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Fachin anula três processos contra
Lula e petista volta a ficar elegível
O ministro Edson Fachin, do STF, anulou todos os processos contra ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzidos pela 13ª Vara de Justiça
Federal do Paraná no âmbito da Lava-Jato. Esses processos se referem ao tríplex do Guarujá, ao Sítio de Atibaia e ao Instituto Lula. Com isso,
o petista recupera seus direitos políticos. Fachin, que tomou a decisão de forma monocrática, sempre foi defensor da Lava-Jato. p4

Montadora
de veículos
em Anápolis
anuncia contratação de
300 funcionários p4
(62) 3010-4014

Por falta de vacinas
paraguai tem noite
de atos contra
presidente p7
(62) 98219-1904

Mais de R$ 1 milhão em multas
por desmatamento na Chapada p2
/diariodoestado

Pensão alimentícia não pode ser suspensa na pandemia, diz Defensoria
A pandemia da Covid-19 impôs aos brasileiros, e ao resto do mundo, um
cenário completamente adverso. Isolamento social, restrição das atividades
comerciais, redução de renda e desemprego compõem a nova realidade. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Pensão alimentícia não pode ser
suspensa na pandemia, diz Defensoria

A
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pandemia da Covid-19 impôs aos
brasileiros – e ao
resto do mundo – um cenário completamente adverso.
Isolamento social, restrição
das atividades comerciais,
redução de renda e desemprego compõem a nova
realidade. Mas, mesmo
diante de tais mudanças e
incertezas, certas obrigações
permanecem, como o pagamento de pensão alimentícia. Segundo a Defensoria
Pública de Goiás (DPE-GO),
pais e mães desempregados
não estão isentos de tal dever. Novos acordos e valores
podem ocorrer, desde que
sejam estabelecidos judicialmente. Atualmente, o descumprimento pode levar à
prisão domiciliar.
Conforme explica Cristiana Baptista, titular da 1ª Defensoria Pública Especializada
de Família e Sucessões de
Aparecida de Goiânia, o valor
da pensão continua sendo o
mesmo estipulado anteriormente. Segundo ela, caso a
pandemia tenha afetado diretamente a renda do pai ou da
mãe, o valor pode ser revisto.
“Eles [pais e mães] continuam tendo essa obrigação
e o valor continua sendo o
mesmo estabelecido anteriormente. Se essa pessoa
estiver desempregada, é fun-

damental que ela ajuíze uma
ação para que esse valor seja
revisto e assim ela evite uma
futura execução”, ressalta.
A defensora pública pontua que o valor estabelecido
é guiado por dois fatores: a
necessidade do recebedor e
a possibilidade do pagador.
Segundo ela, quando há alteração em um desses fato-

Mulheres são maioria na
Prefeitura de Goiânia
De acordo com dados da
Secretaria de Administração
(Semad) de Goiânia, 68%
dos cargos da prefeitura da
capital são ocupados por
mulheres. 52.895 servidores trabalham na prefeitura,
sendo que 35.803 são mulheres (68%) e 17.092 são
homens (32%).
A secretária municipal
de Administração, Marcela
Teixeira, ressalta que a ocupação dos cargos por mulheres na Prefeitura é um
exemplo a ser seguido por
outros lugares, seja em órgãos públicos ou iniciativa
privada. “Aqui, as mulheres
concorrem em igualdade de
condições com os homens,

tem as mesmas oportunidades, cargos e salários,
algo que deveria acontecer
sempre e acabam se destacando pelo trabalho e qualidade no atendimento à
população”, destaca.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as
mulheres ocupam 44% das
vagas do mercado formal de
trabalho no país em relação
aos homens. Números mostram ainda que a remuneração em diversos lugares possui desigualdade de gênero,
com as mulheres ganhando
até 22% menos do que os
homens para desempenhar
funções similares.
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res, há margem para revisão
dos valores.
De acordo com a defensora, nos últimos meses houve
um forte aumento nos pedidos de revisões e também
de processos por não pagamento em razão do impacto
econômico da pandemia.
“Se temos, por exemplo, um
pagador que perdeu o em-

