
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021  - Ano 12  nº 2648 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse neste domingo, 24, que a previsão de abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
foi acertada e afirmou que se o Inep tivesse contratado espaços para todos os inscritos poderia ter tido gasto excessivo de dinheiro.
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Leitos de 
UTI da 
rede públi-
ca em Goiás 
beiram 80% 
de ocupação

Centro de Saúde e Bem-Estar Animal de Goiânia passa por reestruturação
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Os cachorros, inde-
pendentemente da 
raça, são conhecidos 

por todos como os melhores 
amigos do homem. Mesmo 
durante a correria e os pro-
blemas que aparecem no dia 
a dia, eles são capazes de 
demonstrar amor, carinho, 
fidelidade e atenção, conse-
guindo, muitas vezes, ajudar 
no combate à depressão, à 
ansiedade e ao stress.

Por serem dotados de 
tamanha coragem e sen-
sibilidade, muitos desses 
animais acabam trilhando 
caminhos que vão além da 
domesticação, passando a 
atuar como verdadeiros he-
róis da sociedade. Por isso, 
o Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Goiás (CBMGO) criou, 
em 2004, o serviço de Busca, 
Resgate e Salvamento com 
cães (BRESC), com o intuito 
de agilizar e potencializar o 
serviço da Corporação.

Atualmente, existem três 
canis no Estado (Goiânia, Aná-
polis e Luziânia), que ao total, 
possuem 10 cachorros. Fênix, 
Mera, Savana e Hope são os 
heróis e as heroínas de qua-
tro patas aqui da capital que 
se destacam nos serviços de 
busca de pessoas desapare-
cidas em matas, desmoro-
namentos, soterramentos, 
escombros e em rompimen-
tos de barragens. Além disso, 
quando a Polícia Civil recebe 
denúncias de ocultação de 

cadáveres, também solicita o 
apoio dos ajudantes caninos.

De acordo com o 1° tenen-
te e chefe do Canil, Thiago 
Wening Barbosa, os cachorros 
são treinados todos os dias 
para que possam estar em 
constante aprimoramento e 
são escolhidos a dedo desde 
o nascimento. “Como eles 
aprendem através da psicolo-
gia da repetição, não podem 

ficar muito tempo sem treinar 
para que a capacidade de êxi-
to na hora da busca seja qua-
lificada. Eles são escolhidos 
em ninhadas, ainda filhotes, 
aproximadamente aos quatro 
meses de vida e até os dois 
anos precisam estar prontos 
para trabalhar”, comenta.

Thiago conta ainda que 
a carga horária de trabalho 
varia, seguindo sempre a  

demanda do Corpo de Bom-
beiros. “O condutor tem que 
avaliar o desempenho e o 
desgaste do seu cão. O cão 
de trabalho não se compara 
a um pet devido a adapta-
ção que possui aos diversos 
ambientes, situações e pelo 
condicionamento físico.”

Vale ressaltar que o tra-
balho realizado por um único 
cachorro equivale a 30 bom-

beiros militares, isso acontece 
porque, de acordo com o site 
“Petz”, eles possuem cerca 
de 25 vezes mais receptores 
olfativos do que os seres hu-
manos, além de portar uma 
audição bem mais aguçada, 
enquanto os seres humanos 
são capazes de captar vibra-
ções entre 20 e 20.000 mil 
hertz, os cães captam entre 
15 e 40.000 mil hertz.

Reprodução

Goiás atingiu nesta sex-
ta-feira (22/01) 79.66% da 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI para Covid-19, se-
gundo o boletim epidemio-
lógico da Secretaria Estadu-
al de Saúde (SES-GO) mais 
recente. São 188 leitos ocu-
pados dos 241 implantados 
e 48 disponíveis em todo o 
Estado. O documento tam-
bém mostra que outros 14 
estão em implantação.

O número é preocupan-
te haja vista que ao longo 
da semana o estado regis-
trou o maior número de 
óbitos desde o início de no-
vembro e cidades do inte-
rior como Catalão e Caldas 
Novas ficaram sem leitos de 
UTI disponíveis. Em Itum-
biara, o Hospital de Cam-
panha montado na cidade 
não possui leitos liberados.

A taxa de ocupação 
nas enfermaria hoje está 
em 54.71%. São 447 lei-
tos implantados, 186 
ocupados e 107 bloquea-
dos, com 154 disponíveis. 
Porém, outros 124 leitos 
estão sendo implantados. 

O crescimento dos nú-
meros corrobora o que dis-
se o superintendente de 
Atenção Integral à Saúde 
da SES-GO, Sandro Rodri-
gues. Ao Diário de Goiás, 
ele afirmou que o estado 
já vive uma segunda onda, 
com aumento sustentado 
em todos os indicadores.

“A gente tem que levar 
em consideração que havia 
um cenário sustentado de 
diminuição de número de 
casos e número de óbitos. 
A gente passou, a partir da 
última semana de dezem-
bro e das primeiras sema-
nas de dezembro, aumento 
no número de casos e de 
óbitos e isso foi sustentado. 
Então isso já nos permite 
dizer que estamos num iní-
cio de segunda onda”.

O Centro de Saúde e 
Bem-Estar Animal de Goiâ-
nia passará por reestrutu-
ração. O objetivo é ampliar 
a quantidade de proce-
dimentos realizados pela 
unidade e oferecer aten-
dimentos mais comple-
tos aos animais. Foi o que 
anunciou a prefeitura de 
Goiânia na última semana. 

De acordo com a pre-
sidente da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente 
(Amma), Zilma Peixoto, 
o Centro já realizou mais 
de 360 atendimentos a 

cães e gatos e receberá 
suplementação orçamen-
tária e reforço no quadro 
de profissionais. 

Segundo ela, o Centro 
de Saúde e Bem-Estar Ani-
mal foi inaugurado no fim 
do ano passado e entrou 
em funcionamento após 
as discussões que deram 
corpo à Lei Orçamentária 
Anual do Município para 
2021. “Por isso, nós es-
tamos trabalhando para 
viabilizar uma suplemen-
tação orçamentária espe-
cífica para a unidade, que 

irá assegurar os recursos 
necessários para novos 
procedimentos e também 
reforçar a estrutura de pes-
soal”, contou a presidente.

 Além das ações emer-
genciais que garantem a 
continuidade da presta-
ção de serviços no local, a 
Amma está preparando al-
terações na legislação que 
rege o Centro de Saúde 
e Bem-Estar Animal para 
intensificar a atuação da 
unidade, acolher melhor 
os animais que precisam de 
cuidados e otimizar convê-

nios com universidades.
Segundo Zilma Peixo-

to, entre as mudanças 
previstas estão alterações 
nos critérios exigidos 
para a liberação de aten-
dimentos no local, a reti-
rada de mecanismo que 
prevê a comercialização 
de medicamentos vete-
rinários e a remoção de 
entraves burocráticos que 
comprometem a celerida-
de dos serviços disponibi-
lizados na unidade.

 O Centro de Saúde e 
Bem-Estar Animal atende 

animais domésticos enca-
minhados por Organiza-
ções Não Governamentais 
(ONGs) devidamente ca-
dastradas na Amma e por 
pessoas de baixa renda. A 
unidade é a única no Cen-
tro-Oeste a oferecer servi-
ços veterinários gratuita-
mente e tem capacidade 
para atender 30 animais 
por dia. O Centro de Saúde 
está localizado na Avenida 
José Martins Guerra, no 
Jardim Balneário Meia Pon-
te e o telefone para contato 
é o (62) 3291-2202.

