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Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) tem como intuito proibir que seja obrigatória a vacinação contra a 
Covid-19. O texto é de autoria do deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL) e, para justificar seu pedido, ele afirma que o direito da liber-
dade individual não pode ser violado e que neste caso não há choque com o direito à vida “pela simples razão de o vírus não ser fatal”. p2

p8

DIÁRIO DO ESTADO

GODZILLA VS. 
KONG NA NETFLIX

Projeto de lei quer proibir que vacina
contra a Covid-19 seja obrigatória

Polícia Civil faz 
reconstituição do 
assassinato de 
advogados  p2

Empregos 
crescem em 
Goiás apesar 
da pandemia  p2 p3

Goiás cria primeira Delegacia Especiali-
zada no Atendimento ao Turista
Governo de Goiás anunciou a criação da primeira Delegacia Especializada no Atendi-
mento ao Turista em Goiás (Detur), que atenderá os municípios de Caldas Novas e Rio 
Quente. A nova unidade é estratégica para um dos maiores polos de turismo do Brasil.

Senado 
aprova inclu-
são de agra-
vante a crime 
de racismo no 
Código Penal p4
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A Polícia Federal (PF) defla-
grou a Operação Rêmora, que 
visa desarticular uma associa-
ção criminosa suspeita de co-
ordenar atividade de garimpo 
ilegal na Terra Indígena Iano-
mâmi, na Amazônia.

A pedido da 1ª Vara da Jus-
tiça Federal, em Roraima, três 
mandados de busca e apreen-
são estão sendo cumpridos 
após manifestação favorável 
do Ministério Público.

Segundo a PF, as investiga-
ções foram iniciadas em 2018, 

“após uma ação do Exército 
abordar suspeitos que estariam 
levando pessoas, mantimentos 
e materiais diversos em um ca-
minhão para áreas de garimpo 
às margens do rio Uraricoera”.

Duas pessoas são suspeitas 
de serem responsáveis pela 
exploração de garimpo ilegal.  
A PF informou que elas conta-
riam com maquinário e balsas 
para a extração de ouro na re-
gião, recrutando e gerencian-
do garimpeiros e mergulhado-
res em suas atividades.

Polícia Civil 
faz reconsti-
tuição do as-
sassinato de 
advogados

Polícia Federal deflagra ope-
ração contra garimpo ilegal

Casal suspeito de aplicar golpes no 
auxílio emergencial é preso em Aparecida
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Um projeto de lei 
apresentado na As-
sembleia Legislativa 

de Goiás (Alego) tem como 
intuito proibir que seja obri-
gatória a vacinação contra a 
Covid-19. O texto é de au-
toria do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL) e, 
para justificar seu pedido, 
ele afirma que o direito da li-
berdade individual não pode 
ser violado e que neste caso 
não há choque com o direito 
à vida “pela simples razão de 
o vírus não ser fatal”.

O projeto foi apresenta-
do na quarta-feira (25). Ele 
ainda precisa ser analisado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Casa para 
poder passar por duas vota-
ções em Plenário. Após isso, 
ainda seguirá para avaliação 
do governador Ronaldo Caia-
do (DEM), que pode sancio-
nar ou vetar a matéria.

Apesar do projeto de lei, 
em nota, a Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO) adiantou que “tra-
balhará de forma educativa 
junto à população para a 
necessidade de vacinação”, 
com o intuito de “imunizar o 
maior número de pessoas”, 
sem, contudo, “caráter obri-
gatório” (leia a íntegra ao fi-
nal do texto).

Na proposta, o parlamen-
tar solicita que a vacinação 
contra a Covid-19 só deve 
ocorrer “mediante o consen-
timento do cidadão ou do 
responsável”. Teófilo evoca 
ainda um artigo do Código 

Civil que diz: “Ninguém pode 
ser constrangido a subme-
ter-se, com risco de vida, a 
tratamento médico ou a in-
tervenção cirúrgica”.

Apesar das mais de 6,2 
mil mortes ocorridas em 
Goiás pelo coronavírus até 
quarta-feira (25), segundo 
a SES-GO, o deputado, para 
justificar o projeto, diz que o 
vírus não é letal.