prego ou passou a receber
menos, existe então o fundamento para que seja pedida
a revisão”, disse.
Prisão domiciliar
Ainda conforme a Defensoria Pública, as execuções
de processos judiciais de
alimentos são realizadas por
meio de dois ritos: a coerção

pessoal, isto é, a prisão; e a
expropriação, que é quando a Justiça tem acesso aos
bens e valores da pessoa que
está sendo executada para
poder pagar a dívida.
Em março de 2020, o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) expediu a Recomendação nº 62, que orienta tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à
propagação da infecção pelo
coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Entre as medidas
está a suspensão das prisões
que decorrem do não pagamento da pensão alimentícia
e a recomendação de que a
prisão do devedor se dê na
modalidade domiciliar.
Os devedores já presos
por esse motivo também
poderão cumprir a pena em
regime domiciliar durante a
pandemia, por entendimento de que não representam
risco à sociedade.
O rito da penhora, por
sua vez, continua funcionando normalmente, com
a possibilidade inclusive
de penhora dos valores de
FGTS, do auxílio emergencial e também o pedido de
medidas alternativas como,
por exemplo, a inscrição no
cadastro de devedores, negativando o nome daquela
pessoa na praça.

Mais de R$ 1 milhão em multas são aplicadas por desmatamento na Chapada
Uma operação da Semad gerou multa no valor
de R$ 1,2 milhão aos responsáveis por desmatar,
de forma ilegal, vegetação
nativa na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, no
nordeste de Goiás. Segundo
a pasta, cerca de 200 hectares foram desmatados.
Os responsáveis não
foram localizados e ninguém foi preso durante a
operação. De toda forma,
eles devem responder pelas infrações de obra sem
licença, alteamento de barramento sem licença, supressão vegetal sem licença

e maus-tratos a animais.
Os agentes apreenderam quatro tratores, uma
retroescavadeira, uma pá
carregadeira, um trator agrícola, um caminhão, um jipe
e duas motocicletas. Segundo a Semad, o grupo usava
uma técnica que permite o
desmatamento rápido e de
grande área. Os técnicos
acreditam que, caso o equipamento não fosse recolhido, seriam destruídos 1 mil
hectares de Cerrado.
De acordo com a Semad,
a fiscalização de emergência aconteceu nos dias 27 e
28 de fevereiro, após uma

denúncia do Instituto Chico
Mendes da Biodiversidade
(ICMBio) - órgão federal
responsável pela Área de
Proteção Ambiental (APA)
de Pouso Alto, dentro do
município de Cavalcante.
A equipe de fiscais também encontrou três cadelas
em situação de maus-tratos.
De acordo com os agentes,
elas estavam sem acesso a
comida ou água, acorrentadas e em más condições de
saúde. Os responsáveis pelos animais não foram identificados, mas eles foram
deixados aos cuidados de
profissionais de uma ONG.
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Criança é
resgatada
em situação
de maus-tratos, em
Aparecida
de Goiânia
Na manhã desta segunda-feira, 08, a Guarda Civil Municipal de
Aparecida de Goiânia
(GCM) foi acionada para
verificar porquê uma
criança estava chorando constantemente em
uma residência do Conjunto Estrela do Sul.
Ao entrarem na residência, os guardas
civis Wallas e Sizervincio constataram que
um menino, entre 4 e
5 anos, estava sozinho,
desacordado e em situação de maus-tratos. A
criança foi resgatada pelos FCM e levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Parque
Flamboyant, onde está
passando por exames
e recebendo assistência médica. De acordo
com a equipe médica, a
criança está estável, sem
risco de vida.
“Nossa equipe foi
acionada por moradores
que estavam preocupados com a situação.
Imediatamente, nossa
viatura deslocou até o
endereço e ao adentrar
a casa, completamente
bagunçada, foi encontrado um garotinho em
situação de abandono.
Ele estava fraquinho e
levamos rapidamente
para a unidade de saúde”, afirmou o comandante da GCM, inspetor
Weber Júnior.
Horas depois, a mãe
e o padrasto da criança foram encontrados
mortos pela equipe do
Comando de Policiamento
Especializado
(CPE Aparecida), em
uma estrada da Área de
Preservação Ambiental
Serra das Areias.
Medida protetiva
A situação está sendo
acompanhada pelo Conselho Tutelar Regional
Vila Brasília que tomará
as providências legais necessárias e medidas protetivas à criança.
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Caoa começa contratar 300 funcionários

