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O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Durval Pedroso, disse que a vacinação na capital goiana terá início na quarta-
-feira (20/1). A informação foi divulgada em coletiva de imprensa ontem. “Goiânia receberá, nesta primeira fase, 30 mil doses”, destaca.
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Goinfra foi condenada a 
pagar indenização por danos 
morais e materiais no valor 
de R$ 20 mil a um casal. Se-
gundo a sentença, o carro em 
que eles estavam capotou ao 
cair em uma ribanceira, após 
o motorista desviar de bura-
cos na pista da GO-330, entre 
Urutaí e Pires do Rio, na re-
gião sudeste de Goiás. Cabe 
recurso da decisão.

Conforme a decisão, o  mo-
torista narra que se deparou 
com buracos no interior da 
rodovia e que, ao tentar des-
viar deles, perdeu o controle 
da direção, e capotou o carro 
ao cair na ribanceira. Após ele 
citou que o acidente, o veículo 
ficou totalmente danificado, 
“com estragos de grandes di-
mensões”. Além disso, ele e a 
esposa tiveram lesões.

Enem: 
51,5% dos 
inscritos não 
comparecem

Goinfra é condenada a indenizar 
casal que capotou carro ao 
desviar de buracos na GO-330

Homem é preso suspeito de maus
tratos a pitbull, em Aparecida de Goiânia
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O titular da Secretaria 
Municipal de Saú-
de (SMS) de Goiâ-

nia, Durval Pedroso, disse 
que a vacinação na capital 
goiana terá início na quarta-
-feira (20/1). A informação 
foi divulgada em coletiva de 
imprensa nesta manhã de 
segunda-feira (18/1). “Goiâ-
nia receberá, nesta primeira 
fase, 30 mil doses”, destaca.

O secretário explica que en-
tre as 15 mil pessoas que rece-

berão as doses, neste primeiro 
momento, 37% serão profissio-
nais de saúde e os demais pes-
soas com 60 anos ou mais que 
vivem em instituições de longa 
permanência no município. Ele 
frisa ainda que a distribuição 
será feita de forma organiza-
da. “Já existe um mapeamen-
to e foram traçadas estraté-
gias para a imunização. Para 
se vacinar, as pessoas terão 
que fazer um agendamento 
prévio por aplicativo”, enfatiza.

Para receber a vacina, 
estas pessoas agendadas 
deverão comparecer em um 
dos oito pontos preparados 
na capital. Cada ponto terá 
uma sala reservada para a 
vacinação. De acordo com 
o titular da pasta, os horá-
rios para imunização serão 
estendidos, inclusive, aos 
sábados e domingos. Além 
de sete locais fixos, haverá 
a modalidade drive-thru no 
Estádio Serra Dourada. 

Para o goiano que for se 
vacinar é necessário levar 
documento com foto, que 
conste o CPF. No caso dos pro-
fissionais de saúde, também 
será necessária comprovação. 

O secretário de Saúde aler-
ta ainda que os cuidados de-
vem continuar. “A vacina de-
mora um tempo para criar a 
imunidade. É diferente imuni-
zar e estar protegido, por isso 
as medidas sanitárias serão 
mantidas”, informa. Ele desta-

ca que atualmente o número 
de leitos ocupados na capital 
está em torno de 69%, mas 
na última semana chegou a se 
aproximar de 80%, percentual 
este considerado de atenção 
em meio a pandemia. 

Durval finaliza afirmando 
que a Prefeitura continuará 
realizando os teste para co-
vid-19, mesmo diante do início 
da vacinação e orienta que os 
goianienses mantenham os 
cuidados para se protegerem. 

Reprodução Enem 2020 tem abs-
tenção de 51,5% dos 
candidatos inscritos, de 
acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Do total de 
5.523.029 inscritos para a 
versão impressa do Enem, 
que começou a ser aplicada 
no domingo (17), 2.842.332 
faltaram às provas.

