhar até R$ 6.991,73, mais de 
seis vezes o salário mínimo 
(R$ 1.045), de acordo com 
minuta de medida provisória 
obtida pelo Estadão.

Os praças, militares de 
patente mais baixa que têm 
reclamado do tratamento 
mais favorável dado pelo 
governo aos oficiais, tam-
bém poderão receber grati-
ficações de até R$ 2.591,46, 
o equivalente a dois salá-
rios mínimos e meio. Os 
valores, segundo outro do-
cumento obtido pela repor-
tagem, foram questionados 
internamente pelo Minis-
tério da Economia, que viu 
“aumento significativo” nas 
remunerações.

Após editada, uma medi-
da provisória tem vigência 
imediata, mas precisa ser 
aprovada pelo Congresso 
em até 120 dias. O texto 
figura entre as prioridades 
de análise da Casa Civil, co-
mandada pelo general da 
reserva Walter Braga Net-
to. Na área econômica, a 
avaliação é a de que o ca-
lendário político “não está 
favorável” a uma proposta 
como esta em um momen-
to no qual 13,7 milhões de 
trabalhadores tiveram con-
tratos suspensos ou salários 
reduzidos em razão da crise 
do novo coronavírus.

O Ministério da Defesa 
informou, por sua vez, que 
o “estudo”, iniciado antes da 
pandemia da covid-19, “não 
deve avançar” por causa da 

limitação para aumentos de 
despesa com pessoal, im-
posta até o fim de 2021 pela 
Lei Complementar 173, que 
selou o socorro financeiro a 
Estados e municípios e fixou 
a mesma proibição para os 
governos regionais.

Técnicos do governo, 
porém, veem espaço para 
a edição da MP com os 
“penduricalhos” porque a 
reorganização não resultará 
em aumento líquido de des-
pesa. Além da reserva de 
vagas no Executivo, a pro-
posta prevê que os militares 
possam acumular a remu-
neração integral dos cargos 
e funções com aquela rece-
bida pelo posto ocupado na 

hierarquia militar. Na práti-
ca, poderão receber 100% 
de ambas, enquanto servi-
dores indicados para cargos 
civis terão de escolher entre 
possibilidades menos vanta-
josas - uma delas é ganhar 
o salário do cargo efetivo de 
origem mais 60% da remu-
neração comissionada.

Crescimento
O texto também permi-

te que militares continuem 
sendo designados para car-
gos e funções destinadas a 
civis. Relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
mostrou que a quantida-
de de militares da ativa e 
da reserva em postos civis 

mais do que dobrou no go-
verno Bolsonaro e passou 
de 2.765 em 2018 para 
6.157 em 2020. No mesmo 
período, o número de mi-
litares que ocupam cargos 
comissionados cresceu de 
1.934 para 2.643.

O ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), Augusto Heleno, disse 
que a proposta para atualizar 
gratificações da categoria é 
antiga e corrige desigualda-
des com servidores civis que 
têm as mesmas atribuições. 
“Isso é apenas uma atualiza-
ção. É preciso ficar claro que 
não há previsão de aumento 
na despesa”, afirmou o ge-
neral, ontem, em entrevista 

à Rádio Jovem Pan.
Além da maior participa-

ção no governo, os milita-
res foram a categoria mais 
recentemente contempla-
da com reajustes de soldos 
e gratificações, aprovados 
na reestruturação da car-
reira desde o fim do ano 
passado. Enquanto isso, a 
maior parte dos servidores 
civis está com salários con-
gelados há quase três anos.

A criação dos cargos ex-
clusivos para militares foi 
inserida em uma proposta 
de reorganização dos postos 
comissionados, funções gra-
tificadas e gratificações do 
Executivo. Desde a transição 
de governo, a equipe econô-

mica trabalha numa simplifi-
cação dessas classificações, 
que somam 34 tipos diferen-
tes e engessam a gestão do 
quadro de pessoal.

Procurado, o Ministério 
da Economia informou que 
buscar alternativas para a 
otimização das despesas 
com cargos comissionados e 
mobilidade de servidores é 
uma diretriz. “Propostas nes-
se sentido estão permanen-
temente em análise (...) pela 
equipe técnica do Ministério 
da Economia e fazem parte 
desse processo consultas a 
outros órgãos públicos”, diz 
a nota. A Casa Civil não res-
pondeu aos questionamen-
tos da reportagem.

Fernando Souza
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Guedes entrega ao Congresso Nacional proposta de reforma tributaria
Os presidentes do Senado 

Federal, Davi Alcolumbre, e 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, receberam a 
proposta de reforma tributá-
ria. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes entregou o 
texto no Congresso Nacional 
nesta terça-feira (21).

Em transmissão ao vivo 
promovida por uma corre-
tora, ele informou que pre-
tende ir à casa do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), entregar uma ver-

são fatiada do texto sem o 
imposto sobre pagamentos 
eletrônicos, que ficaria para 
uma segunda etapa.

Reforma
Segundo Paulo Guedes, a 

primeira parte da proposta 
do governo sobre a reforma 
tratará apenas da unificação 
de impostos federais e esta-
duais num futuro Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) 
dual. O texto do governo 
será unificado às propostas 

da Câmara e do Senado que 
tramitam na comissão mista 
desde o início do ano.

O IVA dual prevê a unifica-
ção de diversos tributos em 
dois impostos: um federal e 
outro regional. Em tese, tri-
butos como o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
e o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) poderiam ser 
unificados, mas o ministro ex-
plicou que, no nível federal, o 
IVA fundirá o Programa de In-
tegração Social (PIS) e a Contri-

buição sobre o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins).