O

grupo Caoa Chery
iniciou a contratação
de 300 funcionários
para a fábrica de Anápolis,
conforme antecipou o presidente da montadora, Carlos
Alberto de Oliveira Andrade,
ao governador Ronaldo Caiado, durante videoconferência no dia 12 de fevereiro.
A empresa também confirmou, para julho, a criação
do segundo turno de trabalho e o preenchimento
de pelo menos mais 300 vagas, no segundo semestre.
As informações constam
em reportagem do jornal O
Estado de S. Paulo, publicada
no último dia 5 de março.
“Isso mostra nossa maneira certa de governar”, reforçou
Caiado, à época do encontro
on-line. A estimativa da empresa é que cada emprego
direto gerado possibilite a
criação de outros 12 indiretos.
O novo turno tem como expectativa expandir a produção
de veículos na fábrica, dos atuais 86 mil veículos, para 150
mil até 2023. Hoje, a unidade
tem 1,6 mil funcionários.
O feito de conseguir abrir
novas vagas, em um momento desfavorável para o merca-
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do automobilístico causado
pela pandemia da Covid-19 e
também em que se registra
a queda de 4,1% no Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil,
só foi possível graças à política
econômica da atual gestão do

Estado. “A Caoa passou incólume pela pandemia. E houve
grande ajuda do Governo de
Goiás, do Caiado, nesse itinerário. Confiamos nele e não
recuamos”, afirmou o fundador da empresa Carlos Alberto.

O governador destacou
que a confiança é mútua, já
que os empresários acreditam na eficácia das políticas
de atração de investimentos
adotadas pelo Estado. Os
incentivos fiscais em Goiás

favorecem a produção dos
automóveis Hyundai e Chery
produzidos pela Caoa.
Há ainda mais um dado,
divulgado recentemente pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC), que mostra o
tamanho da proeza que é, no
contexto atual, ampliar a produção de veículos no Brasil,
como o verificado no município
de Anápolis. O levantamento
da entidade apontou que 5,5
mil fábricas encerraram as atividades no país em 2020, entre elas, gigantes tradicionais,
como Ford e Mercedes-Benz
Investimento
Em novembro do ano passado, o grupo Caoa assinou
protocolo de intenções com
o Governo do Estado para
investir R$ 1,5 bilhão nos
próximos cinco anos para
expansão da montadora
em Goiás, com previsão de
gerar 2 mil empregos diretos e 25 mil indiretos.
Para o titular da Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Serviços, José
Vitti, a medida adotada favorece, e muito, os municípios.
“Trazer investimentos para o
Estado é uma forma eficaz de
gerar renda e emprego para
os goianos, o que também
funciona como vetor para
o desenvolvimento socioeconômico e aumento da qualidade de vida nas cidades”.

Goiás lidera produção de sorgo no país com 1,3 milhão de toneladas do grão
Metade do total de 2,6 milhões de toneladas de sorgo
da produção estimada no País
para a safra 2020/2021 devem sair de Goiás. O total de
1,3 milhão de toneladas estimado no Estado deve manter
Goiás como maior produtor
nacional do grão, conforme
destaca a edição de março do
Boletim Informativo Agro em
Dados, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).