“Não há que se falar em 
confronto do direito à liber-

dade individual com o direi-
to à vida pela simples razão 
de o vírus não ser fatal, com a 
taxa de mortalidade no mun-
do em menos de 2,4% dos 
casos, não caracterizando evi-
dente direito à vida como su-
põe-se”, diz parte do projeto.

Debate
A obrigatoriedade ou não 

vacina contra a Covid-19, que 
ainda está em testes, é alvo de 
um grande debate no Brasil. 

Ao menos quatro processos 
sobre o tema estão no Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Duas delas devem ser julgadas 
a partir do próximo dia 4.

O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) já se manifes-
tou sobre o assunto afirman-
do que a vacinação contra a 
Covid-19 não será obrigatória.

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, defen-
deu que os governadores pos-
sam determinar a vacinação 

obrigatória para o combate à 
pandemia de Covid-19.

Nota da SES-GO:
A SES-GO esclarece que 

trabalhará de forma educativa 
junto à população para a ne-
cessidade de vacinação, cons-
cientizando os goianos para a 
imunização, assim como já é 
feito para outras vacinas que 
já fazem parte do calendário 
de vacinação e que previnem 
inúmeras doenças.

Reprodução

A Polícia Civil (PC) reali-
zou na tarde desta quinta-
-feira (26) a reconstituição 
do caso dos advogados 
mortos no dia 28 de outu-
bro deste ano. A reprodu-
ção simulada é uma das 
diligências tomadas pela 
corporação, para fins da 
investigação criminal. A 
diligência serve para a aná-
lise da dinâmica do fato, 
de modo a dirimir dúvidas 
sobre o acontecimento. 
O trabalho foi coordena-
do pelos delegados Rilmo 
Braga e Rhaniel Almeida, 
da Delegacia Estadual de 
Investigações de Homicí-
dios (DIH), e contou com 
substancial apoio dos peri-
tos criminais, que lavrarão, 
ao final, laudo técnico.

A reprodução simulada 
foi feita no escritório de ad-
vocacia das duas vítimas, 
situado na Rua 9-A, Setor 
Aeroporto, Goiânia, e teve 
a participação do executor 
Pedro Henrique Martins. A 
segurança no local foi re-
forçada pelos policiais civis 
da Coordenadoria de Ope-
rações e Recursos Especiais 
(CORE/GT3), o grupo tático 
da PCGO, durante a realiza-
ção do trabalho.

O caso foi investigado 
por uma força-tarefa com-
posta por 38 policiais civis 
da Homicídios e prendeu 
todos os envolvidos, inclu-
sive os intermediários e o 
mandante. O inquérito deve 
ser concluído em breve.

Crime 
O crime aconteceu em 

28 de outubro no escri-
tório dos advogados, por 
volta de 14h30. De acordo 
com a PC, dois homens 
agendaram horário e espe-
raram pelo atendimento. 
A secretária os levou até 
a sala dos advogados, mo-
mento em que os crimino-
sos colocaram as vítimas 
de costas e disparam.

Logo após ser preso no 
Tocantins, Pedro Henrique 
Martins, de 25 anos, sus-
peito de executar os advo-
gados, apresentou a versão 
de latrocínio, que é o rou-
bo seguido de morte. Para 
sustentar a tese, os suspei-
tos teriam levado do escri-
tório R$ 2 mil em dinheiro.

A Polícia Militar (PM), 
em patrulhamento na 
noite da última terça-feira 
(24) pela Avenida Milão, 
no Setor Jardim Florença 
em Aparecida de Goiâ-
nia, suspeitaram de um 
casal em um veículo.

Ao realizarem busca 
pessoal e veicular, foram 
encontrados cerca de R$ 
11.350,00 em espécie, 
além de diversos cartões de 
banco, anotações de dados 

bancários e uma máquina 
de cartão. Quando questio-
nados sobre o material, o 
casal confessou se tratar de 
um golpe relacionado ao 
auxílio emergencial, cedido 
pelo governo federal.

A mulher afirmou ain-
da, ter mais seis mil reais 
em sua conta particular, 
provenientes da aplicação 
do golpe. Os suspeitos 
indicaram também uma 
terceira pessoa, que não 

foi localizada no endereço 
informado, mas que tinha 
envolvimento nos golpes.

