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Governo de Goiás investe R$ 1,8
milhão na Casa do Idoso Vila Mutirão
Na data em que se comemorou o Dia Internacional e Nacional do Idoso (1º/10), o governador Ronaldo Caiado anunciou a reforma
da Casa do Idoso Vila Mutirão e a construção de um centro de convivência na unidade. O início das obras está previsto para novembro.
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Goiás chegou a 212 mil casos
de coronavírus nesta quinta
Reuters

O

estado de Goiás registrou 3.113 casos
de coronavírus nas
últimas 24 horas, de acordo
com a Secretaria de Estado
de Saúde (SES). Com os números desta quinta-feira (1º)
o total de confirmações chegou a 212.898. Existem ainda
225.068 casos suspeitos.
Foram registrados também
51 óbitos nas últimas 24 horas
e o montante chegou a 4.723.
Além disso, 250 mortes ainda
são investigadas. De acordo
com a SES, 201.207 pessoas

se recuperaram da doença,
o que representa 94,5% das
pessoas atingidas. A taxa de
letalidade é de 2,2%.
Coronavírus e faixa etária
O painel eletrônico feito
pela SES mostra que a Covid-19 tem atingido mais as
pessoas entre 30 e 39 anos.
Nessa faixa etária foram registrados 24,3% dos infectados. Em segundo lugar vem
aqueles com idade entre 40
e 49 anos, com 20%.
Por outro lado, as pessoas menos atingidas pelo

Aeroporto Santa
Genoveva recebeu
primeiro voo internacional
A primeira operação internacional com uma aeronave de passageiros que
chegará no aeroporto Santa
Genoveva é com a equipe do
Santos Futebol Clube, que está
em Assunção, no Paraguai.
A equipe desembarcou
em Goiânia na madrugada
de hoje, dia 2 de outubro,
onde tem jogo marcado com
o Goiás Esporte Clube, no

domingo, dia 4.
O atendimento do voo
fretado foi alinhado entre
a Infraero e a GOL, que irá
ao Paraguai para buscar a
equipe e trazer até Goiânia.
De acordo com André Leite,
coordenador tático operacional da GOL, “tudo está
organizado para a primeira
operação internacional do
aeroporto”
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coronavírus têm entre 10 a
14 anos, com 1,7% das confirmações. Em segundo lugar
vem a faixa acima dos 80
anos, com 2,1%.
Com relação aos óbitos, o
maior número de registros
está nas pessoas com idade
acima de 80 anos. Esta faixa
concentra 25,9% dos casos
registrados. Em seguida
vem a faixa entre 70 e 79
anos, com 25,6%.
A faixa etária na qual foram
registrados menos óbitos é a
de 10 a 14 anos (2 mortes),

seguida da faixa de menores
de 10 anos (8 mortes)
Gênero
O coronavírus tem atingido homens e mulheres
de forma equilibrada, com
52,8% dos casos confirmados no sexo feminino e
47,2% no sexo masculino.
Nos óbitos, a maioria dos registros são deles (59%).
Raça/Cor
O painel mostra também que a maioria dos ca-

sos foram confirmadas em
pessoas
autodeclaradas
pardas (44,2%). Em seguida vem pessoas brancas
(26,3%), amarelas (15,7%),
pretas (3,3%) e indígenas
(0,1%). Em 10,3%, a raça/
cor é ignorada.
Com relação aos óbitos,
46,7% aconteceram em
pessoas pardas. Em seguida vieram pacientes brancos (18,9%), pretos (3,3%),
amarelos (1,6%) e indígena (2 óbitos). Em 29,4% a
raça/cor é ignorada.

Mais de seis mil roupas e calçados
falsificados são apreendidos na 44
A Polícia Civil, por meio
da Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes contra o
Consumidor (Decon), deflagrou nesta quarta-feira, 30,
a Operação Falsare. A ação
resultou na apreensão de
aproximadamente 3,5 mil
pares de calçados falsificados, além de 3 mil peças de
roupas também falsificadas.

A investigação teve início
através de denúncia a respeito da comercialização de tênis
falsificados em um depósito
localizado na região da Rua
44, em Goiânia. Durante a
investigação, os policiais civis
descobriram, além do depósito
denunciado, mais duas lojas,
uma com tênis e outra com camisetas falsificadas.