Segundo os dados analisados, é esperado acréscimo
da produção de 17,5% em
relação à safra anterior, em
uma área plantada de 374,9
mil hectares e esse aumento
se dá em razão da melhoria
da produtividade, que hoje
está estimada em 3,4 toneladas por hectare. Com isso,
também, o sorgo deve bater
mais um recorde na média
histórica de produção, superando o recorde anterior que

era da safra 2010/2011.
Os municípios que mais se
destacam na produção de sorgo são Paraúna, que aparece
em primeiro lugar no ranking
estadual, seguida por Rio Verde, Acreúna, Goiatuba e Catalão. Os dados analisados pela
Seapa, incluem indicadores da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Mapa) e Ministério da Economia.
De acordo com o boletim,
o sorgo se configura como
uma opção de cultivo na
segunda safra, para cobertura do solo, produção de
silagem e grãos. Contam a
seu favor fatores como ampla adaptação às condições
climáticas, baixa demanda
hídrica, tolerância à presença de alumínio em solos
ácidos, cultivo mecanizado,

demanda por alternativas na
formulação de rações para
animais e, principalmente, o
baixo custo de produção.
Conforme observa o secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Antônio Carlos de Souza Lima
Neto, Goiás sempre foi destaque na produção do sorgo,
que aparece como uma boa
alternativa aos produtores
nesse momento. “Vemos o
crescimento da produção de

sorgo no nosso Estado, ao
mesmo tempo em que o mercado aponta para um aumento na demanda, sobretudo no
caso da alimentação animal”,
avalia. “O sorgo pode ser substitutivo de vários cereais que
compõem as rações e hoje
estão em um patamar de
preço mais elevado, como
o milho. Com isso, pode ser
interessante para o produtor
de sorgo observar essa dinâmica do mercado”.
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Fachin anula três processos contra Lula e
ex-presidente petista volta a ficar elegível
O
Divulgação

ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federa (STF),
anulou todos os processos
contra ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzidos
pela 13ª Vara de Justiça Federal do Paraná no âmbito da
Lava-Jato. Esses processos se
referem ao tríplex do Guarujá,
ao Sítio de Atibaia e ao Instituto Lula. Com isso, o petista recupera seus direitos políticos.
Fachin, que tomou a decisão
de forma monocrática, sempre foi defensor da Lava-Jato.
Fachin considerou a Justiça Federal do Paraná “incompetente” para tocar os
processos, que passarão a
ser avaliados pelo Justiça
Federal do Distrito Federal.
Segundo o ministro, o tribunal do DF decidirá se os atos
levantados pela Justiça do
Paraná podem ser aproveitados e validados. A decisão de

Fachin ainda será analisada
pelo Plenário do Supremo.
Confira trecho publicado
no site do STF: “Ante o exposto, com fundamento no
art. 192, caput , do RISTF e
no art. 654, § 2º, do Código

de Processo Penal, concedo
a ordem de habeas corpus
para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais n.

Presidente Bolsonaro: ‘meu Exército não vai
para a rua para obrigar o povo a ficar em casa’
Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro criticou as novas medidas de isolamento nos Estados e municípios para conter
o avanço do novo coronavírus
e descartou a possibilidade
de decretar um “lockdown”
nacional. “Alguns querem que
eu decrete ‘lockdown’, não
vou decretar e pode ter certeza de uma coisa, o meu Exército não vai pra rua pra obrigar
o povo a ficar em casa”, disse
Bolsonaro em conversa com
apoiadores no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira.
A média móvel diária de
óbitos por covid-19 no Brasil ficou em 1.497 neste domingo, dia 7, segundo dados

