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Acompanhado de ministra da agricultura,
Caiado destaca parceria com Bolsonaro
Acompanhado da ministra de Agricultura, Tereza Cristina, em um evento para tratar de assuntos referentes ao agronegócio, o governador
Ronaldo Caiado (DEM) repetiu gesto já feito em solenidades anteriores e voltou a destacar a parceria de sua administração com a do presidente.
“Estamos recebendo um grande apoio do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, para termos a capacidade de sermos competitivos”.
p3

Homem vestido de Hulk
destrói estrela de Trump
na Calçada
da Fama p8
(62) 3010-4014

“Foi surpresa para
mim”, diz Toffoli
sobre a escolha de
Kassio Marques p4
(62) 98219-1904

99 é condenada
a pagar R$ 10 mil
a jovem que
sofreu racismo p2
/diariodoestado

Letalidade pela Covid-19 em
Aparecida é a segunda menor no país
Segundo dados da última semana disponíveis na plataforma SUS Analítico,
Aparecida tem a segunda menor taxa de letalidade por Covid-19 dentre
as cidades brasileiras com mais de meio milhão de habitantes. p2
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Letalidade pela Covid-19 em Aparecida
é a segunda menor nas cidades brasileira

S

Reprodução

egundo dados da última
semana disponíveis na
plataforma SUS Analítico, Aparecida de Goiânia tem
a segunda menor taxa de letalidade por Covid-19 dentre as
cidades brasileiras com mais
de meio milhão de habitantes.
O índice mostra a proporção
de mortes em relação ao número de casos confirmados da
doença. Em Aparecida, o segundo município mais populoso do Estado, no último dia
23, a taxa estava em 1,36%,
ficando atrás apenas de Florianópolis (SC), que apresentava 1,04% de letalidade.
Além de ser a única cidade goiana dentre os nove
municípios com os menores
índices no País, Aparecida
também possui menor letalidade do que todo o Estado
de Goiás (2,24%), o Centro-Oeste brasileiro e o País
(3,0%), de acordo com os dados da plataforma. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
atribui esses resultados à estratégia de “testar, monitorar
e cuidar” adotada na cidade
desde o início da pandemia
para proteger as pessoas.
Alerta para a população
“Tenho repetido que, apesar dos resultados positivos,
todos devem continuar seguindo as medidas de proteção, como o uso das máscaras, a higienização das mãos e
o distanciamento social sempre que possível. A pandemia
não acabou e ainda não há vacina disponível. Depende de
todos nós deter, ao máximo
possível, a disseminação do
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coronavírus e, dessa maneira,
evitar mortes. Já foram mais
de 400 vidas perdidas e isso
nos entristece profundamente” enfatiza o secretário de
saúde Alessandro Magalhães.
Como exemplos da estratégia que contribui para
a baixa letalidade, o gestor
destaca que, em cerca de seis
meses de enfrentamento à
pandemia, a SMS implantou
240 leitos hospitalares exclu-

sivos para a Covid-19 e testou
em massa a população com o
melhor exame para diagnóstico, o RT-PCR. Mais de 120 mil
testes já foram realizados na
cidade pela Prefeitura.
Amplo monitoramento
Além da testagem e ampliação de leitos, o secretário também atribui a baixa
letalidade ao monitoramento precoce dos doentes. Ele

salienta que a SMS já acompanhou mais de 30 mil pacientes diagnosticados com
a Covid-19 por meio de sua
Central de Telemedicina e
monitorou cerca de 700 pacientes dos grupos de risco
por meio de um programa que
oferece exames laboratoriais a
cada 48 horas, tomografia e
empréstimo de oxímetros. “A
estratégia de acompanhamento precoce e adequado dos

casos positivos evita a transmissão do vírus, o agravamento da doença e os óbitos em
decorrência de complicações
pela infecção. O programa
funciona tão bem que, apesar
dos idosos e doentes crônicos
serem os mais suscetíveis ao
agravamento, apenas 4% dos
que participaram do monitoramento precisaram de internação e 1,3% necessitaram
de UTI ”, afirma.