Os produtos foram apreendidos e amostras serão
enviadas para o Instituto
de Criminalística para a
realização de exame pericial de autenticidade. Os
proprietários das empresas
foram ouvidos e, caso sejam
detidos, podem pegar de
dois a cinco anos de prisão,
ou multa.
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Governo
autoriza
barreiras
sanitárias
em terras
indígenas

Nesta quinta-feira, 1,
foi publicada no Diário
Oficial da União uma medida provisória (MP) que
permite estabelecer barreiras sanitárias em áreas
indígenas. A medida foi
editada pelo presidente
Jair Bolsonaro. Segundo
o governo, o objetivo é
evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na
população local.
O texto indica que as
barreiras sanitárias serão
compostas por servidores
ou por militares. Assim, serão controlados o trânsito
de pessoas e de mercadorias que se dirijam para as
regiões indígenas. A medida também determina que
a Fundação Nacional do
Índio (Funai) fique responsável pelo planejamento e
pela operacionalização das
ações de controle das barreiras sanitárias.
No fim de agosto, o
ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, validou
parcialmente o plano de
barreiras sanitárias do
governo, elaborado para
evitar a disseminação do
coronavírus entre povos
indígenas.
O plano homologado
pelo ministro previa a divisão de terras indígenas em
dois grupos: o primeiro,
mais vulnerável, deveria
ter barreiras sanitárias já
em setembro; o segundo,
com as demais comunidades, deveria ter barreiras
implementadas até outubro. Agora, a MP editada
não trata de prazos para
implantação das barreiras.
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Governo de Goiás investe R$ 1,8 milhão
na Casa do Idoso Vila Mutirão
Reprodução

Redação

N

a data em que se
comemora o Dia
Internacional e Nacional do Idoso (1º/10), o
governador Ronaldo Caiado
anunciou a reforma da Casa
do Idoso Vila Mutirão e a
construção de um centro de
convivência na unidade. Os
investimentos somam R$ 1,8
milhão e o início das obras
está previsto para novembro.
Durante o evento, que
contou com a participação da
presidente de honra da Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) e coordenadora
do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha
Caiado, o governador também
apresentou o novo Passaporte
do Idoso, que contemplará,
na primeira etapa, 1.025 pessoas com mais de 60 anos. Os
benefícios entregues fazem
parte da agenda de trabalho
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds),
liderada por Lúcia Vânia.
Construída na década de
1980, a Casa do Idoso da
Vila Mutirão não passava

por uma reforma há mais
três décadas. A capacidade
é para 60 pessoas em 30 casas-lares, mas apenas oito
moradores estão atualmente no local, devido à carência de infraestrutura. Com
a reforma, o espaço voltará

a atender a quantidade de
pessoas para o qual foi projetado. Outra novidade é a
construção de um espaço de
convivência, que será aberto
aos moradores e ao público
externo, com piscina e toda
infraestrutura necessária à

prática de esporte e lazer
“O dever do Estado é
esse: estar mais próximo do
cidadão”, pontuou Caiado.
No caso específico dos idosos, o governador registrou
a importância de prover
atividades que fazem bem

ao corpo e à mente, como
exercícios na piscina, fisioterapia, leitura e também as
ferramentas tecnológicas,
que aproximam o grupo da
terceira idade a seus familiares. Tudo isso estará disponível no novo centro, que tem

uma demanda de 100 pessoas na fila de espera.
Em quebra de protocolo
durante a solenidade, Ronaldo Caiado não hesitou em
passar o microfone para aqueles que realmente são protagonistas, mas nem sempre a
voz tem forte ressonância na
sociedade. Escolhido para receber o documento das mãos
das autoridades, em representação a todos que serão
agraciados com a medida, Alcebíades Pereira de Carvalho,
de 94 anos, arrancou aplausos
do governador.
“Tenho acompanhado,
todos os dias, o seu trabalho na televisão, e vejo que
está forte e no lugar que é
necessário. Gosto de ver a
pessoa que cuida do povo
como o senhor está cuidando”, afirmou seu Alcebíades.
“É uma honra, para mim,
participar desse evento e receber da mão do governador
o passaporte. Se der oportunidade para viajar, viajo com
muita honra”, emendou ele,
ao demonstrar que vigor não
está relacionado, exclusivamente, aos jovens.