reunidos pelo consórcio de
veículos de imprensa. O índice leva em consideração
os números dos últimos sete
dias e atingiu o maior patamar de toda a pandemia pelo
nono dia consecutivo. Nas
últimas 24 horas, o País registrou 1.054 novas mortes pela
doença. “Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns
estão se excedendo”, disse
Bolsonaro aos apoiadores.
“O povo vai se conscientizar do que precisa ser feito. Na hora certa, tudo vai
acontecer.” O presidente
da República citou o auxílio
emergencial, pago a traba-

lhadores informais e desempregados, como o “maior
projeto social do mundo”.
O governo se prepara para
lançar uma nova rodada do
benefício em 2021.
“Parece que está voltando a onda de ‘lockdown’”,
disse Bolsonaro, pressionado pelo avanço da doença
e pela falta de vacinas para
a população. “Vamos ver
até onde o Brasil aguenta
esse estado de coisas.” Mais
uma vez, ele evitou se responsabilizar pelo quadro da
covid-19 no País. “Não cobre
de mim. Se eu fosse o dono
de tudo aqui, seria o que
chamam de ditador.”

5046512-94.2016.4.04.7000/
PR (Triplex do Guarujá),
5021365-32.2017.4.04.7000/
PR (Sítio de Atibaia), 506313017.2018.4.04.7000/PR (sede
do Instituto Lula) e 504430583.2020.4.04.7000/PR (do-

ações ao Instituto Lula), determinando a remessa dos
respectivos autos à Seção
Judiciária do Distrito Federal.
Declaro, como corolário e
por força do disposto no art.
567 do Código de Processo
Penal, a nulidade apenas dos
atos decisórios praticados nas
respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das
denúncias, devendo o juízo
competente decidir acerca
da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios.
Considerada a extensão das
nulidades ora reconhecidas,
com fundamento no art. 21,
IX, do RISTF, declaro a perda
do objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus
164.493, 165.973, 190.943,
192.045, 193.433, 198.041,
178.596, 184.496, 174.988,
180.985, bem como nas Reclamações 43.806, 45.948,
43.969 e 45.325.

Moro
A defesa de Lula vinha
alegando ao STF que os processos contra o ex-presidente estavam contaminados
pela parcialidade dos procuradores e do ex-juiz Sergio
Moro na condução das investigações. Muitos diálogos
vazados por hackers indicam
que várias provas contra Lula
foram forjadas, a ponto de
criarem testemunhas. Os
procuradores e Moro negam irregularidades.
Por conta desses processos, Lula foi preso em abril
de 2018 e perdeu seus direitos políticos. A prisão
ocorreu por causa do triplex do Guarujá. Para Fachin, os processos contra o
petista não têm nada a ver
com o esquema de corrupção da Petrobras. Portanto,
não poderiam estar vinculados à Lava-Jato.

Goiás, Tocantins e DF, 9 de Março de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2677
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649

FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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Goiás, Tocantins e DF, 9 de Março de 2021

DIÁRIO DO ESTADO
VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

ALUGUEL

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

ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.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 americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
gem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acaR$
210.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
cia, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Por falta de vacinas paraguai tem noite
de atos de protesto contra presidente
O
Reprodução

presidente do Paraguai, o conservador
Mario Abdo Benítez,
enfrentou uma nova noite
de protestos, mesmo após
ter pedido a todos os ministros que colocassem os
cargos à disposição – quatro
renunciaram. Manifestantes, em sua maioria jovens,
já haviam se reunido no centro de Assunção pedindo sua
renúncia em razão da má
gestão da pandemia, sobretudo da falta de vacinas.
No ato de sábado, a polícia dispersou com balas de
borracha e gás lacrimogêneo
um grupo que decidiu levar o
protesto até a residência presidencial. Dez foram presos.
A gestão da pandemia
pelo Ministério da Saúde
tem sido contestada pela população em razão da demora
na chegada de imunizante
e da falta de medicamentos
para tratar pacientes internados com a covid-19 nas Unidades de Terapia Intensiva.
Até agora, 4 mil doses da
vacina Sputnik V foram aplicadas em profissionais da Saúde,
ou seja, menos de 0,1% da po-