No local foi encontra-
do mais cinco máquinas 
de cartão, três folhas de 
cheque e um caderno de 
anotações com dados de 
várias contas bancárias. 
O casal envolvido e todo 
o material apreendido, fo-
ram encaminhados a de-
legacia de polícia para os 
procedimentos cabíveis.

Projeto de lei quer proibir que vacina
contra a Covid-19 seja obrigatória
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Governo de Goiás 
anunciou a criação 
da primeira Delega-

cia Especializada no Atendi-
mento ao Turista em Goiás 
(Detur), que atenderá os mu-
nicípios de Caldas Novas e 
Rio Quente. A nova unidade é 
estratégica para um dos maio-
res polos de turismo do Brasil, 
que recebe anualmente cerca 
de 5 milhões de visitantes vin-
dos de todo o País.  

 A especializada vai in-
vestigar as infrações penais 
em que a vítima é turista, à 
exceção de crimes de ho-
micídio. “Também vamos 
fazer serviço preventivo e 
educativo junto ao setor 
hoteleiro”, informou o de-
legado regional de Caldas 
Novas, Gustavo Ferreira. 

 A delegacia vai funcionar 
no complexo da Polícia Civil 
de Caldas Novas. Inicialmente 
terá como integrantes um de-
legado, um agente de polícia e 
um escrivão. A escolha do mu-
nicípio para sediar a delegacia 
é pela representatividade que 
Caldas Novas e Rio Quente têm 
no turismo em Goiás. As duas 

cidades juntas movimentam 
cerca de 50% do faturamento 
de todo o setor no Estado, cer-
ca de R$ 1,5 bilhão anuais. 

 Segundo o presidente 
da Goiás Turismo, Fabrício 
Amaral, a criação da dele-
gacia especializada fará di-

ferença justamente pelo qu-
antidade de viajantes que os 
municípios recebem. “Será 
uma instituição para aten-

der bem as pessoas, dar ce-
leridade aos procedimen-
tos e um recado para que 
os turistas voltem”, afirma.

Cerimônia
O  anúncio, feito nesta qu-

arta-feira (25/11), da criação 
da especializada ocorreu 
em cerimônia no Palácio 
das Esmeraldas. Estiveram 
presentes a coordenadora 
do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha Cai-
ado, de auxiliares do gover-
no, delegados, e autoridades 
dos municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente.

Gracinha Caiado enfati-
zou que é preocupação do 
Governo de Goiás é atender 
os municípios que tenham 
maior abrangência turística, 
já que, quando um visitante 
é bem atendido, ele replica 
isso de forma positiva e re-
torna. “O papel do Estado 
deve ser não só de valorizar 
e fomentar esse importan-
te setor, mas garantir que 
os viajantes tenham tran-
quilidade para aproveitar, 
e os trabalhadores, para 
garantir o sustento de suas 
famílias”, destacou.

O estado de Goiás regis-
trou um saldo positivo de 
8.805 empregos gerados 
com carteira assinada no 
mês de outubro. Os dados 
são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados, do Ministério da 
Economia, e forma divulga-
dos nesta quinta-feira, 26.

Por conta da pandemia, 
nos meses de março, abril 
e junho, o estado perdeu 
quase 30.211 vagas ocu-
padas. De janeiro a outu-
bro, Goiás acumulou um 
saldo de 22.550 novos 
empregos, colocando o 
estado em quinto lugar na 
esfera nacional.

O setor que mais puxou 
este resultado positivo foi o 
da indústria, criando 13.214 
postos de trabalho de janeiro 
a outubro. Em segundo lugar, 
a construção civil criou 8.954 
empregos no mesmo período, 
e a agropecuária abriu outras 
5.758 oportunidades.

Não tão bem aparece o 

comércio e o setor de ser-
viços: ainda apresentam 
saldos negativos de 1.495 e 
3.881 empregos, respecti-
vamente. Mas os números 
destes dois setores no mês 
de outubro foram ambos po-
sitivos: mais de 3 mil novos 
postos de trabalho criados 
para cada área.