Batalhão Rural da PM acaba
com rinha de galo em Jussara

Com máximas acima de 38º,
Goiânia não verá chuva antes do dia 11

Em ação conduzida pelo
aspirante Danilo Frauzino Pereira, o Batalhão Rural desarticulou em Jussara uma rinha
de galo de grande proporção
na manhã de ontem. Ao todo,
110 animais foram salvos – a
maioria bastante machucados.
O Batalhão Rural chegou ao
local por meio de denúncia anônima. Havia duas arenas e as
lutas aconteciam no exato momento da abordagem. O dono

Goiânia mantém máximas acima de 38º graus
até o dia 11. Segundo informações do Clima Tempo, a próxima semana
segue em calor intenso.
Contudo, no domingo
(11), estão previstas pancadas de chuva à tarde e à
noite, o que se repete em
12 de outubro, que também terá uma amenização
na temperatura, com má-

cedia o local para as rinhas há
cerca de três meses, de acordo
com informações preliminares.
Só podia ter acesso às rinhas quem tivesse sido convidado pelo núcleo que organizava as lutas. O convite era feito
boca a boca. O uso de redes
sociais era vedado. Os apostadores encontravam-se em um
posto de gasolina e, de lá, partiam para o local – geralmente
por volta das 7 da manhã.
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xima de 34º.
Segundo
informado
pelo Popular, inclusive,
a tendência é de que, a
partir de quinta-feira (8),
uma frente fria comece a
se formar na região sul do
País e que ocorram mais
chuvas pelo Estado. Ao
jornal, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e
Hidrológicas do Estado de

Goiás (Cimehgo), afirmou
que a massa de ar seco e
quente perderá intensidade gradativamente.
Ele afirma que isso deve
possibilidade o avanço da
frente fria pelo Brasil central e influenciar na qualidade de umidade relativa de
ar. Destaca-se que alguns
municípios goianos podem
ter índice de umidade inferior a 12% neste semana.

A justiça condenou
a 99 Pop, empresa de
transporte urbano, a pagar R$ 10 mil de indenização para estudante universitário, de 27 anos, por
racismo e descriminação
em Anápolis. O estudante
sofreu a descrição por um
motorista do aplicativo.
Na ação foi constatado
que o jovem, morador do
Residencial Copacabana,
provou que o motorista
da empresa recusou a
levá-lo para a faculdade
devido ele ser negro e
o bairro onde mora. No
processo, os advogados
da vida anexaram prints
da conversa, onde o motorista, após receber a
localização do passageiro, insinuou que poderia
ser roubado. O motorista
cancelou a viagem quando chegou no local e giu
que o rapaz era negrom
No dia 23 de setembro,
a juíza Luciana de Araújo
Camapum Ribeiro assinou
a decisão de indenização. Nos autos ela diz que
“mesmo que o motorista
desconfiasse de qualquer
conduta, deveria somente
cancelar a viagem e não
agredir moralmente o solicitante”, afirma.
Nos autos, a 99 declarou que não possui vínculos com os condutores,
porém o argumento não
foi aceito por Luciana. “Entendo que a ré deve responder pelos atos de seus
motoristas, sobretudo por
se tratar de responsabilidade objetiva, exige-se,
apenas, a comprovação
do dano experimentado e
nexo com a prestação do
serviço colocado à disposição no mercado de consumo”, declarou.
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Com ministra ao lado, Ronaldo Caiado
volta a destacar parceria com Bolsonaro
Redação

Reprodução

A

companhado da ministra de Agricultura,
Tereza Cristina, em um
evento para tratar de assuntos referentes ao agronegócio,
o governador Ronaldo Caiado
(DEM) repetiu no sábado um
gesto já feito em solenidades
anteriores e voltou a destacar a parceria de sua administração com a do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).
“Estamos recebendo um grande apoio do governo federal,
do presidente Jair Bolsonaro,
para termos a capacidade de
sermos competitivos”, disse o
governador. O evento aconteceu em Alexânia e fez parte do
projeto Agro pelo Brasil.
Entre as ações que o
Estado realiza em parceria
com o governo federal, Caiado destacou as políticas
de aquisição de alimentos,
melhoria da parte logística e o trabalho de regu-