bém tiveram confirmada a
saída dos titulares.
Ainda na sexta, Mazzoleni
admitiu que não poderia dar
as datas exatas para a chegada
de mais meio milhão de doses
da vacina produzida na Rússia,
além de 4,3 milhões de doses
que chegarão pelo consórcio
Covax, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

pulação foi vacinada. Ontem,
chegaram 20 mil doses da
Coronavac enviadas pelo Chile, governado pelo também
conservador Sebastián Piñera.
A escassez causou os protestos, que se agravaram
quando dois medicamentos
usados para sedar os pacientes em UTI começaram a faltar em hospitais públicos do
país. Com o aumento do nú-

mero de casos de internados
com covid, famílias passaram a vender pertences para
comprar os medicamentos
em farmácias particulares
Com uma população de 7
milhões de habitantes, o Paraguai registrou mais de 160
mil casos de covid-19 e 3,2
mil mortes em decorrência
da doença desde o início da
pandemia do novo corona-

vírus. O país tem registrado
números recordes de novos
casos: nos últimos sete dias
foram 115 novos casos a
cada 100 mil habitantes.
Diante desse cenário e as
manifestações, o ministro da
Saúde, Julio Mazzoleni, renunciou na sexta-feira depois
que o Senado pediu que ele
deixasse o cargo em meio ao
agravamento da pandemia.

Ainda na sexta, Mazzoleni
admitiu que não poderia dar
as datas exatas para a chegada de mais meio milhão de
doses da vacina produzida
na Rússia, além de 4,3 milhões de doses que chegarão
pelo consórcio Covax, criado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Ontem, os
ministérios da Educação, da
Mulher e da Casa Civil tam-

Violência
A manifestação da noite de sexta-feira acabou em
confrontos que deixaram um
morto e ao menos 18 feridos.
Imagens exibidas pela imprensa local mostraram pessoas feridas por balas de borracha disparadas por policiais,
e agentes das forças de segurança atingidos por pedras
lançadas por manifestantes.
O núcleo dos distúrbios,
uma área que inclui as sedes da
Polícia Nacional, do Congresso
e o Palácio do Governo, sofreu
atos de vandalismo, e em alguns locais houve focos de incêndio. O grupo de manifestantes, calculado em cerca de 100
pela imprensa paraguaia, exige
a renúncia de Abdo Benítez.
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Pepe Le Gambá tem cenas
excluídas de Space Jam
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Mercado negro que popularizou o Bitcoin ganha filme

P

epe Le Pew, personagem já conhecido do filme clássico “Space Jam:
O Jogo do Século” (1996), não
irá aparecer na sequência
da comédia, “Space Jam: O
Novo Legado” (2021), que
tem previsão de estreia para
dia 16 de julho deste ano.
Os produtores do longa-metragem retiraram as cenas em que o gambá aparece após acusações de que o
personagem “normaliza a
cultura do estupro”. Segundo o site Deadline, Pepe Le
Gambá, como é chamado no
Brasil, aparecia em uma única
cena, inserida no roteiro pelo
então diretor Terence Nance.
Na cena do híbrido entre desenho e live-action, o
personagem estaria em uma
ambientação parecida com
o filme “Casablanca” (1942),
e estaria interpretando um
barman que tenta beijar o
braço de uma personagem
humana, interpretada pela

atriz brasileira Greice Santo.
Então, a mulher daria um
tapa em Pepe, como recusa
da investida. O gambá também era repreendido por LeBron James, que dizia que não
é legal ser agarrado sem consentimento. Ainda na versão
antiga, era falado que Penélope, a gatinha que foi interesse
de Pepe, tinha uma ordem de
restrição contra ele.
A acusação que alertava sobre o comportamento
do personagem foi feita por
Charles M. Blow, colunista
no jornal New York Times. A
sequência de “Space Jam”
foi assumida pelo cineasta
Malcolm D. Lee, que revisou os conteúdos históricos dos personagens para o
lançamento do filme.
A
personagem
Lola
Bunny, por exemplo, tinha
seu visual extremamente
sexualizado e ganhou traços
mais reais para a continuação. Agora a aparência da