Reprodução

Empregos crescem em Goiás apesar da pandemia

Governo de Goiás cria primeira Delegacia 
Especializada no Atendimento ao Turista
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O Senado aprovou 
hoje (25) um projeto 
de lei (PL) que altera 

o Código Penal e inclui a pre-
visão de agravantes aos cri-
mes praticados por motivo 
de racismo. O projeto é do 
senador Paulo Paim (PT-RS) 
e foi aprovado por unanimi-
dade, de forma simbólica. O 
texto segue para a Câmara.

O projeto também prevê, 
além do racismo, agravantes 
por outros preconceitos. O 
texto inclui no código penal 
brasileiro a possibilidade de 
inserir agravante “por moti-
vo de discriminação e pre-
conceito de raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacio-
nal ou orientação sexual”.

Já existe na legislação bra-
sileira a injúria racial, mas não 
existe, de acordo com o rela-
tor do projeto, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), uma agravante 
genérica que se aplica a todos 
os crimes indistintamente, se 
resultantes de preconceito de 
raça ou de cor.

O projeto utilizou os ter-
mos empregados na Lei 
7.716/89, que define os cri-
mes resultantes de precon-
ceito de raça ou de cor. Após 
discussão entre os senado-

res, eles decidiram incluir 
“orientação sexual” no rol 
de agravantes, como um 
pleito do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

O projeto foi apresenta-
do em 2015 e foi votado hoje 
como um item extrapauta, ou 
seja, sua votação não estava 
prevista na sessão de hoje. 
A votação foi um pedido de 
Paim, como uma resposta do 
Senado ao assassinato de um 
homem negro ocorrido em um 
supermercado em Porto Ale-
gre. Para Paim, o Senado deve 
se posicionar e oferecer uma 

resposta à sociedade diante 
do crime ocorrido. A morte 
de João Alberto Silveira Freitas 
ocorreu na véspera do Dia da 
Consciência Negra. Todos os 
senadores concordaram com 
a proposta do senador gaúcho.

O relator do projeto afir-
mou que o racismo estrutu-
ral no Brasil “é uma realida-
de” e precisa ser combatido. 
Como exemplo, ele citou 
exemplos recentes ocorridos 
no Brasil, onde homens ne-
gros sofrem violência devido 
à cor da pele e também cita 
a morte de João Alberto. 

O Senado aprovou hoje 
(25) um projeto de lei (PL) 
que altera o Código Penal e 
inclui a previsão de agravan-
tes aos crimes praticados 
por motivo de racismo. O 
projeto é do senador Paulo 
Paim (PT-RS) e foi aprovado 
por unanimidade, de forma 
simbólica. O texto segue 
para a Câmara.

O projeto também prevê, 
além do racismo, agravantes 
por outros preconceitos. O 
texto inclui no código penal 
brasileiro a possibilidade de 
inserir agravante “por moti-

vo de discriminação e pre-
conceito de raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacio-
nal ou orientação sexual”.

Já existe na legislação 
brasileira a injúria racial, mas 
não existe, de acordo com 
o relator do projeto, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), uma 
agravante genérica que se 
aplica a todos os crimes indis-
tintamente, se resultantes de 
preconceito de raça ou de cor.

O projeto utilizou os termos 
empregados na Lei 7.716/89, 
que define os crimes resultan-
tes de preconceito de raça ou 

de cor. Após discussão entre 
os senadores, eles decidiram 
incluir “orientação sexual” no 
rol de agravantes, como um 
pleito do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

O projeto foi apresentado 
em 2015 e foi votado hoje 
como um item extrapauta, 
ou seja, sua votação não es-
tava prevista na sessão de 
hoje. A votação foi um pedi-
do de Paim, como uma res-
posta do Senado ao assas-
sinato de um homem negro 
ocorrido em um supermerca-
do em Porto Alegre. Para Paim, 
o Senado deve se posicionar e 
oferecer uma resposta à socie-
dade diante do crime ocorrido. 
A morte de João Alberto Sil-
veira Freitas ocorreu na vés-
pera do Dia da Consciência 
Negra. Todos os senadores 
concordaram com a proposta 
do senador gaúcho.

O relator do projeto afir-
mou que o racismo estrutural 
no Brasil “é uma realidade” e 
precisa ser combatido. Como 
exemplo, ele citou exemplos 
recentes ocorridos no Brasil, 
onde homens negros sofrem 
violência devido à cor da 
pele e também cita a morte 
de João Alberto.

