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Pela primeira vez ocupação total de
leitos de UTI atinge 101% em Goiás
Pela primeira vez desde o início da pandemia, a ocupação de leitos de UTI destinadas à Covid-19 ultrapassa os 101% na rede pública e
privada em Goiás. Ou seja, demanda por vagas já está acima da capacidade de operação do Estado. Quando o número de internados
supera o total de leitos de UTI, os hospitais precisam remanejar recursos para dar conta da demanda elevada. p2
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Goiás faz repasse de R$
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STJ vai apurar suposta propina do
padre Robson a desembargadores
Depois da denúncia de que desembargadores teriam recebido propina
de R$ 1,5 milhão do padre Robson de Oliveira para favorecer decisões
em um processo que envolveu a compra de uma fazenda. p2
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Pela primeira vez ocupação total de
leitos de UTI atinge 101% em Goiás
Reprodução

P

ela primeira vez desde
o início da pandemia,
a ocupação de leitos
de UTI destinadas à Covid-19
ultrapassa os 101% na rede
pública e privada em Goiás.
Ou seja, demanda por vagas
já está acima da capacidade de operação do Estado.
Quando o número de internados supera o total de leitos

de UTI, os hospitais precisam
remanejar recursos para dar
conta da demanda elevada.
Os dados foram coletados às
11h30 desta terça-feira (9).
A plataforma disponibilizada pela Secretaria de
Estado da Saúde (SES-GO)
mostra que o número de
pacientes confirmados ou
suspeitos de estarem infec-

STJ vai apurar suposta
propina do padre Robson
Depois da denúncia de
que desembargadores teriam recebido propina de
R$ 1,5 milhão do padre
Robson de Oliveira para
favorecer decisões em um
processo que envolveu a
compra de uma fazenda,
a juíza Placidina Pires, responsável pelo caso no Tribunal de Justiça de Goiás,
encaminhou os documentos para o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) apurar o suposto favorecimento ilícito.
O documento foi despachado na última sexta-feira, 5.
O processo foi encaminhado para o STJ porque
os desembargadores têm
foro privilegiado e somente a Corte superior pode

fazer a investigação se eles
receberam ou não dinheiro
do padre Robson. Investigadores encontraram no celular do religioso as mídias e
documentos de conversas
entre o padre e advogados
que indicariam a suposta
compra de sentença. Os áudios foram divulgados em
23 de fevereiro.
A defesa do padre disse
em nota que não foi intimada ainda, mas que segue
“com a mesma tranquilidade, independentemente
de onde tramite, pois não
houve irregularidades”. Já o
STJ disse, por meio de nota,
que não vai comentar o caso
porque o processo está em
segredo de Justiça.
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tados pelo novo coronavírus que possuem necessidade de terapia intensiva é
de 1.060, mas a quantidade
de leitos é de 1.048.
Se forem considerados os
dados da rede privada, a ocupação chega a 104%. Sendo
que a demanda de pacientes
é de 157 e a quantidade de
leitos de UTI chega a 150.

Já a rede pública estadual, conta com 97,72% de
ocupação, sendo que 404
estão ocupados e 10 estão
disponíveis. Há uma vaga no
Hospital Municipal de Senador Canedo, um no Hospital
e Maternidade Dr. Evaristo
de Mineiros, duas no Hospital Municipal Modesto de
Carvalho, em Itumbiara e

uma na Santa Casa de Catalão. Já Goiânia tem dois leitos no Hugol, outros dois no
Hospital de Doenças Tropicais (HDT) é uma no HCamp.
O presidente da Associação dos Hospitais Particulares de Alta Complexidade do
Estado de Goiás (Ahpaceg),
Haikal Helou, agendou uma
entrevista para esta tarde
para comentar o assunto.
Em nota, a SES-GO informou que a situação da
rede privada de saúde é
importante para a avaliação
do sistema de saúde como
um todo e o consequente
planejamento das medidas necessárias para o bom
atendimento na rede pública. Entretanto, a SES-GO não
tem gestão sobre os leitos
dos hospitais particulares,
que possuem um processo
regulatório próprio.
“O Estado recebe solicitações para internação em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de todos
os municípios goianos, mas
para isso o paciente deve estar sendo atendido em uma
unidade do Sistema Único de
Saúde (SUS). Ainda não há, a
nível estadual, uma regulação única entre redes pública, privada e conveniada”,
comunicou a pasta.