personagem é menos apelativa e ela tem um uniforme de
acordo com os utilizados pelos outros personagens, sem
ser mais curto ou apertado.
A brasileira Santo não
gostou do fato de que a cena
de Pepe foi cortada. Ela havia se alegrado em gravar a
parte do filme, uma vez que
o gambá finalmente recebe
um puxão de orelha. A atriz
já foi vítima de assédio sexual e possui uma organização
sem fins lucrativos, Glam
with Greice, que visa capacitar vítimas de violência
doméstica para mudar suas
vidas para melhor.
Um porta-voz da artista
disse, também ao Deadline: “Foi um grande negócio
para Greice estar neste filme. Mesmo que Pepe seja
um personagem de desenho
animado, se alguém fosse
dar um tapa em um assediador como ele, Greice gostaria que fosse ela”, explicou.

“Agora a cena está cortada, e ela não tem o poder de
influenciar o mundo por meio
das gerações mais jovens que
assistirão ao ‘Space Jam 2’,
para permitir que as meninas
e meninos mais novos saibam
que o comportamento de Pepe
é inaceitável”, completou.
Além desse episódio, a
Warner Bros já havia encontrado problemas nos últimos
anos por causa de outros
personagens de “Looney Tunes”. Em junho de 2020, o
antigo desenho foi transmitido pela HBO Max, e proibiu Elmer Fudd de usar uma
arma, devido à modificação
em resposta à violência armada nos Estados Unidos.
Contatada pelo site, a Warner não comentou sobre a
exclusão do personagem da
sequência. O novo filme traz
o astro do Los Angeles Lakers
como produtor, ao lado de
Ryan Coogler, Duncan Henderson e Maverick Carter.

Acessado apenas pela
rede anônima Tor, o Silk
Road funcionava como
uma “Amazon das drogas”.
Pelo menos é assim que
explica o personagem de
Ross Ulbricht no novo filme
“SILK ROAD”, que deve ser
lançado ainda esse ano.
O mercado negro da darknet, criado em 2011, era
usado de forma anônima
por vendedores e usuários
e possuía o Bitcoin como
única moeda de troca. Com
apenas 26 anos, o criador
do site Ross Ulbricht era um
entusiasta do livre mercado
e direito de privacidade, ele
adotou o pseudônimo Dread Pirate Roberts (DPR) para
se comunicar em fóruns e
operar o negócio online.
Enquanto o Tor garantia
a privacidade dos envolvidos
ao acessar o site, o Bitcoin,
pouco conhecido na época,
servia como um meio de pagamentos pseudo anônimo.
Ulbricht descreveu o Silk
Road como um “experimento de livre mercado”.
Diferente do que alguns
podiam pensar, o mercado

não era descentralizado e
possuía regras baseadas no
princípio libertário da não-agressão. Além das 20 categorias de itens legais como
livros, roupas, antibióticos,
peças de arte, e outras, o
mercado era principalmente conhecido por permitir
o comércio ilegal de drogas
(principalmente cannabis).
Em 2013, por meio de
uma complexa investigação, o FBI conseguiu prender Ross, fechar o site e
confiscar seu notebook
com a sua carteira com
mais de 69 mil bitcoins. Até
hoje vários pontos sobre a
investigação são postos em
dúvida, como supostos assassinatos que Ulbricht pagou para que aconteçam.
Nenhum de fato foi
concretizado, já que não
passavam de um esquema
para tomar bitcoins de DPR
e as evidências de que Ross
Ulbricht tenha sido o mandante dos supostos crimes
são incertas. E o novo filme, escrito e dirigido por
Tiller Russell, parece contar
com essa história:

