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Iris anuncia aposentadoria 
política e descarta reeleição
Atualmente ocupando o cargo de prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou que está se aposentando da política e não será 
candidato à reeleição. O anúncio foi feito por ele mesmo durante pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes sociais. p3
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Agropecuária goiana criou mais
de 7 mil novos empregos em 2020

De janeiro a julho des-
te ano, o setor agro-
pecuário foi respon-

sável pela criação de 7.064 
novos postos de trabalho em 
Goiás e registrou saldo posi-
tivo de empregos em todos 
os meses de 2020. Só em 
julho, foram 504 novas vagas 
em atividades ligadas à agri-
cultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultu-
ra. Os números são do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 

do Ministério da Economia.
Segundo o secretário de 

Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, 
apesar de a Covid-19 ter im-
pactado diversos setores da 
economia, a agropecuária não 
parou as atividades ao longo 
do ano e isso refletiu de forma 
positiva na criação de empre-
gos. “Enquanto outros seg-
mentos passaram por dificul-
dades na contratação de mão 
de obra e por desemprego, a 

agropecuária se manteve na 
contramão dos índices, pro-
movendo a inclusão de pes-
soas no mercado de trabalho 
e contribuindo para a geração 
de renda e o desenvolvimento 
de cidades”, disse o secretário.

O secretário acrescenta 
também que o setor agro-
pecuário alcança resultados 
expressivos, principalmente 
na safra de grãos e em ex-
portações, “o que proporcio-
na mais segurança para que 
produtores possam investir 

na atividade e, por conse-
quência, oportunizar mais 
vagas de trabalho”.

“É preciso reforçar ainda 
que o Governo de Goiás atua 
para fortalecer o agro e as ca-
deias produtivas deste setor, o 
que permite levar melhorias 
para todos que atuam direta 
ou indiretamente no meio ru-
ral”, informa o secretário. Ele 
explica que as ações vão des-
de internet em assentamen-
tos rurais e operacionalização 
do Programa de Aquisição de 

Alimentos até investimentos 
em obras como barragens e 
entrega de máquinas e imple-
mentos agrícolas para melho-
ria da infraestrutura rural. 

“Temos seguido a orien-
tação do governador Ronal-
do Caiado em desenvolver 
políticas públicas, assim 
como levar projetos e me-
lhorias para permitir a cria-
ção de emprego e renda, es-
pecialmente para as regiões 
mais vulneráveis no nosso 
Estado”, destacou.

Reprodução

Vigilância 
sanitária
vai fiscalizar 
cerca de 100 
supermer-
cados em 
Goiânia

A Prefeitura de Goi-
ânia vai fiscalizar cerca 
de 100 supermercados 
durante esta semana na 
capital. As ações come-
çaram nesta segunda-
-feira (24/08) e vão até 
sexta-feira (28/08), sem-
pre das 8h às 17h. O ob-
jetivo da ação é verificar 
se todos os estabeleci-
mentos estão seguindo 
os protocolos de segu-
rança estabelecidos pela 
Vigilância Sanitária.

Na semana passada 
foram fiscalizados 104 
restaurantes na opera-
ção “Hora do Almoço”, 
sendo que em 48 não 
foram encontradas ir-
regularidades. Já em 
53 estabelecimentos 
os fiscais descobriram 
falhas pontuais, como 
proximidade entre as 
mesas, pessoas se ser-
vindo no auto atendi-
mento sem fazer uso 
das luvas e aglomera-
ções nas filas do lado 
externo, situações 
que foram resolvidas 
no momento. Mesmo 
assim os proprietários 
foram intimados para 
não cometerem os 
mesmos erros.

“Do total desses 
104 restaurantes que 
fiscalizamos, três fo-
ram autuados por não 
corrigirem os proble-
mas que nós encon-
tramos e notificamos 
anteriormente, a mul-
ta para cada um foi 
de R$ 4.705,00. Nesta 
semana a gente es-
pera que o resultado 
supere as expectativas 
como aconteceu nos 
restaurantes”, explica 
o coordenador de Fis-
calização de Alimen-
tos da Vigilância Sani-
tária, Jadson Tavares.

Para possíveis de-
núncias de locais que 
descumpram as re-
gras, devem ser envia-
das para o e-mail vi-
sagoianiaalimentos@
gmail.com ou através 
do aplicativo “Prefei-
tura 24 horas”.

Covid-19: Goiás registra 
3.693 novos casos e 
81 mortes em 24 horas

Brasil registra 1.271 mortes por 
covid-19 em 24h e total vai a 116.580

Boletim da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-GO) 
divulgado na tarde desta 
terça-feira (25/8) aponta que 
Goiás registrou 3.693 novos 
casos e 81 mortes por co-
vid-19 nas últimas 24 horas. 
Com as atualizações, o Es-
tado chega a 122.646 casos 
confirmados e 2.839 óbitos.

Ainda de acordo com a SES-
-GO, há o registro de 112.586 

pessoas recuperadas. No Esta-
do, há 184.571 casos suspei-
tos em investigação. Outros 
92.159 já foram descartados.

Além dos 2.839 óbitos de 
covid-19 em Goiás até o mo-
mento, o que significa uma 
taxa de letalidade de 2,31%, há 
177 óbitos suspeitos que estão 
em investigação. Já foram des-
cartadas 1.123 mortes suspei-
tas nos municípios goianos.

O Brasil registrou 
1.271 novas mortes 
por covid-19 em 24 ho-
ras, elevando o total de 
óbitos pela doença a 
116.580, segundo dados 
divulgados nesta terça-
-feira (25/8) pelo Minis-
tério da Saúde.

Com 47.134 novos 
registros da doença, o 
número total de confir-

mações de covid-19 no País 
chegou a 3.669.995. Desses, 
2.848.395 (77,6%) corres-
pondem aos que se recupe-
raram da infecção e 705.020 
(19,2%) estão ainda em 
acompanhamento.

O dado do ministério não 
significa que todas as mortes 
ocorreram nas últimas 24h. 
Os casos, no entanto, esta-
vam em investigação e foram 

confirmados neste perío-
do. Há cerca de 2.868 
mortes em investigação.

O Estado de São Paulo 
tem um total de 765.670 
casos confirmados da do-
ença e 28.912 óbitos. A 
Bahia tem 240.939 regis-
tros da covid-19 e 5.051 
mortes. O Rio de Janeiro 
registra 214.003 casos de 
covid-19 e 15.560 mortes.
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Iris anuncia aposentadoria 
política e descarta reeleição
O prefeito de Goiânia, 

Iris Rezende (MDB), 
está se aposentando 

da política e, por isso, não 
será candidato à reeleição. O 
anúncio foi feito pelo próprio 
emedebista na manhã des-
ta terça-feira (25/8), durante 
pronunciamento transmitido 
ao vivo pelas redes sociais. 
Conforme frisou, as decisões 
foram “amplamente amadu-
recidas e tomadas de maneira 
consciente”. Portanto, disse, 
são irredutíveis e definitivas.

Ao lado de auxiliares de 
governo, vereadores e li-
deranças políticas, que se 
reuniram no hotel AlphaPa-
rk, Iris garantiu: “Aqui estou 
para, de maneira oficial, co-
municar que não serei candi-
dato à reeleição da Prefeitu-
ra de Goiânia no pleito que 
se aproxima. Encerro neste 
momento minha carreira po-

lítica construída ao longo de 
mais de seis décadas”.

O decano emedebista 
confessou ter ficado sensibi-

lizado com as “inúmeras ma-
nifestações de apoio”, mas 
tornou a garantir que encer-
rará as atividades públicas 

no dia 1º de janeiro de 2021, 
com a transmissão do cargo 
de prefeito ao vencedor das 
próximas eleições. Justificou, 

ainda, que decidiu anunciar 
sua decisão com certa an-
tecedência para que os pré-
-candidatos se organizem.

Antes de confirmar que está 
fora das eleições 2020, Iris fez 
um balanço de ações da prefei-
tura. Começou lamentando a 
morte de goianos e brasileiros 
vítimas da covid-19, e detalhou 
os passos da gestão municipal 
diante da pandemia, como a 
criação de 465 leitos. “Em Goi-
ânia nenhum paciente vítima 
da covid-19 ficou sem atendi-
mento necessário”, disse. 

O prefeito mencionou 
as iniciativas adotadas por 
outras pastas, como a Edu-
cação, e as obras que conti-
nuam em andamento, como 
é o caso do BRT e do viaduto 
da Avenida Leste Oeste.  “A 
despeito de ser um ano to-
talmente atípico, nossa ca-
pacidade de enfrentamento 
e gestão da crise, bem como 
perspectivas futuras, outra 
vez inspiram a população de 
Goiânia”, salientou. 

Reprodução

Governo federal lança Programa Casa Verde e Amarela
O presidente Jair Bolsonaro 

lançou ontem o novo programa 
habitacional do governo fede-
ral. Chamado de Casa Verde e 
Amarela, o programa é uma 
reformulação do Minha Casa 
Minha Vida, com foco na regu-
larização fundiária e na redução 
da taxa de juros, para aumentar 
o acesso dos cidadãos ao finan-
ciamento da casa própria.

Durante cerimônia no Pa-
lácio do Planalto, o presiden-
te Jair Bolsonaro assinou a 
medida provisória (MP) que 
cria o programa e disse que, 

agora, “a bola está com o Par-
lamento”. “Não tenho muito a 
dizer, apenas cumprimentar os 
ministros que trabalharam in-
cansavelmente nessa questão, 
bem como o nosso Parlamen-
to, que agora recebe essa MP 
e a aprovará, com toda certeza 
e, se for o caso, fará aperfei-
çoamentos. Assim é que se 
fazem as leis, assim que nos 
apresentamos para atender a 
nossa sociedade”, disse.

A meta é atender 1,6 mi-
lhão de famílias de baixa 
renda com o financiamento 

habitacional até 2024, um 
incremento de 350 mil resi-
dências em relação ao que se 
conseguiria atender com os 
parâmetros atuais. Isso será 
possível em função de nego-
ciações com o Conselho Cura-
dor do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), que 
subsidia o programa, e com a 
Caixa Econômica Federal, que 
é o agente financeiro.

De acordo com o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional, as Regiões Norte e 
Nordeste serão contempladas 

com a redução nas taxas em 
até 0,5 ponto percentual para 
famílias com renda de até R$ 2 
mil mensais e 0,25 ponto para 
quem ganha entre R$ 2 mil e 
R$ 2,6 mil. Nessas localida-
des, os juros poderão chegar 
a 4,25% ao ano e, nas demais 
regiões, a 4,5% ao ano.

“Nós teremos um trata-
mento diferenciado para as 
regiões que historicamente 
têm uma condição menor em 
relação aos seus índices de 
desenvolvimento humano”, 
disse o ministro do Desen-

volvimento Regional, Rogério 
Marinho. O limite do valor dos 
imóveis financiados no Casa 
Verde e Amarela também foi 
ampliado, com o objetivo de 
estimular a construção civil a 
atuar nessas localidades.

Ao longo de quatro anos, 
o subsídio do FGTS vai cair 
de R$ 9 bilhões ao ano para 
R$ 7,5 bilhões ao ano. Ainda 
assim, segundo o ministro, 
com a diminuição da taxa de 
juros e da prestação do finan-
ciamento, famílias que antes 
não eram atendidas em razão 
da faixa de renda, poderão 
acessar os benefícios, já que 
a legislação prevê que as fa-

mílias podem comprometer 
apenas 30% da sua renda 
com prestação habitacional.

Ao mesmo tempo, a Caixa 
aceitou reduzir a taxa de re-
muneração para a prestação 
dos serviços. “Isso é eficiên-
cia e saber gerir os recursos 
públicos, e tendo zelo pelo 
dinheiro da população. Isso 
vai permitir que mais 350 mil 
unidades sejam construídas 
com menos dinheiro”, disse 
Marinho, destacando que o 
governo prevê agregar mais 
de 2 milhões de novos empre-
gos diretos e indiretos e mais 
de R$ 11 bilhões de recursos à 
arrecadação.
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Goiano Pedro Scalon 
lança nova música 
com videoclipe

O cantor goiano Pedro 
Scalon lançou recentemen-
te a música ‘Depois de Ama-
nhã’, que faz parte do seu 
novo trabalho: o EP intitula-
do ‘A Legenda do Tempo’. O 
lançamento do EP está pre-
visto para novembro. 

A melodia da nova 
canção traz um estilo la-
tino, mesclando fortes 

traços brasileiros com carac-
terísticas flamencas. “Tenho 
uma relação muito forte com 
a música hispânica e flamen-
ca. Meu sobrenome, Scalon, 
é de origem cigana/hispâni-
ca”, diz. A música latina vem 
ganhando destaque mun-
dialmente e Pedro se dispôs 
a inserir seu jeito particular 
de fazer música nesse estilo.

Depois de nove anos, 
GP da Turquia está 
de volta à Fórmula 1

A Formula One Mana-
gement – empresa 
responsável pela 

organização da Fórmula 1 
– anunciou ontem as qua-
tro corridas que fecham a 
temporada 2020 com uma 
novidade. Os organizadores 
incluíram o Grande Prêmio 
(GP) da Turquia no calendá-
rio. O país não recebia uma 
prova da F1 desde 2011.

Em nota oficial, a F1 tam-
bém confirmou o encerra-

mento da temporada em 
Abu Dhabi (Emirados Árabes 
Unidos), como previsto ini-
cialmente, e a realização de 
duas provas no Bahrein. Já 
o GP da China, marcado, a 
princípio, para abril e adia-
do no primeiro semestre, foi 
cancelado. odo o cronogra-
ma do Mundial foi revisado, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

Por meio de Twitter, A 
F1 celebrou retorno da Tur-

quia na competição.
O replanejamento da 

temporada 2020 do Circui-
to Mundial, em decorrência 
da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), já havia 
havia incluído novidades, 
como o retorno dos GPs de 
Ímola (Itália) e Nürburgring 
(Alemanha), países que não 
recebiam provas desde 2006 
e 2013, respectivamente. 
Também foram inseridas no 
calendário deste ano os GPs 

estreantes de Portimão (Por-
tugal) e Mugello (Itália).

Com estas quatro provas 
adicionadas ao calendário, o 
campeonato mundial deste 
ano terá 17 provas no total. 
Até hoje (25) seis delas já fo-
ram disputadas. Na previsão 
inicial, antes da pandemia, 
os organizadores preten-
diam realizar 22 provas. Con-
fira AQUI a tabela de classifi-
cação do Circuito Mundial de 
Fórmula 1.  (Agência Brasil)
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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 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-
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-
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 
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 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 FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

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 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 
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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

MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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. 
-------------------------------
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 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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
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-------------------------------
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R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
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sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (cinquenta e cinco mil 
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Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
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email: kassioperfumaria@
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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) 
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Itália começa a testar possível 
vacina contra covid-19 em voluntários
A Itália iniciou testes 

de uma candidata a 
vacina contra a co-

vid-19 em humanos nessa 
segunda-feira (24), juntan-
do-se a um esforço global 
em busca de uma reação ao 
vírus, que deu sinais de es-
tar ressurgindo na Europa.

O Instituto Lazzaro 
Spallanzani, um hospital de 
Roma especializado em do-
enças infecciosas, realizará 
testes com 90 voluntários 
nas próximas semanas, na 
esperança de que uma vacina 
esteja disponível até a prima-
vera local do ano que vem.

Francesco Vaia, dire-
tor de saúde do hospital 
Spallanzani, disse à Reuters 
que o primeiro paciente 
será monitorado durante 
quatro horas antes de vol-
tar para casa, onde será 
mantido em observação 
durante 12 semanas.

“Veremos se ele apre-
senta algum efeito colate-
ral e se produz anticorpos 
neutralizadores”, disse 
Vaia, acrescentando que 
a segunda fase dos teste 

acontecerá em países com 
taxas de infecção mais al-
tas, como México e Brasil.

“Se conseguirmos ser rápi-

dos, teremos as primeiras va-
cinas no mercado na próxima 
primavera”, acrescentou Vaia.

A potencial vacina, cha-

mada GRAd-COV2, foi de-
senvolvida pela ReiThera, 
uma empresa sediada em 
Roma. A região de Lazio, 

no entorno da capital ita-
liana, informou em comu-
nicado que testes iniciais, 
inclusive em animais, de-

ram resultados positivos.
Várias vacinas em poten-

cial estão passando por tes-
tes em diversos países, como 
Índia, Reino Unido, Rússia e 
China, enquanto cientistas 
correm para desvendar os 
segredos de um vírus que 
surgiu há menos de um ano.

“As mentes e pesquisas 
de nosso país estão a ser-
viço do desafio global de 
derrotar a covid”, escreveu 
o ministro da Saúde, Rober-
to Speranza, no facebook ao 
anunciar o início do teste.

A Itália, que soma mais de 
35 mil mortes e é uma das na-
ções europeias mais atingidas, 
viu a epidemia atingir seu pico 
entre março e abril e depois 
aparentemente recuar, mas 
desde então testemunhou 
uma disparada de casos novos 
– mais de mil foram registra-
dos no último fim de semana.

Outros países da Europa 
viram aumentos ainda maio-
res, depois do relaxamento 
das restrições severas e das 
medidas de distanciamento 
social impostas no começo 
do ano. (Agência Brasil)
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