Conheça os cães “Bombeiros” 
que atuam como heróis em Goiás
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O governador Ronaldo 
Caiado recebeu, neste 
domingo (24/01), mais 

65,5 mil doses da vacina contra 
a Covid-19 e anunciou a chega-
da de outras 30 mil para esta 
quarta-feira (27/01). O lote de 
hoje refere-se à AstraZeneca, 
enquanto o carregamento a 
ser encaminhado para Goiás, 
ao longo da semana, é da 
Coronavac. Após conferência 
da quantidade de imunizantes 
remetida pelo governo fede-
ral, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) repassará as do-
ses para todas as regionais do 
Estado, inclusive para as mais 
distantes, localizadas em Posse 
e Campos Belos, que partem 
da capital de avião.

Caiado explicou que o 
Ministério da Saúde (MS) de-
finiu como grupo prioritário 
para esta segunda etapa da 
vacinação todos os profissi-
onais de saúde que atuam 
diretamente com pacientes 
acometidos pela Covid-19. A 
lista inclui, na ordem, trabal-
hadores de hospitais públicos, 
filantrópicos e privados; das 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs); Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-

cia (Samu); Sistema Integrado 
de Atendimento ao Trauma e 
Emergências (Siate); Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs); e 
consultórios e laboratórios.   

“Nesta segunda-feira 
(25/01), já começamos [a 
nova rodada] de vacinação 
no Estado, devido à eficiên-
cia e capacidade de articu-
lação entre os servidores 
da saúde e as nossas prefe-

ituras”, informou Caiado. “É 
claro que gostaríamos de in-
cluir também os idosos nesta 
etapa, mas estamos seguindo 
uma determinação do Minis-
tério da Saúde”, afirmou.

Apesar de a nova defi-
nição do MS não inserir as 
pessoas da terceira idade, 
o governador disse que vai 
atuar para que, nas próximas 
distribuições, sejam feitas 

algumas mudanças: “Nossa 
proposta é que a adequação 
seja feita de acordo com a 
faixa epidemiológica mais 
atingida de cada região”, 
pontuou Caiado.

Titular da SES, Ismael 
Alexandrino disse que, com a 
chegada das doses da Astra-
Zeneca, cerca de 61% dos 
trabalhadores de saúde goi-
anos estarão cobertos pela 

vacina – 34% da primeira 
etapa, mais os 27% da atual. 
“Para esta segunda remessa, 
o governo federal fez um re-
manejamento para priorizar 
trabalhadores da saúde em 
todos os estados”, assinalou. 

Alexandrino também ex-
plicou a diferença entre os 
imunizantes produzidos na 
Índia, e o fabricado no Bra-
sil em parceria com a China. 

“No caso da Coronavac, é ne-
cessário esperar de 14 a 28 
dias para a aplicação da se-
gunda dose. Esse intervalo, 
com a AstraZenca, é maior, 
de três meses; por isso, toda 
a quantidade que chegou 
pode ser utilizada imedia-
tamente. Em 12 semanas, a 
Fiocruz [Fundação Oswaldo 
Cruz] já terá produzido o su-
ficiente para a continuação 
do calendário”, detalhou.

Fura-filas
Em relação ao comport-

amento de pessoas que 
tentam burlar a ordem do 
estabelecimento dos grupos 
prioritários, o governador 
Ronaldo Caiado reforçou 
que Goiás não vai tolerar tal 
atitude. “Já nos reunimos 
com o Ministério Público, re-
sponsável pela fiscalização, e 
também já tomamos medidas 
em casos comprovados, como 
o afastamento de pessoas de 
cargos”, exemplificou. Ismael 
Alexandrino acrescentou que 
uma lista com a quantidade 
de doses encaminhada para 
cada prefeitura também foi 
endereçada aos promotores 
que atuam no interior.

Com o objetivo de resga-
tar um serviço que ficou por 
anos sem o cuidado necessá-
rio, o Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra), executa os últimos 
detalhes dos serviços de si-
nalização horizontal e vertical 

na GO-118, entre Alto Paraíso 
e Teresina de Goiás, no Nor-
deste do Estado. O trecho de 
66 quilômetros é uma impor-
tante ligação na Chapada dos 
Veadeiros e ponto estratégico 
para o turismo goiano. A pró-
xima etapa será um contrato 
específico para a passagem da 

fauna em toda extensão e, as-
sim, tornar o trânsito seguro 
para motoristas e animais. 

As frentes de serviço das 
Goinfra ajustam a sinalização 
vertical, com a instalação de 
placas ao longo da rodovia. 
A nova sinalização horizontal 
já está instalada, com faixas 

mais largas de 15 centíme-
tros nos bordos e eixos da ro-
dovia, além de placas e tachas 
confeccionadas com materiais 
ultrarrefletivos, que garan-
tem melhor visibilidade aos 
condutores, e proporciona 
conforto e segurança aos 
usuários. O investimento é 

de R$ 852,9 mil. 
A iniciativa faz parte do 

Programa Goiás em Movi-
mento – Eixo Sinalização, que 
tem um planejamento espe-
cial para frentes de serviços 
fundamentais para o cresci-
mento econômico do Estado, 
que gerem riquezas e empre-

gos de forma regionalizada.
“A sinalização deste trecho 

no Nordeste Goiano é a marca 
do governador Ronaldo Caia-
do, que é a de resgatar servi-
ços e obras que estavam pa-
rados há anos e agora foram 
retomados”, afirma o presi-
dente da Goinfra, Pedro Sales.

Reprodução

Governo investe 852,9 mil em sinalização da GO-118, ponto estratégico para turismo

Governo recebe mais 65,5 mil doses de 
vacinas e outras 30 mil chegam na quarta
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O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse 
neste domingo, 24, 

que a previsão de abstenção 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) foi acertada e 
afirmou que se o Inep tivesse 
contratado espaços para todos 
os inscritos poderia ter tido 
gasto excessivo de dinheiro.

“Se houve um pensamento 
de 30% (de abstenção), nós es-
távamos certos. Porque foi de 
51%”, afirmou ao ser indagado 
sobre relatos de secretários 
e reitores, que afirmaram ao 
Estadão que a organização do 
Enem contava com ausência 
de estudantes para garantir o 
distanciamento de alunos.

“Imagine se o Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais) 
tivesse contratado tudo (sa-
las para todos os inscritos)?”, 
disse ainda o ministro. “O va-
lor do dinheiro público que 
haveríamos de usar…”.

Ribeiro acompanhou a en-
trada de candidatos na Escola 
Estadual Cesar Martinez, em 
Moema, na zona sul de São 
Paulo. Os estudantes fazem 
provas de Ciências da Natureza 
e Matemática neste domingo.

Conforme o Estadão reve-
lou, um documento enviado 
pela Cesgranrio, empresa con-
tratada para a aplicação da 
prova, à Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) mos-
trou plano de alocar até 81 
estudantes em uma sala com 
capacidade para 100.

O ofício, encaminhado ao 
Ministério Público Federal 
em Santa Catarina, prova 
que partiu da organização 
do Enem o planejamento de 
ocupar as salas com capa-
cidade acima de 50%. Esse 
porcentual havia sido pro-
metido aos candidatos e in-
formado à Justiça pelo Inep, 
órgão ligado ao Ministério 
da Educação (MEC).

Sobre o assunto, Ribeiro 
disse que está sendo monito-
rado, mas não deu detalhes 
sobre ações. “Precisamos nos 
inteirar sobre isso. O presiden-
te do Inep vai dar as respos-
tas”, afirmou, destacando que 
o Inep tem “certa autonomia” 
em relação ao MEC.

Na semana passada, a 
Defensoria Pública da União 
(DPU) entrou com um pedido 
à Justiça Federal para anular 
decisão que manteve o Enem 
nos dias 17 e 24 de janeiro, sob 
alegação de que o Inep mentiu 
a respeito da capacidade das 
salas. O pedido foi negado.

Candidatos que fizeram a 
prova no domingo passado 
relataram salas lotadas e dis-
seram que não foi cumprido 
o distanciamento mínimo de 
um metro entre os estudantes. 
“De repente a sala ficou cheia. 
Comecei a ter crise de ansieda-
de”, disse uma estudante que 
fez a prova em São Caetano.

Divulgação

Divulgação

Ministro cita economia ao falar de Enem: 
‘Imagina se tivéssemos contratado tudo?’

Durante a semana, ocor-
reu um vazamento de dados 
que expôs os dados de  223,7 
milhões de brasileiros, ofere-
cido em um Fórum de inter-
net.  A lista é tão grande que 
incluí até autoridades. Mas 
além disso, de acordo com o 
site Tecnoblog, pode ter ocor-
rido exposição dos endereços, 
empregos, salários, telefones, 
históricos de crédito, renda e 
fotos de rosto.

De acordo com a publi-
cação, o arquivo pode ser 
associado à Serasa Experian, 
por mais que a empresa ne-
gue ser a fonte.O Tecnoblog 
destaca que há dois tipos de 
vazamentos diferentes, mas 
que são associados.

O primeiro, inclui apenas o 
nome completo, CPF, data de 
nascimento e gênero: ele está 
disponível de forma gratuita 
em um fórum. O arquivo de 
14GB possui  223,74 de CPFs 
diferentes e pode ter sido 
compilado em agosto de 2019. 
O número de pessoas afetadas 
é maior que a população bra-
sileira porque a base também 
inclui pessoas falecidas.

O segundo vazamento, traz 
as mesmas informações do pri-
meiro, foi feito em agosto em 
2019, divulgado pelo mesmo 
usuário no fórum, porém, ele 
inclui outras bases de dados: 
incluindo RG, estado civil, lista 
de parentes, endereço comple-

to (com latitude e longitude), 
nível de escolaridade, salário, 
renda, poder aquisitivo, status 
na Receita Federal e INSS, entre 
outros detalhes. A informações 
de óbitos, como data de faleci-
mento, idade, data da certidão, 
nome e endereço do cartório 
em que o óbito foi registrado.

LGPD
Para proteger os dados, o 

Governo Federal fixou a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, a LGPD, que está 
valendo desde setembro 
de 2020 e define categorias 
de dados, circunscreve para 
quem valem seus ditames, 
fixa as hipóteses de coleta e 
tratamento de dados, traz os 

direitos dos titulares de da-
dos, detalha condições espe-
ciais para dados sensíveis e 
segmentos (como crianças), 
estabelece obrigações às em-
presas, institui um regime di-
ferenciado para o Poder Públi-
co, coloca sanções em caso de 
violações e prevê a criação de 
uma autoridade nacional.

Origem dos dados
Ao Tecnoblog, o Sera-

sa disse que realizou uma 
investigação para avaliar 
as “alegações de terceiros 
sobre dados disponibiliza-
dos na dark web” e após 
as apurações nada indicou 
que a entidade seja a fonte 
do banco de dados.

Vazamento de dados pode ter exposto 
dados pessoais como foto e endereço de 223 
milhões de brasileiros e incluí até falecidos



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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: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
-------------------------------
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 R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
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 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 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

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 
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 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 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. 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 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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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-
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, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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 MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, garag 
2 lor 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

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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

-------------------------------
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.
-------------------------------
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, 
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 whatpor-
te+ gratificação por bom 
desempenho. ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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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País iniciou no sábado 
(23) seu primeiro to-
que de recolher desde 

a Segunda Guerra Mundial. 
Veículos foram incendiados, 
e lojas na Estação Central de 
Eindhoven foram saqueadas; 
polícia usou jatos d’água e 
cães para dispersar a mul-
tidão em Amsterdã.

Várias manifestações con-
tra o toque de recolher em 
vigor desde sábado (23) na 
Holanda resultaram em con-
frontos com a polícia - in-
formaram jornais e autori-
dades locais.A polícia usou 
jatos d’água e cães para dis-
persar a multidão em Mu-
seumplein, uma praça no 
centro de Amsterdã, onde 
centenas de manifestantes 
estavam reunidos, de acor-
do com a televisão NOS.

No sul do país, em Eindho-
ven, onde várias centenas de 
pessoas se concentraram, 
as forças policiais usaram 
gás lacrimogêneo para dis-
persar os manifestantes, 
relatou a televisão regio-
nal Omroep Brabant.”Pelo 
menos 30 pessoas foram 
presas”, declarou a polícia 

local à AFP neste domingo 
(24), acrescentando que 
ainda não há um balanço 
de possíveis feridos. Segun-
do a imprensa local, vários 
veículos foram incendiados, 
e lojas na Estação Central de 
Eindhoven foram saqueadas.

Carro foi incendiado dian-
te de uma estação ferrovi-
ária durante protesto de 
centenas de pessoas con-
tra medidas restritivas im-
postas devido à pandemia 
em Eindhoven, na Holanda 
— Foto: Rob Engelaar/ANP 
via AFPUm centro de de-
tecção de Covid-19 foi in-
cendiado na localidade de 
Urk, no norte do país, um 
fato “que ultrapassa todos 
os limites”, segundo o minis-
tro da Saúde, Hugo de Jonge. 
headtopics.com

A Holanda iniciou no 
sábado (23) seu primeiro 
toque de recolher desde a 
Segunda Guerra Mundial, 
de 21h a 4h30, como parte 
da luta contra a pandemia 
da Covid-19.Loja foi atacada 
durante tumulto perto da 
estação de trem em Eindho-
ven, na Holanda .

Reprodução

Toque de recolher devido à pandemia na 
Holanda gera confrontos com polícia e saques
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. 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 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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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-
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, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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 MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, garag 
2 lor 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

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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

-------------------------------
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.
-------------------------------
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, 
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 whatpor-
te+ gratificação por bom 
desempenho. ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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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Na manhã deste sábado, 
23, morreu o apresentador 
e radialista americano Lar-
ry King. Ele faleceu em Los 
Angeles, aos 87 anos. Larry 
estava internado desde o 
final de dezembro, devido a 
Covid-19. A morte foi infor-
mada em nota publicada em 
seu perfil oficial no Twitter.

Ele apresentou por 25 
anos o talk show Larry King 
Live, na CNN estadunidense, 
programa em que entrevis-
tava políticos, celebridades, 
atletas, estrelas de cinema e 
pessoas comuns. A atração 
acabou em 2010, porém ele 
continuava com o Larry King 
Now, disponível em platafor-
mas de streaming.

King nasceu em 1933 
no bairro do Brooklyn, em 
Nova York, tendo uma car-
reira de mais de 63 anos, 
em que transitou por tele-
visão, rádio e internet.

Além do Larry King Live, 
ele também apresentou os 
programas Larry King Now 
e Politicking with Larry King.

“Embora seu nome esti-
vesse no título de seus pro-
gramas, Larry sempre viu 
seus entrevistados como 
as verdadeiras estrelas, en-
quanto ele se via como um 
mero condutor imparcial 
entre o convidado e o pú-
blico”, declara a produtora 
Ora Media, em nota. “Ele 
acreditava que perguntas 
concisas geralmente gera-
vam as melhores respos-
tas, e ele não estava errado 
com essa crença.”

King tinha diabetes 
tipo dois, considerado um 
fator de risco para a doen-
ça. Em 2017 ele realizou 
uma cirurgia para retirar 
um câncer de pulmão. Ele 
também já teve proble-
mas cardíacos.

Se você assistia TV aber-
ta em meados dos 
anos 2000, com certe-

za se deparou com a série 
Todo Mundo Odeia o Chris. 
Inspirada na juventude do co-
mediante Chris Rock, a produ-
ção fez muito sucesso entre 
os brasileiros por mostrar 
uma realidade com a qual 
era mais fácil se identificar.

Ao invés das clássicas sé-
ries adolescentes em que 
tudo dá certo, Todo Mundo 
Odeia o Chris trouxe uma re-
alidade mais marcante, com 
o protagonista precisando 
trabalhar para ajudar sua 
família e fugindo do bullying 
para tentar ter uma boa 
educação. Com a chegada 
da série ao streaming Ama-
zon Prime Video, separamos 
abaixo 5 lições importantes 
mostradas pela série.

Valorizar a família
Grande parte de Todo 

Mundo Odeia o Chris é foca-
da na dinâmica do protago-
nista e sua família. Durante 
as quatro temporadas, a sé-
rie mostra sempre como a 
estrutura familiar fez muita 
diferença na vida do Chris e 
em suas escolhas. Como um 
jovem que tinha uma vida 
difícil, precisando trabalhar 
para ajudar em casa e so-
frendo racismo e bullying 
constantemente, Chris po-
deria ter tido escolhas ruins, 
mas lembrar dos ensina-
mentos de sua mãe e seu pai 
sempre o fizeram pensar me-
lhor. Nem sempre os pais do 
Chris puderam dar o melhor 
para ele, mas, com o tempo, 
o protagonista passou a per-
ceber o amor nos pequenos 
atos. Além disso, a família 
Rock é como todas as outras: 
brigam o tempo todo, mas 
sempre se acertam no final 
do dia e mostram que amam 
uns aos outros.

Importante economizar
Essa é uma das maiores li-

ções passadas pela série, es-
pecialmente pelo patriarca 
da família, Julius. Como um 
homem pobre que precisava 
de dois empregos para sus-
tentar a família, Julius sempre 
valorizou tudo o que ganhou 
e falou frases que ressoam 
até hoje, como: “se eu não 
comprar nada, o desconto é 
maior”. Ainda que o perso-
nagem exagere para dar tons 
cômicos ao seriado, é fato que 
seus ensinamentos sobre fi-
nanças ainda estão na cabeça 
de muitos fãs até hoje.

Amigos valem muito
Uma das relações mais 

importantes mostradas na 
série é entre Chris e Greg. 
Embora os dois tenham ori-
gens bem diferentes, os dois 
criam uma amizade muito 
grande, que se torna outra 
base na vida do Chris. Ainda 

que Greg fique um pouco 
chateado pelas pessoas só 
verem os dois como uma du-
pla, essa amizade ajudou o 
garoto a ser menos tímido e 
também ajudou o Chris a se 
manter em uma escola onde 
sofria bullying constante.

Não julge pela aparência
Entre os vários temas tra-

tados em Todo Mundo Odeia 
o Chris, um que sempre ficou 
claro é a importância de não 
julgar as pessoas pela sua 
aparência. O próprio Chris foi 
julgado diversas vezes por sua 
aparência e também cometeu 
erros. Em uma das tramas, ele 
dá o fora em Kelly, uma garota 
legal que queria ser sua na-
morada, mas que Chris teve 
vergonha de andar ao lado na 
escola por conta de sua apa-
rência. Ao final do episódio, 
ela surge com um novo vi-
sual e dá um fora em Chris. 
Ainda que a narrativa de 

“transformação” seja batida, 
Kelly encontrou sua confian-
ça própria e deu uma lição 
no próprio Chris.

Preconceito existe
Mesmo sendo uma série 

de humor voltada para o 
público jovem, Todo Mundo 
Odeia o Chris nunca deixou de 
mostrar que o racismo sem-
pre existiu e era algo presen-
te na vida do Chris e no dia a 
dia da Bed-Stuy. O mais inte-
ressante é que a série mostra 
como o preconceito aconte-
ce de diversas formas: desde 
a professora que acha estar 
sendo legal com o Chris, até 
os xingamentos que ele ouve 
constantemente do Caruso. 
Uma das cenas mais famo-
sas do seriado é quando um 
homem está descrevendo 
um assaltante para a polícia 
e a produção mostra que o 
oficial ouviu apenas que o 
bandido era negro.

5 lições importantes mostradas 
em Todo Mundo Odeia o Chris

Lendário apresentador 
americano, Larry King 
morre vítima da Covid-19