Segundo o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, a 
abstenção recorde se deve 
principalmente ao medo 
da pandemia e a campa-
nhas contrárias à realiza-
ção do exame. Apesar dis-
so, considera a aplicação 
vitoriosa. No ano passado, 
a abstenção no primeiro 
dia do Enem foi 23%. “Fico 
satisfeito com o que fize-
mos no meio de uma pan-
demia”, diz, “[Quero] qua-
lificar o Enem no meio de 
uma pandemia como algo 
vitorioso para não atrasar 
mais a vida de milhões de 
estudantes”.  Em 2009, o 
segundo ano de aplicação 
do Enem com a maior abs-
tenção, a porcentagem de 
inscritos que não compare-
ceram foi de 37%.

Foram eliminados do 
exame 2.967 candidatos 
por não respeitarem as re-
gras do Enem, entre elas, 
não cumprirem as medidas 
de segurança para evitar o 
contágio pelo novo corona-
vírus, como usar máscara 
cobrindo a boca e o nariz 
durante toda a aplicação. 
Ao todo, 69 participantes 
foram afetados por ques-
tões logísticas, como emer-
gências médicas, falta de 
energia elétrica, entre ou-
tros. Os dados tanto de pre-
sença, quanto das elimina-
ções, segundo o presidente 
do Inep, são preliminares.  

Sintomas 
Nesta edição, por conta 

da pandemia, participantes 
que apresentassem sin-
tomas da covid-19 ou de 
outras doenças infectocon-
tagiosas não deveriam com-
parecer ao exame. Esses 
participantes podem acio-
nar o Inep e solicitar a rea-
plicação, que será nos dias 
23 e 24 de fevereiro. Até o 
momento, 10.171 partici-
pantes pediram reaplicação. 

No último sábado, 
16, um homem foi preso 
em flagrante suspeito de 
maus-tratos a um cachorro, 
em Aparecida de Goiânia. 
Na casa do detido, que não 
teve a identidade relevada, 
foi encontrado um animal 
da raça pit-bull sem abrigo, 
machucado e bastante ma-
gro, com sinais de desnutri-
ção e as costelas aparentes.

A ação teve início após 
uma denúncia anônima 
que indicou os maus-tra-
tos no Bairro Cardoso, em 
Aparecida. O animal foi 
resgatado e encaminhado 
a uma clínica veterinária, 
onde passará por exames 
e terá sua situação avalia-
da. Com base nessa aná-
lise, a Semma vai expedir 
uma multa ao suspeito, 

cujo valor pode variar de 
R$ 1 mil a R$ 200 mil.

O homem foi encami-
nhado ao 4º Distrito Poli-
cial de Aparecida de Goi-
ânia e autuado pelo crime 
de maus-tratos. Partici-
param da operação a Po-
lícia Militar, a Secretaria 
de Meio Ambiente de 
Aparecida (Semma) e a 
ONG Anjos Peludos.

Goiânia começará a vacinação 
na quarta, diz secretário de Saúde
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A vacinação contra a 
covid-19, cujo início 
foi confirmado para 

hoje (18/1), vai começar pelo 
município de Anápolis, se-
gundo o governador Ronal-
do Caiado, “em retribuição 
ao gesto da população e da 
prefeitura, que recepciona-
ram os brasileiros que esta-
vam em Wuhan, ano passa-
do, no início da pandemia”.

De acordo com o gestor, a 
ajuda de Anápolis foi essen-
cial no começo da pandemia 
porque, segundo ele, estava 
havendo resistência por par-
te dos municípios de receber 
os brasileiros que estava na 
China quando tudo começou. 
“Ninguém os aceitava”, pon-
tuou. “Anápolis tem que ser 
também homenageada para 
mostrar uma retribuição ao 
que o povo fez”, disse, ao 
acrescentar Goiânia na lista 
dos municípios que começam 
a campanha de imunização.

O Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação 
Contra a Covid-19 prevê, para 
os goianos, 7% do total de do-
ses adquiridas nacionalmen-
te pelo Ministério da Saúde 

(MS), mantendo a proporcio-
nalidade em relação às outras 
unidades federativas. Nesta 
primeira etapa, o Estado vai 
receber 87.172 doses do imu-
nizante. De acordo com o go-
verno federal, elas devem ser 

divididas da seguinte forma: 
pessoas com 60 anos ou mais 
institucionalizadas (8.828); 
pessoas com deficiência in-
stitucionalizadas (475); po-
pulação indígena vivendo em 
terras indígenas (320); e tra-

balhadores de saúde (77.549). 
Ainda hoje, mais de 1 milhão 
de kits de seringas e agul-
has serão entregues aos 246 
municípios goianos. O mate-
rial adquirido pelo Estado co-
meçou a ser encaminhado na 

sexta-feira (15/01). Segundo 
o titular da SES, Ismael Alex-
andrino, outras distribuições 
serão realizadas no decorrer 
da campanha de vacinação.

O Governo de Goiás re-
alizou a compra de mais 2,5 

milhões de seringas e agulhas, 
que, somadas ao estoque de 
mais 1,3 milhão de kits, é su-
ficiente para vacinar cerca da 
metade da população goiana.

Início da campanha
A campanha de vacinação 

emergencial contra a co-
vid-19 em Goiás vai começar 
hoje, segunda-feira (18/1), 
às 17h. A informação foi 
confirmada pelo próprio go-
vernador do Estado, Ronaldo 
Caiado (Dem), que foi rece-
ber pessoalmente os quase 
90 mil frascos da primeira 
remessa da Coronavac. O 
uso emergencial das vacinas 
Coronavac e Astrazeneca foi 
aprovado por unanimidade 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
no último domingo (17/1).

As caixas com as doses sa-
íram do centro de distribui-
ção de logística do Ministé-
rio da Saúde em Guarulhos, 
na Grande São Paulo e tam-
bém serão distribuídas em 
aviões da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e companhias 
aéreas que farão o trans-
porte gratuitamente.

O líder do governo na 
Assembleia Legislativa, Bru-
no Peixoto (MDB) anunciou 
nesta segunda-feira, 18, a 
apresentação da emenda ar-
ticulada pelos parlamentares 
da base governista que visa 
destinar mais R$ 50 milhões 
para a Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), totalizando, 

assim, o montante orçamen-
tário destinado para a uni-
dade de R$ 301 milhões. O 
recurso será incrementado 
na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2021, que come-
çou a ser deliberada pelos 
parlamentares goianos na 
tarde de hoje, durante con-
vocação extra.

De acordo com o líder da 
bancada governista na Casa, 
a emenda é fruto da sensibi-
lidade do governo estadual 
e será voltada, sobretudo, 
para investimentos nos Cam-
pus de Goiânia e também 
no interior do estado. “A 
UEG junto aos deputados 
da base, conversaram com o 

governador Ronaldo Caiado 
e explicaram a necessidade 
de viabilizar maiores inves-
timentos para a Universida-
de, principalmente para o 
custeio de despesas e ma-
nutenção, além de destinar 
recursos para as unidades do 
interior do estado e também 
na capital”, justificou.

O secretário-chefe Geral 
da Governadoria, Adriano 
Rocha Lima, explicou que 
o ajuste proposto através 
da emenda articulada pela 
base governista está acima 
da vinculação da regra ante-
rior, que era de pouco mais 
de R$ 280 milhões. “Com 
mais esses R$ 50 milhões, 

a UEG passa a totalizar R$ 
301.214.000 em recursos, 
valor superior ao que era pra-
ticado antes, que somava R$ 
287.637.795 milhões. Desses 
R$ 50 milhões previstos pela 
emenda, R$ 20 milhões serão 
para investimentos e R$ 30 
milhões para manutenção e 
custeio”, pontuou.

Reprodução

Base governista anuncia emenda de mais R$ 50 milhões para a UEG

Governador Caiado lança campanha 
de vacinação contra Covid-19 em Goiás
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A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA 
- a inflação oficial do 

país) deste ano subiu de 3,34% 
para 3,43%. A estimativa está 
no boletim Focus de hoje (18), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC) 
com a projeção para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação foi mantida em 
3,50%. As previsões para 
2023 e 2024 são de 3,25% e 
3,22%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está 
abaixo do piso da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo Banco Central. A 
meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,25% e o 
superior, 5,25%.

Selic
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
2% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom).

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é que a 
Selic encerre 2021 em 3,25% 
ao ano. Para o fim de 2022, a 
expectativa é que a taxa bá-
sica chegue a 4,75% ao ano. 
E para o fim de 2023 e 2024, 
a previsão é 6% ao ano.

Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Entretanto, os bancos consi-
deram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como risco 

de inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com 
incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o contro-
le da inflação e estimulando a 
atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC ajusta-
ram a projeção para o cresci-
mento da economia brasileira 
este ano de 3,41% para 3,45%. 
Para o próximo ano, a expec-
tativa para Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país – é de crescimento de 
2,50%, a mesma previsão há 
143 semanas consecutivas. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro também conti-
nua projetando expansão 
do PIB em 2,50%.

Divulgação

Divulgação

Mercado financeiro nacional aumenta 
projeção da inflação para 3,43% para 2021

O carregamento com 107 
mil m³ de oxigênio doados 
pela Venezuela deve chegar 
na noite desta segunda-fei-
ra, 18, a Manaus, de acordo 
com informações do gover-
no do Amazonas. As carretas 
atravessaram a fronteira do 
Brasil com a Venezuela na 
tarde de ontem.

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima (PSC), 
informou que entrou em 
contato com o governa-

dor de Roraima para dar o 
apoio necessário à passa-
gem do carregamento pelo 
estado vizinho. “Esta é uma 
das cargas significativas de 
oxigênio chegando aqui no 
estado do Amazonas. Deve 
chegar até terça-feira vin-
do do Distrito de Bolívar, 
na Venezuela, e é uma do-
ação que está sendo feita 
pelo governador daquele 
estado, que também está 
vindo ao Amazonas para 

fazer essa entrega aqui”, 
afirmou Wilson Lima.

Desde a semana passa-
da, a rede pública de saúde 
na capital amazonense so-
fre com a falta de cilindros 
de oxigênio. Pacientes com 
Covid-19 tiveram de ser 
transferidos para outros 
estados, inclusive para 
Goiás, que preparou leitos 
no Hospital das Clínicas, 
em Goiânia, para receber 
os pacientes.

Carregamento de cilindros de oxigênio doados 
pela Venezuela devem chegar hoje a Manaus



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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 

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 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
VENDA

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

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, por-
tas internas de madeira 
exgramado 132mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 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 dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 19 de Janeiro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Em uma mesma sema-
na, a ditadura venezu-
elana, comandada por 

Nicolás Maduro, avançou 
sobre veículos de comuni-
cação e ONGs de direitos hu-
manos. Os ataques ocorrem 
logo depois da posse da nova 
Assembleia Nacional, de mai-
oria chavista, que foi eleita em 
uma votação contestada do 
dia 6 de dezembro.

Os alvosforam o canal de 
streaming VPItv, que costu-
ma ser o único a transmitir 
atos e entrevistas da opo-
sição, os sites independen-
tes Efecto Cocuyo, Tal Cual, 
El Pitazo e Caraota Digital, 
o jornal regional Panorama 
(Maracaibo) e as ONGs Mé-
dicos Sem Fronteiras, Provea 
(Programa Venezuelano de 
Educação e Ação em Direitos 
Humanos) e Azul Positivo.

O VPI (Venezuelanos pela 
Informação) teve seu sinal 
retirado do ar por uma san-
ção imposta pela Conatel 
(Comissão Nacional de Te-
lecomunicações), o Tal Cual 
teve sua página suspensa 
indefinidamente, e o Efecto 
Cocuyo está sendo acusado 

de receber financiamento 
direto do governo do Reino 
Unido –o que o site nega.

Os Médicos Sem Fronteiras 
estão se retirando de parte 
do país devido a restrições 
a seu trabalho, e a ONG Azul 
Positivo teve cinco membros 
presos no estado de Zulia.

A Anistia Internacional 
condenou, na quinta (14), 
as “recentes campanhas de 

estigmatização e operativos 
empreendidos pela admi-
nistração de Maduro con-
tra meios de comunicação 
na Venezuela”. Acrescentou, 
ainda, “que calar esses meios 
é privar a sociedade de infor-
mar-se sobre abusos de direi-
tos humanos praticados”.

A Organização das Nações 
Unidas também divulgou 
um comunicado, afirmando 

estar “profundamente pre-
ocupada pelos constantes 
ataques contra organizações 
da sociedade civil, de direi-
tos humanos e jornalistas 
na Venezuela”. Disse que a 
prisão dos cinco ativistas de 
direitos humanos foi ilegal.

“O jornalismo independen-
te é a última fronteira para 
que o governo tenha controle 
total dos meios de comunica-

ção na Venezuela”, diz à repor-
tagem a jornalista Luz Mely 
Reyes, uma das fundadoras e 
diretoras do Efecto Cocuyo.

O site é atacado por veí-
culos alinhados ao governo, 
como a Globovisión e o jornal 
El Universal –antes indepen-
dente, mas há alguns anos 
comprado com fundos públi-
cos e repassado a empresá-
rios ligados ao chavismo.

Desde o início do regime, 
os principais canais de TV fo-
ram expropriados, e jornais 
tradicionais, acabaram ven-
didos ou sufocados.

“Foram nos tirando o pa-
pel, o acesso ao que é preciso 
para manter o jornal impres-
so. Agora, estamos só no digi-
tal, mas nossa página só pode 
ser vista fora da Venezuela. 
Na Venezuela, ela está blo-
queada. Distribuímos nossas 
notícias e apurações por re-
des sociais”, diz à reportagem 
Miguel Enrique Otero, diretor 
do El Nacional, principal jornal 
independente do país.

Otero está no exterior, pois 
na Venezuela é alvo de pro-
cesso por difamação por con-
ta de revelações de corrupção 
sobre Diosdado Cabello, o nú-
mero dois do chavismo, veicu-
ladas pelo jornal.

Em 2020, o Colégio Nacio-
nal de Jornalistas (CNP) regis-
trou 944 ataques à liberdade 
de expressão, como ameaça a 
jornalistas e fechamentos de 
meios de comunicação. De 
2004 a 2019, saíram do ar 
165 emissoras de rádio, 18 
canais de TV e 42 jornais.

Reprodução

Regime Nicolás Maduro avança sobre 
imprensa e ONGs de direitos humanos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
VENDA

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

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, por-
tas internas de madeira 
exgramado 132mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 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 dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Um comunicado foi fei-
to nos stories do Instagram 
de MC Livinho na tarde 
desta segunda-feira, 18, 
em relação aos vídeos em 
que o cantor afirmou estar 
sendo perseguido e chegou 
a pedir ajuda publicados na 
noite de domingo.

“Oi, queria agradecer por 
todas as orações de vocês. 
Todo mundo se preocupou 
com o Oliver, agora está 
tudo bem. Ele está abalado 
com tudo que aconteceu. 
Infelizmente algumas pes-
soas más repercutiram de 
forma negativa, mas ele está 
bem”, diz uma voz feminina 
de pessoa próxima a MC Li-
vinho, sem se identificar.

Em seguida, concluiu: 
“Estamos com a família in-
teira unida. Ele passou por 
um livramento, está feliz 
pela vida e agora vai dar 
mais valor ao que importa. 
Quando estiver melhor, ele 
vai conversar com vocês. 
Fiquem com Deus”.