Goiás atinge primeiro lugar no Ideb 2019
Os resultados da aprendizagem dos estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino de Goiás no
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) 2019
foram analisados em webconferência. A reunião online
contou com a participação do
governador Ronaldo Caiado,
da secretária da Educação, Fátima Gavioli, e do superintendente do Instituto Unibanco,
Ricardo Henriques.
No Ensino Médio, a nota

média das escolas estaduais
que ofertam esta etapa do
ensino saltou de 4,3, em 2017,
para 4.8, em 2019, alcançando
a meta estabelecida para o estado e assegurando o primeiro
lugar do país no Ideb 2019.
Para além desta análise
que celebra a posição do Estado no ranking da Educação
pública brasileira, o webnário promovido pelo Instituto
Unibanco, trouxe à luz, indicadores que contribuirão,
sobretudo, na superação dos

desafios ainda postos, em
Goiás e em todo o país.
Para o superintendente do Instituto Unibanco, o
avanço do estado, juntamente com as melhorias alcançadas por outros estados da federação, deve ser visto como
um conjunto de práticas a
serem referenciadas pelo
país. “Goiás já é a referência
e pode se tornar, também, a
referência do novo patamar
que o Brasil como um todo
precisa almejar”, afirmou.

larização da propriedade
de pequenos agricultores.
“Estaremos aqui em breve para entregar títulos de
propriedade aos assentados de Goiás”.
“Isto é um avanço. A terra
do desse assentado não tinha
valor de garantia nenhuma e,
agora, no momento que recebe a escritura, o direito de
propriedade daquela terra,
ele passa a ter um bem que,
indiscutivelmente, multiplicou por mais de 10 mil o valor”, explicou o governador.
Caiado ainda citou algumas das ações já em execução
para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho das
pessoas que vivem no campo.
“Estamos fazendo uma política de eletrificação rural, de rodovias, de cursos por parte da
Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater-GO) e da Agrodefesa, qualificando os assentados”.
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‘Foi surpresa para mim e Gilmar’, diz Toffoli
sobre a escolha de Kassio Marques para o STF
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Redação

E

m meio ao clima de
mal-estar no Supremo
Tribunal Federal (STF)
causado em torno da nomeação de Kassio Marques para
substituir Celso de Mello, que
se aposenta no dia 13, o ministro Dias Toffoli contou que
ele e Gilmar Mendes foram
surpreendidos com a escolha do desembargador para
a vaga na semana passada.
Na última terça-feira, Toffoli
esteve em um jantar na casa
de Gilmar Mendes, com a presença de Marques e do presidente Jair Bolsonaro — que,
na ocasião, apresentou seu
escolhido aos dois ministros.
Toffoli negou que ele e Mendes tenham participado do
processo de escolha do novo
ministro do Supremo. Ele disse desconhecer qualquer mal
estar causado em outros ministros. A interlocutores, o presidente da Corte, Luiz Fux, disse
que estaria incomodado com o
excesso de diálogo de Toffoli e
Mendes com o Planalto.
“Não participei do processo de escolha (de Kassio Marques). Quando fui informado,
ele já tinha sido escolhido.

Foi uma surpresa para mim e
para o Gilmar (Mendes)”.
No sábado, em novo evento
social, Toffoli recebeu em sua
casa o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
Marques e outros convidados
para um almoço. Um chef foi
contratado para preparar espaguete com frutos do mar.
De entrada, foram servidas
casquinhas de siri. Depois, Toffoli telefonou para Bolsonaro
para convidá-lo a participar do
evento. Assistiram juntos a um
jogo de futebol pela televisão
e, à noite, pediram carregamentos de pizza.
“Eu sou um cara que gosta
de unir as pessoas, que todo
mundo se divirta. Confraternizar. Foi uma confraternização,
ninguém falou de trabalho.
Não estávamos aqui para
discutir assunto sério” disse
Toffoli ao GLOBO no sábado,
depois do encontro.
Embora o chef tenha sido
contratado previamente, Toffoli disse neste domingo que
o encontro de ontem não foi
previamente planejado:
“O Davi estava aqui (em
casa) e chamei o presidente
para ver o jogo com a gente.
As pessoas foram chegando