Divulgação

Senado aprova inclusão de agravante 
a crime de racismo no Código Penal

S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km 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 
F:3213-4848 whatsa-
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 FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 
11 4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
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S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km 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 
F:3213-4848 whatsa-
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
-------------------------------
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4848
-------------------------------
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800,00 F:32 13-4848 
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-------------------------------
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F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 160.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

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-
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, 
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
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Reprodução

A lista anual divulgada 
pela BBC, destaca as mu-
lheres mais inspiradoras e 
influentes de 2020. A lista 
“BBC 100 Woman” de 2020 
apresentou diferenças dos 
outros anos, mostrando 
mulheres que estão fazen-
do a diferença em meio ao 
cenário pandêmico.

Este ano, a lista apre-
senta duas mulheres brasi-
leiras. Lea T, é uma modelo 
brasileira, renomada que 
já apareceu nas páginas de 
muitas publicações impor-
tantes como Marie Claire, 
Vogue e Grazia. Lea, foi re-
conhecida em 2016 como 
a primeira mulher transgê-
nero a participar de uma 
cerimônia de abertura de 
Olimpíada.

A modelo é defensora 
das causas e um ícone na 
cultura pop na defesa dos 
transgêneros. “O mundo 
está sempre mudando e 
estamos sempre em movi-
mento perpétuo — mas as 
mulheres não podem an-
dar sozinhas”, afirma Lea.

Dentre as brasileiras, 
também está Cibele Racy, 
professora pioneira no en-
sino da igualdade racial para 
alunos do ensino fundamen-
tal em São Paulo. Cibele to-
mou frente em mudar as 
normas e todas as práticas 
administrativas da escola 
para tornar o ambiente mais 
inclusivo, sem importar a 
raça, gênero ou cargo.

“Este ano nos impôs 
um refúgio reflexivo, prin-
cipalmente sobre os com-
promissos que a sociedade 
deve assumir para mudar. 
Espero que tenhamos reu-
nido energias transforma-
doras para os desafios de 
2021”afirma a professora.

Na lista desse ano a BBC 
deixou um nome na lista em 
branco, em homenagem a 
aquelas que perderam suas 
vidas tentando lutar pelo 
o que acreditavam. O nú-
mero em branco também 
permite que você lembre 
daquela mulher que te aju-
dou de alguma forma e fez a 
diferença na sua vida.

Próximo filme do 
monsterverse da Le-
gendary Pictures, 

Godzilla vs. Kong pode ser 
o próximo blockbuster a 
ser lançado diretamente 
no streaming. Por enquan-
to programado para ser 
lançado em maio de 2021, 
o longa pode chegar ao pú-
blico pela Netflix, que ofe-
receu US$ 200 milhões pe-
los direitos de distribuição.

Segundo o THR, a Warner-
Media, que também financiou 
parte do filme, tenta frear o 
negócio. A empresa, que le-
vou os capítulos anteriores da 
franquia – Godzilla, Kong: A 
Ilha da Caveira e Godzilla II: O 
Rei dos Monstros – aos cine-
mas, pretende levar Godzilla 
vs. Kong para sua própria pla-
taforma, a HBO Max.

Em um comunicado ofi-
cial, a Warner afirmou que 

ainda pretende lançar o fil-
me nos cinemas.

Segundo a sinopse oficial 
de Godzilla vs Kong, em um 
tempo em que monstros 
andam pela Terra, a luta da 
humanidade pelo seu futu-
ro coloca Godzilla e Kong 
em uma rota de colisão que 
mostrará as duas forças mais 
poderosas da natureza se 
chocando em uma espeta-
cular batalha que sempre 

será lembrada. Enquanto a 
Monarch embarca em uma 
missão perigosa em um ter-
reno desconhecido e des-
cobre pistas sobre a origem 
dos Titãs, uma conspiração 
dos humanos ameaça varrer 
as criaturas, boas e ruins, da 
face da Terra para sempre.

Antes previsto para no-
vembro deste ano, o longa 
teve seu lançamento adiado 
para 21 de maio de 2021.

Reprodução/Instagram

Godzilla vs. Kong pode ser 
lançado direto no streaming

Duas brasileiras 
estão na lista “BBC 
100 Women” de 2020