O que aconteceu?
Durante a tarde do último 
domingo, 17, MC Livinho pu-
blicou uma série de stories 
no Instagram que desper-
taram a preocupação dos 
fãs. Após parar para almoçar 
em um local em uma estra-
da, o cantor deu a entender 
que um grupo de pessoas 
estaria “encarando” ele.

Na sequência, afirmou 
que estaria dando passa-
gem a um carro que vinha 
atrás dele, mas o mesmo 
não passava adiante. Ele 
chegou a gravar o carro 
que supostamente estaria 
lhe perseguindo, demons-
trando preocupação.

Mais tarde, publicou 
um vídeo em local escu-
ro, com pouca visibilida-
de, em que era possível 
ouví-lo pedindo ajuda. O 
material, posteriormente, 
foi deletado e MC Livinho 
publicou apenas: “Obriga-
do Deus, obrigado fãs, eu 
estou bem. Foi um susto”.

A série criada por Ste-
ven Knight gira em 
torno de Tommy 

Shelby, personagem vivido 
por Cillian Murphy, e sua 
família de gângsteres, acom-
panhando sua ascensão do 
negócio de apostas ilegais de 
corridas de cavalos ao tráfico 
internacional de bebidas du-
rante a Lei Seca, culminando 
mais recentemente em sua 
chegada ao poder político 
no Reino Unido. Toda a tra-
ma tem como pano de fundo 
a história da classe trabalha-
dora em Birmingham, após a 
1ª Guerra Mundial.

Desde sua estreia em 2013, 
Peaky Blinders tem recebido 
críticas elogiosíssimas, mas só 
virou um enorme fenômeno 
ao começar a ser transmitida 

na Netflix. Entre os prêmios 
conquistados, estão o BAF-
TA TV (o Emmy britânico) de 
Melhor Série Dramática do 
Reino Unido em 2018.

‘Peaky’ está de volta e 
com força”, disse Knight, em 
comunicado sobre a reto-
mada da produção. “Após o 
atraso de produção, devido 
à pandemia de covid, encon-
tramos a família Shelby em 
perigo extremo e as apos-
tas nunca foram tão altas. 
Acreditamos que esta será a 
melhor temporada de todas 
e temos certeza de que nos-
sos incríveis fãs vão adorar”, 
continuou, antes de dar a 
notícia do fim da série, com 
a sugestão de que, apesar 
do encerramento, a história 
continuaria de outra forma.

“A série de TV estará che-
gando ao fim, mas a história 
continuará em outra forma”, 
ele afirmou, literalmente.

A decisão é uma surpresa, 
já que Knight chegou a dizer 
anteriormente, em entrevis-
ta de 2019 à revista Enter-
tainment Weekly, que”Peaky 
Blinders iria até a 7ª tempo-
rada. No entanto, o atraso de 
um ano na produção, devido 
à pandemia, provavelmente 
acelerou os planos para en-
cerrar a trama no sexto ano, 
que provavelmente irá ao ar 
no final de 2021 ou mesmo 
no início de 2022, depen-
dendo da rapidez com que 
a produção concluir as gra-
vações em meio ao aumento 
do contágio e lockdown em 
vigor no Reino Unido.

Ainda não está claro o 
que o produtor quis dizer 
com continuar a história, 
mas a equipe criativa pode 
estar considerando um fil-
me ou spin-off. Também é 
possível que Knight ape-
nas escreva livros com os 
personagens, mas isso é 
menos provável após a de-
claração do produtor exe-
cutivo Caryn Mandabach, 
que também abordou uma 
continuidade da trama 
para além do fim da série.

“Os roteiros de Steve são 
incríveis e marcam o fim de 
uma história épica que fascina 
o público desde que começou 
em 2013, mas o mundo de 
‘Peaky Blinders’ definitiva-
mente seguirá vivendo”, ele 
afirmou no comunicado.

Série ‘Peaky Blinders’ 
vai acabar na 6ª temporada

Após susto, MC Livinho está 
abalado com o que aconteceu