Não há data para retorno das aulas presenciais no Estado
O Centro de Operações
Emergenciais (COE) para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19 em Goiás tem acompanhado os dados no Estado e
observou que as aulas presenciais só terão autorização para
voltar quando cumprirem dois
critérios definidos em nota

técnica divulgada em setembro, diminuição do número
de mortes e da ocupação dos
leitos de UTI. Reunido na última quarta-feira, dia 30, o COE
definiu que ainda não há data
para a volta presencial em segurança das aulas em Goiás,
como traz nesta quinta, 1º de

outubro, a matéria do TBC 1,
da TV Brasil Central, feita pela
repórter Danila Bernardes.
O COE está constantemente monitorando os dados e
até o momento eles não indicam a possibilidade de retorno das aulas presenciais. Para
isso acontecer é preciso uma

diminuição no número de
mortes de 15% durante quatro semanas e a taxa de ocupação dos leitos de UTI precisa ficar abaixo de 75% durante
o mesmo período. Houve já
uma redução no número de
mortes, mas a taxa de ocupação dos leitos de UTI continua

alta, em torno de 82%, o que
referenda os critérios estabelecidos para o não retorno das
aulas presenciais.
Fazem parte do COE-GO
instituições dos governos
municipal, estadual e federal,
conselhos de saúde, representantes de classe, entre ou-

tros, que são responsáveis por
monitorar e definir as ações
que devem ser tomadas pelas autoridades com relação
à pandemia da Covid-19 em
Goiás, sempre com o intuito
de minimizar o impacto da
pandemia na saúde da população goiana.
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Queimada já destruiu mais de 3
milhões de hectares do Pantanal
Secom/MT

Redação

O

fogo que há meses
destrói parte do Pantanal, na região Centro-Oeste, já incinerou a 3,461
milhões de hectares. Segundo
balanço que o governo do
Mato Grosso do Sul divulgou
na tarde de hoje (1), só no estado o bioma já perdeu 1,408
milhão de hectares. Além
disso, no Mato Grosso, as
chamas consumiram outros
2,053 milhões de hectares.
Cada hectare corresponde,
aproximadamente, às medidas de um campo de futebol
oficial. Convertida, a área incinerada equivale a 34,6 mil
quilômetros quadrados. Um
território maior que Alagoas,
com seus 27,8 mil km².
Os dados foram apresentados pelo chefe do Centro de Proteção Ambiental
do Corpo de Bombeiros do
Mato Grosso do Sul, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior.Segundo ele, o tamanho da área do Pantanal
queimada até o último dia
27 confirma que este tem
sido um ano atípico não só
para o bioma, como para
toda região. Em 2019, no

mesmo período, as chamas
consumiram 1,559 milhão
de hectares em todo o Pantanal, nos dois estados. Ou
seja, menos da metade do
último período.
“Desde março, extrapolamos a máxima histórica
mensal de focos de calor no
Pantanal”, comentou Morei-

ra, comparando os 18.259
focos de calor registrados
no bioma entre 1 de janeiro
e ontem, 30 de setembro,
com os 12.536 focos registrados no mesmo período
de 2005, pior resultado até
então. “Este ano já superamos o recorde histórico.
E tudo indica que em ou-

tubro não será diferente”,
acrescentou Moreira.
Durante a apresentação
dos números, o secretário de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção
e Agricultura Familiar do
Mato Grosso do Sul, Jaime
Verruck, reforçou o prenúncio feito pelo tenente-co-

ronel. “[Nos próximos dias]
Teremos um incremento
enorme do número de focos
de incêndios no Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário, que disse considerar
“assustador” o atual número
de focos de incêndio registrados no estado.
Segundo o Centro de Mo-
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nitoramento do Tempo e do
Clima de Mato Grosso do Sul
(Cemtec-MS), a forte onda
de calor e a baixa umidade
deve persistir por pelo menos mais dez dias, em todo o
estado. Os meteorologistas
prevêem que, ao menos pelas próximas duas semanas,
os dias ficarão ainda mais
quentes, podendo inclusive
superar marcas históricas.
Ontem (30), em regiões
como Coxim e Água Clara,
os termômetros chegaram a
marcar 44,1 °C, com sensação
térmica de 52° C, a mais alta
registrado no estado desde
1973. Para agravar a situação,
em algumas partes do Mato
Grosso do Sul, a umidade relativa do ar chegou a 8%.
Focos de Calor
O calor e a baixa umidade dificultam o trabalho
dos bombeiros, brigadistas
e voluntários que tentam
apagar as chamas. Ontem,
ao participar de uma audiência pública na Assembleia
Legislativa, o secretário Jaime Verruck comentou que,
na semana passada, haviam
sido extintos 42 focos de calor só ao longo da linha de
trem entre Campo Grande e
Água Clara (um percurso de
cerca de 190 quilômetros).
Na última sexta-feira (25),
havia apenas 19 focos de calor em todo o Pantanal sul-mato-grossense. No domingo (27), no entanto, estes já
passavam de mil.
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Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2570
tSAVEIRO 12/13 ce prata 1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
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RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberquartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983

DIÁRIO DO ESTADO
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Cristo é iluminado de
rosa para prevenir câncer