“Temos que começar pelo 
que nos une. Vamos começar 
com o IVA dual. Vamos aca-
bar com o PIS e a Cofins. Isso 
já está na Casa Civil”, disse o 
ministro. Ele não explicou o 
que será feito com o Imposto 
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
arrecadado pelos estados, e 
com o Imposto sobre Servi-
ços (ISS), arrecadado pelos 
municípios. (Agência Brasil)
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Testes da vacina chinesa contra 
covid-19 começam em São Paulo
O governador de São 

Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou 

oficialmente nesta terça-
-feira, 21, o início dos testes 
com a vacina chinesa contra 
o coronavírus. A primeira 
pessoa a receber a vacina, 
chamada Coronavac, foi 
uma médica do Hospital das 
Clínicas (HC) que não teve a 
identidade revelada. 

Ao todo, nove mil volun-
tários vão receber a vacina 
em 11 centros de pesquisa. 
O governo estima que o es-
tudo deverá ser concluído 
até setembro. Se os testes 
forem bem-sucedidos, a va-
cina pode começar a ser pro-
duzida no início de 2021. 

“É um dia histórico, dia 21 
de julho. É um dia de orgulho 
para São Paulo e para o Bra-
sil. Nós acabamos de presen-
ciar a aplicação da primeira 
dose de vacina”, anunciou 
o governador João Doria 
(PSDB) no início da entrevis-
ta coletiva na manhã desta 
terça-feira em São Paulo. 

A primeira dose está sendo 
aplicada nos 890 funcionários 
do HC nesta terça-feira. Da-

qui a 14 dias, a segunda dose 
será aplicada e, durante esse 
período, os voluntários serão 

acompanhados por médi-
cos. Esper Kallas, médico do 
departamento de moléstias 

infecciosas e parasitárias da 
Faculdade de Medicina da 
USP e coordenador do Centro 

de Pesquisas Clínicas do Ins-
tituto Central do Hospital das 
Clínicas FMUSP, explica esta é 
a terceira fase de testes desta 
vacina, mas a primeira no Bra-
sil. “Ao longo da semana, va-
mos continuar vacinando os 
voluntários”, disse. 

Os testes fazem parte de 
uma parceria com o Insti-
tuto Butantã. Inicialmente, 
o governo estadual havia 
anunciado que os testes co-
meçariam já nesta segunda-
-feira, 20, mas houve atraso 
para liberação das doses no 
aeroporto. As vacinas che-
garam da China, em voo da 
Lufthansa, com escala em 
Frankfurt (Alemanha). 

De acordo com o governo 
estadual, o Instituto Butantã 
está adaptando uma fábrica 
para a produção da vacina. A 
capacidade de produção é de 
até 100 milhões de doses. O 
acordo com o laboratório chi-
nês prevê que, se a vacina for 
efetiva, o Brasil receberá ainda 
60 milhões de doses fabricada 
na China para distribuição.

Reprodução



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 
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 what-
sapp: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-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
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 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, qualquer oferta do 
mercado! Ligue e faça o 
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
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. 
-------------------------------
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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
co, simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
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Stranger Things e The 
Umbrella Academy são as 
séries mais vistas na Netflix

A Netflix divulgou 
uma lista com as séries 
da plataforma mais assis-
tidas. Entre os nomes, há 
produções de ficção, do-
cumentários e Realities. 
A lista foi dividida em 
duas partes. A primeira 
contém séries que foram 
assistidas por pelo me-
nos dois minutos.

São elas, The Witcher, 
La Casa de Papel (quarta 
temporada), Tiger King, 
Você (segunda tempo-
rada), Brincando com 
Fogo, Eu Nunca..., Spa-
ce Force, Jogo de Lava, 
Criando Dion (primeira 
temporada), Casamento 

às Cegas, Ozark (terceira 
temporada) e The Crown 
(segunda temporada).

A segunda classificação 
traz produções vistas pelos 
espectadores por pelo me-
nos 70%. No top 3 ficaram 
Stranger Things, em primei-
ro lugar, The Umbrella Aca-
demy, em segundo, e em 
terceiro, La Casa de Papel.

Confira o ranking: 1º: 
Stranger Things; 2º: The 
Umbrella Academy; 3º: La 
Casa de Papel; 4º: Você; 
5º: Sex Education; 6º: 
Nosso Planeta; 7º: Inacre-
ditável; 8º: Disque Amiga 
para Matar; 9º: Olhos que 
Condenam; 10º: Elite.

HBO já trabalha 
na continuação de 
‘Game of Thrones’

A HBO já trabalha na se-
quência da série Game 
of Thrones. De acordo 

com informações, a nova pro-
dução vai se chamar House of 
The Dragon, baseada no livro 
Fogo e Sangue, de George R. 

R. Martin que narra a traje-
tória da Casa Targaryen, e 
seus dominadores de dra-
gões, 300 anos antes de GoT.

Ryan Condal será o “sho-
wrunner” ao lado de Miguel 
Sapochnik, responsável pela 

direção de episódios como 
A Batalha dos Bastardos e 
Os Ventos do Inverno.

A série terá dez episódios 
e o elenco ainda não foi anun-
ciado. O lançamento está pre-
visto para 2022. O episódio 

Fogo e Sangue cobre 150 anos 
e inclui a ascensão e queda de 
muitos líderes em Westeros. 
Há rumores de que a Guerra 
Civil de Targaryen, citada du-
rante a saga de Game of Thro-
nes, estará na sequência.
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