de última hora”.
Na chegada de Bolsonaro,
Toffoli e o presidente deram
um abraço amistoso. A imagem do encontro foi criticada
por aliados do presidente nas
redes sociais. Os comentários
incomodaram a família Bolsonaro, que respondeu publicamente alguns deles.
Antes de tomar posse no
STF, Kassio Marques precisa
ser submetido a sabatina na
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado.
Depois, precisa ser aprovado em votações na CCJ e no
plenário da Casa. Toffoli disse que não foi discutida nenhuma estratégia para essas
fases nos dois encontros que
ele teve com Marques.
O ministro também negou
que tenha sido discutido o destino no inquérito que investiga
o presidente Jair Bolsonaro no
Supremo nas reuniões. O caso
está sob a relatoria de Celso de
Mello. O caminho natural seria
Marques herdar a relatoria do
processo. No entanto, entre
a aposentadoria do decano e
a posse do novo ministro, Fux
pode determinar sorteio de um
novo relator para o caso, entre
os atuais ministros do STF.

Goiás, Tocantins e DF, 5 de Outubro de 2020

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
------------------------------SAVEIRO 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
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898

ANO 12, Nº 2571
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
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
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
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-------------------------------

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
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
-------------------------------

-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880

-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

------------------------------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
------------------------------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

ACOMPANHANTE

------------------------------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
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
culos 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,
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

------------------------------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, gossexo 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
------------------------------GABRIELLA
venha
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
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Homem vestido de Hulk
destrói estrela de Trump
na Calçada da Fama

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

Papa Francisco cita Vinicius
de Moraes em nova encíclica

Redação

U

m homem vestido
de Hulk danificou
a estrela de Donald Trump na Calçada da
Fama, em Hollywood, segundo o TMZ. De acordo
com o site, a polícia informou que, na manhã de

sexta-feira (2), um homem
fantasiado de super-herói
usou uma picareta para
destruir a homenagem feita a Trump no local.
A ação aconteceu no
mesmo dia em que o presidente afirmou ter testado
positivo para Covid-19.
Segundo o TMZ, uma
equipe já está trabalhando

na restauração da estrela.
A polícia investiga o caso e,
até o momento, ninguém
foi detido. Os danos são
avaliados em US$ 5 mil, cerca de R$ 28 mil.
Essa não é a primeira
vez que a estrela do presidente dos Estados Unidos
é danificada. Em 2018, um
homem usou uma picareta

para destruir o espaço que
homenageia Trump na famosa calçada.
Donald Trump foi homenageado na Calçada da Fama
em janeiro de 2007. Desde
então, o espaço dedicado ao
atual presidente dos Estados
Unidos já foi pintado com
tinta spray preta e sofreu outros atos de vandalismo.

Em meio a um forte
discurso de apelo social,
a nova encíclica do Papa
Francisco, “Fratelli Tutti”
(“Todos Irmãos” em italiano), traz uma citação do
poeta e compositor brasileiro Vinicius de Moraes
(1913-1980).
No sexto capítulo do
texto, dedicado ao “diálogo” e à “amizade social”,
Jorge Bergoglio menciona
uma passagem da letra da
música “Samba da Bênção”: “A vida é a arte do
encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”.
Em seguida, Francisco
escreve que “várias vezes”
já convidou a fazer crescer
“uma cultura do encontro
que supere as dialéticas
que colocam um contra
o outro”. “É um estilo de
vida que tende a formar
aquele poliedro que tem
muitas faces, muitos lados,
mas todos compõem uma
unidade rica de matizes,
porque o todo é superior à
parte”, diz o Papa.
A necessidade de diálogo
é um dos principais temas
da terceira encíclica assina-

da por Jorge Bergoglio, que
também reúne algumas das
principais bandeiras de seu
pontificado, como as críticas
ao nacionalismo, ao populismo, ao individualismo e à
“cultura dos muros”.
Além disso, defende o
direito às migrações e cobra uma reforma da Organização das Nações Unidas
e do sistema financeiro
mundial. A encíclica foi
divulgada no Dia de São
Francisco de Assis e assinada pelo Papa no último
sábado, durante uma missa na cripta onde está o
túmulo do “santo dos pobres” e padroeiro dos animais e do meio ambiente –
São Francisco também é a
inspiração para o nome de
Bergoglio como Pontífice.
A cerimônia foi sua primeira saída de Roma em sete
meses, devido à pandemia.
O novo documento papal, que pela primeira vez é
assinado fora dos muros do
Vaticano, deve servir como
um guia espiritual para os
católicos em face dos momentos inéditos enfrentados pela Humanidade.