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

Redação

O

Cristo Redentor ficará iluminado de rosa
a partir das 18h desta quinta-feira (1º), marcando o início da edição 2020 do
movimento Outubro Rosa,
liderado pela Fundação Laço
Rosa.
A iniciativa lembra que o
câncer de mama não pode
esperar, é uma causa de
todos e deve ser lembrado
durante o ano inteiro. A instituição é reconhecida nacionalmente pelo empenho em
diminuir as desigualdades de
acesso e tratamento do câncer. O tema da campanha,
este ano, é #doarsalva.
A solenidade de iluminação contará com a
participação da madrinha
da campanha, a atriz Ana
Furtado,seguida de uma live
(evento ao vivo, pela internet) com participação da
cantora Maria Rita e apresentação de atriz Adriane
Galisteu, que será transmitida diretamente do Hotel
Fasano, em Ipanema, a partir das 20h30.
Madrinhas de edições
anteriores do Outubro Rosa,
como Juliana Paes e Flávia
Alessandra, darão depoimento sobre a causa, que
já ganhou apoio de outras
atrizes, entre as quais Ingrid
Guimarães e Alinne Moraes.
A campanha destaca que,
este ano, devido à pandemia do novo coronavírus,
muitas pacientes de câncer
de mama tiveram seus tratamentos interrompidos.
Sem quarentena
A presidente da Fundação
Laço Rosa, Marcelle Medeiros, observou que o câncer
de mama é uma doença que
“não faz quarentena e nem
espera”. Daí a importância

Ex-BBB Felipe Prior vira
réu em processo de estupro

da conscientização das mulheres em se cuidarem para
evitar a doença.
“Doar precisa estar na
cultura da população, porque vimos que #doarsalva.
Por isso, lançamos esse movimento e convidamos todos
que puderem para doar e
arrastar outras pessoas pelo
exemplo. Também lançamos
o selo rosa para as empresas
comprometidas com a Laço
Rosa. O câncer não vai esperar a covid passar e os números, que já eram feios, agora

são mais alarmantes. Mais
do que nunca, é necessário e
urgente que todos ajudem a
salvar vidas”, disse Marcelle.
De acordo com dados do
Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva
(Inca), entre 2020 e 2022, o
Brasil terá 66,280 mil casos
novos de câncer de mama
por ano, ou seja, um risco
estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.
Ações online
Em razão da pandemia, as

ações do Outubro Rosa 2020
serão todas online. Uma
delas envolve a parceria da
Laço Rosa com a Crossnetworking, que resultará, no
próximo dia 10, no projeto
Extra Life, que vai contar
com a participação de youtubers (criadores de conteúdo do You Tube) e gamers
(jogadores de videogames).
Os dois grupos disputarão
com a meta de arrecadar doações para a causa do câncer
de mama, em um formato
de game show solidário.

O ex-BBB 20 Felipe
Prior, nesta quinta-feira
(1º), virou réu pelo crime
de estupro. A denúncia do
Ministério Público de São
Paulo veio dois dias após a
1ª Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) concluir o
inquérito sem indiciá-lo.
O Tribunal de Justiça do
estado recebeu a denúncia
em agosto que, devido à
pandemia do novo coronavírus, só chegou ao juiz
na última quarta-feira (30).
Conforme o juiz, que acolheu a denúncia de estupro,
Prior tem o prazo de dez dias
para apresentas resposta às
acusações. O caso em questão teria acontecido em São
Paulo em abril de 2014.
Por meio de nota, a assessoria do arquiteto se posicionou: “Depois de uma
criteriosa investigação, a
autoridade policial concluiu
pela inocência de Felipe
Prior. As provas coletadas ao
longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu
qualquer crime. A defesa

confia que o poder judiciário
também concluirá pela inocência de Prior e afastará as
acusações infundadas”.
Os casos foram divulgados pela revista Marie
Claire em abril deste ano,
expondo as duas acusações de estupro e uma de
tentativa de estupro por
parte de Felipe.
Os três crimes teriam
acontecido durante os jogos universitários das faculdades de arquitetura e
urbanismo de São Paulo (InterFAU) entre 2014 e 2018.
Em nota, a organização do
evento afirmou que Prior foi
banido após as acusações.
No mesmo dia, Prior
usou as redes sociais para
falar sobre as acusações.
“Desconheço todos os fatos apresentado. Nunca
cometi violência sexual
contra ninguém”, pontuou,
afirmando estar “muito
chateado” e que as mulheres teriam apresentado
a denúncia depois do ex-brother entrar na Casa. “O