Bares e restaurantes anunciam possibilidade de paralisação em apps de entrega
Mais de 50 estabelecimentos entre bares e
restaurantes anunciaram
que vão paralisar entregas
via apps nessa terça (09)
e quarta feita (10). Estarão totalmente fechados
sem nenhuma venda de
produtos. Os órgãos que
representem a classe informaram que eles tem o
objetivo de mostrar que
é inviável que os estabelecimentos se mantenham somente por aplicativo de entregas.
Newton Pereira que é
presidente do sindicato dos
bares e restaurantes em
Goiânia, disse que o setor

quer que a prefeitura libere
novamente para o cliente
poder buscar sua refeição,
seja como drive-thru, take-away ou take-out.
A alegação dos bares
e restaurantes é que o
formato exclusivo de delivery não necessariamente
gera lucro, afinal as taxas
cobradas pelas plataformas são altas, por vezes
chegando a 30% em cima
do valor de cada pedido.
A argumentação do
setor abarca o cenário da
pandemia desde o início,
uma vez que o funcionamento sempre esteve
fora do normal nesse

período. Além do que, o
funcionamento exclusivo
para entregas não cobre
custos básicos como alugueis, salários, água e
energia, por exemplo.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) fez um levantamento do cenário e
a estimativa é que houve
uma queda de vendas no
setor em 80%.
Vale lembrar que o cenário é de aumento constante de novos casos da
COVID-19 e, portanto, se
faz necessário algumas
medidas para não entrarmos em colapso.
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Casos de
dengue
diminuem
durante
pandemia
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De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado
de Goiás, o número de
casos de dengue durante a
pandemia teve uma grande queda, em comparação
ao ano de 2019, antes do
início da pandemia, onde
foram confirmados 18.135
casos e 25.665 notificações, entre a primeira e
oitava semana do ano.
Em 2020, os números foram diminuíram para 13.081
casos confirmados e 18.733
notificados. Em 2021, durante as mesmas semanas
registradas, os índices de
casos tiveram uma queda
ainda maior, com 3.252
casos confirmados e 8.843
notificados, uma queda de
cerca de 52,79% em comparação ao ano anterior.
Conforme dados apresentados pela SES-GO, os
municípios do Estado de
Goiás com maior número
de casos de dengue notificados da semana 01 à
semana 08 em 2021.
Através dos casos citados na tabela acima, não
foi registrado nenhum
óbito por dengue no estado de Goiás durante o
período. Há apenas sete
casos suspeitos.
Transmissão
A dengue é causada pela
picada do mosquito Aedes
Aegypti, um mosquito capaz de gerar inúmeras doenças, entre elas está a dengue, a chikungunya, o zika
vírus e a febre amarela, consideradas as quatros principais doenças causadas pelo
mosquito, agravando em
muitos casos de mortes.
Diante destes casos, a
doença gerou no Estado,
segundo a Secretaria de
Saúde, 100 óbitos confirmados. Já em 2020, este
número caiu para 38 óbitos e em 2021 há apenas
sete casos suspeitos.
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Governo de Goiás faz repasse de R$ 28 mi
para cestas básicas e ações assistenciais

O

Reprodução

Governo de Goiás e
a União autorizaram
o repasse financeiro
emergencial de recursos da
ordem de R$ 28 milhões para
a execução de ações socioassistenciais e de estruturação
da rede do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) nos
municípios goianos, como
forma de amenizar os efeitos
da pandemia junto à parcela
mais vulnerável da população.
Dos 246 municípios goianos,
237 (96%) já estão habilitados
a receber os recursos, e apenas nove ainda se encontram
em processo de regularização
de documentos e contas.
A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) promove uma força-tarefa, desde o
ano passado, para orientar os
municípios goianos a regularizarem os documentos municipais e as contas para que estejam aptos a participar de todas
as ações, planos e projetos da
assistência social, facilitando
os repasses de recursos para
atender as emergências locais.
“Com uma lei que foi enviada para a Assembleia Legislativa de Goiás, estamos tentando
fazer com que esses recursos

possam abranger mais áreas
relativas à assistência social.
O intuito é que as prefeituras
possam utilizar esses recursos
neste período de calamidade pública, para atender às
urgências das pessoas em vulnerabilidade social”, explica a
secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia.
A titular da Seds destaca que já no início de suas
gestões, os prefeitos poderão
contar com um apoio do governo de Ronaldo Caiado que,
preocupado com o fim do auxílio emergencial e a redução
dos repasses do Governo Federal, estimulou a Seds a preparar as prefeituras para atualização e regularização dos
fundos, conselhos e planos no
âmbito da assistência social.
A superintendente de Desenvolvimento, Assistência e
Inclusão, Luiza Vitor, ressalta
o êxito desse esforço da Seds:
“A habilitação dos municípios
goianos para o recebimento
do cofinanciamento estadual
é uma vitória desta gestão,
uma vez que é uma demanda
antiga dos municípios. Esta é a
primeira vez que ela é efetivada no Estado de Goiás”.

Goiás recebe novo lote com quase 70 mil vacinas contra a Covid-19
O Governo de Goiás recebe, nesta terça-feira (09/03),
uma nova remessa de vacinas
do Ministério da Saúde com
69.800 doses da CoronaVac.
Os imunizantes estão previstos para chegar às 18h45 em
um voo comercial no Aeroporto Internacional de Goiânia.
Após o desembarque, as do-

ses seguirão para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, também
na capital, onde serão recebidas pelo secretário de Estado
da Saúde, Ismael Alexandrino,
que concederá entrevista coletiva à imprensa no local.
Os imunizantes serão destinados a idosos com idade

igual ou superior a 75 anos.
Cerca de 34 mil goianos receberão as duas doses necessárias. Caso os municípios
já tenham vacinado todas as
pessoas deste grupo, poderão reduzir, gradativamente,
a faixa etária, seguindo determinação do governador
Ronaldo Caiado de priorizar

a população idosa.
Após conferência da
remessa, a Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás
(SES-GO) inicia, ainda nesta semana, a distribuição
das vacinas para todas as
18 Regionais de Saúde,
que repassarão as vacinas
aos municípios.
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Supremo adia decisão sobre suspeição
do ex-juiz Sergio Moro na Lava Jato

A

Segunda Turma do STF
adiou n a decisão que
pode declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro
na condução dos processos
que envolvem o ex-presidente
Lula na Operação Lava Jato.
Após os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski a favor da suspeição, Nunes Marques pediu
vista do processo e o julgamento foi suspenso. A data da retomada ainda não foi definida.
Primeiro a votar na sessão
de hoje, o ministro Gilmar
Mendes considerou que Moro
foi parcial na condução dos
processos. O ministro acatou
os argumentos apresentados
pela defesa de Lula em um habeas corpus e entendeu que
Moro cometeu irregularidades
na condução dos processos.
Mendes citou fatos que
ocorreram durante a tramitação dos processos contra Lula,
como a condução coercitiva
do ex-presidente, autorização
de escutas no escritório de advogados, suposta atuação para
impedir a soltura, retirada do
sigilo da delação do ex-minis-

Divulgação

tro Antonio Palocci durante as
eleições e o fato de Moro ter
assumido cargo de ministro da
Justiça. No entendimento do
ministro, “não se combate o
crime, cometendo crimes”.
“É preciso que o sistema
acusatório seja integralmente
preservado. A partir da revelação desses fatos, nós vamos ter
que fazer uma profunda reforma na Justiça criminal. Esse modelo de investigação, o papel do
próprio Ministério Público. Ou
fazemos isso ou instalamos um
sistema totalitário”, afirmou.
Em seguida, Ricardo
Lewandowski também entendeu que Moro conduziu os
processos com interesses políticos. No início da sessão, os
ministros rejeitaram pedido
do ministro Edson Fachin, relator do processo, para adiar
o julgamento. Ontem (8), Fachin anulou as condenações
de Lula na Lava Jato, mas determinou que os processos
fossem encaminhados para
a Justiça Federal em Brasília.
Dessa forma, as provas foram
mantidas, e a uma nova sentença poderia ser proferida.

Goiás, Tocantins e DF, 10 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
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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
sado 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

ANO 12, Nº 2678
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
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
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898

GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------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
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-------------------------------

CLASSI AMOR

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

ALUGUEL

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

ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha
e Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

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
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua 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

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------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
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------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.
------------------------------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
sapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA 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
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, 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
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Amazon Prime lançará Them,
seriado de terror macabro

‘T

hem’ é a nova série antológica de
terror produzida
pela Amazon Studios, que
ganhou um teaser nesta terça-feira (9). Ambientada nos
anos 1950, a primeira temporada da produção, chamada ‘Covenant’, conta a história
de uma família negra que se
muda da Carolina do Norte
para um bairro totalmente
branco de Los Angeles, durante o período conhecido como
“A Grande Migração”.
No enredo, a casa da família se torna o ponto inicial,
onde forças malignas, tanto
reais quanto sobrenaturais,
ameaçam provocá-los e
destruí-los. ‘Them’ é estrelada por Deborah Ayorinde,
Ashley Thomas, Alison Pill,
Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.
A série foi criada por Little
Marvin, que também atua
como produtor executivo ao
lado de Lena Waithe (‘Westworld’ e ‘Master of None’).
“A Grande Migração” foi
um movimento de cerca de
seis milhões de afro-ameri-

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

BBB 21: Carla Diaz é a
escolhida no Paredão Falso

canos do sul rural dos Estados Unidos para as regiões
urbanizadas do Nordeste,
Centro-Oeste e Oeste, que
ocorreu até 1970. Essas pessoas foram forçadas a mudar-se principalmente pelas
más condições econômicas,
bem como pela segregação
racial e discriminação prevalentes nos estados do Sul.
Como em outra produção, ‘Lovecraft Country’, da

HBO, ‘Them’ irá misturar a
ameaça real do racismo com
o terror sobrenatural. “Não
é preciso dizer que nossos
vizinhos não estão felizes
com a nossa presença”, conta Ayorinde. “Eles começam a
nos aterrorizar para nos fazer
voltar para o lugar de onde
viemos. Ao mesmo tempo,
existem essas entidades sobrenaturais maliciosas que
também não nos querem lá.

Então, estamos lutando contra
muitas coisas”, conta a atriz.
“Sempre fui um fã do gênero [terror]”, afirma Marvin. “Eu amo especificamente o terror psicológico. Eu
sempre quis colocar uma família negra no centro dos tipos de histórias que eu mais
amo, os tipos clássicos de
filmes de terror que nunca vi
centrados em nós”, completa o criador da série.

Carla Diaz foi a escolhida
do público no Paredão Falso
na noite desta terça-feira
(9) no BBB 21. A atriz teve
62,40% dos votos, seguida
de João Luiz com 28,07%
dos votos. Caio teve 8,25%
dos votos e, por último Arthur com 1,28% dos votos.
Carla já era a preferida
na dinâmica. Até a manhã
desta segunda-feira (8) Carla Diaz é a “emparedada”
favorita para ser falsamente
eliminada no BBB 21.
Na enquete do UOL, por
exemplo, a atriz segue na
frente com 60,08% dos votos. Em seguida o professor
João Luiz, com 23,71%, seguido por Caio com 13,26%.
Por último na votação, Ar-

thur com 2,95% dos votos.
O apresentador Tiago
Leifert explicou os poderes
que cada participante do
Paredão Falso ganha a partir de agora.
“Todo mundo garante
vaga na próxima Prova do
Líder, que será no dia 11
de março. Quem for o mais
votado vai para o quarto
secreto e ganha um veto do
anjo, ou seja, pode anular
a decisão do anjo no prazo
de duas semanas, apenas
uma vez. Quem ficar em
segundo e terceiro lugar
escapa do veto. Quem ficar por último, ganha voto
com peso dois no confessionário, no prazo de duas
semanas”, concluiu Tiago.

