DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia, Segunda-feira, 15 de Março de 2021 - Ano 12 nº 2681 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

‘Não entreguei o cargo e nem estou
doente’, diz ministro Eduardo Pazuello
No mesmo dia em que o Ministério da Saúde divulgou nota dizendo que Pazuello “até o presente momento” seguia como titular da pasta,
o assessor especial do ministério, Markinho Show, usou o Twitter para desmentir informação de que o chefe pretende entregar o cargo. p4
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Aparecida flexibiliza decreto em
meio a leitos de UTI perto do colapso
O sistema hospitalar voltado para tratamento da covid-19 em Aparecida de
Goiânia está no limite. Segundo plataforma da prefeitura, a taxa de ocupação
dos leitos de UTI da rede pública é de 97%; já a rede privada está em 96%. p2
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Prefeito decreta 14 dias as medidas
restritivas de combate à Covid-19

A

prefeitura de Goiânia publicou um decreto que prorroga
por mais 14 dias as medidas
restritivas de combate à Covid-19 no final da tarde deste sábado (13). O anúncio foi
feito pelo procurador-geral do
Município, Antônio Flávio de
Oliveira, em entrevista coletiva feita no Paço Municipal.
O novo documento determina que os supermercados e congêneres poderão vender exclusivamente
alimentos, bebidas, produtos de higiene. Está proibido o consumo de gêneros
alimentícios, e bebidas no
local. Além disso, apenas
uma pessoa de cada família
poderá ir ao local.
As aulas presenciais estão vetadas em todos os
níveis, na rede pública e
privada. As escolas estaduais obedecerão ao decreto
estadual, mas o procurador
afirmou que a questão já
está sendo discutida entre
o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).
Hotéis e pousadas só poderão funcionar com 65%
da capacidade. Os restaurantes destes locais só poderão atender os hóspedes, atendendo todos os
protocolos de segurança.
Também não serão per-

Reprodução

mitidas celebrações religiosas que causem aglomeração. Entretanto, serão
permitidos
atendimentos
individuais, desde que sejam
previamente agendados.
Só serão permitidas as
obras de construção civil
de infraestrutura do poder
público, de interesse social, relacionadas a energia
elétrica, saneamento bási-

Aparecida de Goiânia flexibiliza decreto em meio a
leitos de UTI perto do colapso
O sistema hospitalar voltado para tratamento da
covid-19 em Aparecida
de Goiânia está no limite.
Neste domingo (14/3), segundo plataforma da prefeitura, a taxa de ocupação
dos leitos de UTI da rede
pública é de 97%; já a rede
privada está em 96%.
Mesmo em meio a esse
cenário, o prefeito Gustavo Mendanha optou por
adotar um escalonamento
regional de atividades econômicas no município. O
argumento é o de que Aparecida de Goiânia “encontra-se hoje no cenário laranja,

ou seja, risco alto de contaminação”. Mas o limite seria o
cenário vermelho. A decisão
será reavaliada após sete dias.
Enquanto isso, Goiânia mantém os protocolos
rígidos para tentar conter o avanço da covid-19
e reduzir a demanda por
atendimento hospitalar. A
capital, que possui 100%
dos leitos de UTI ocupados, publicou neste fim de
semana um novo decreto
que mantém para os próximos 14 dias as restrições já
em vigor, como o não funcionamento das atividades
não essenciais.
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co e hospitalares.
Os restaurantes permanecerão fechados para o público, mas poderão trabalhar
nos sistemas de delivery, drive thru e pegue/leve (quando o cliente vai até o local
para retirar o alimento).
Medidas restritivas
Durante a coletiva, Antônio Flávio ressaltou que

as medidas são necessárias
para achatar a curva de contaminação e que a criação de
novos leitos não é a melhor
forma de combater a doença. “O ideal seria a vacina,
mas nós ainda não temos.
As vacinas que estão sendo
prometidas são para daqui a
um, dois meses, para o próximo semestre. Nós já esgotamos desde muito tempo os

leitos disponíveis. Cada vez
que esses leitos são criados
eles são imediatamente ocupados”, disse o procurador.
Ele também ressaltou que
o transporte coletivo seguirá as regras atuais, levando
em conta a decisão judicial
que proibiu o transporte de
passageiros em pé. Antônio
pontuou também que a fiscalização será intensificada.

Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas
Manifestantes apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
foram às ruas de Goiânia,
neste domingo (14), pedir
a reabertura das atividades
econômicas no país; criticar
as decisões dos ministros
do STF (Supremo Tribunal
Federal) e respeito à Constituição Federal.
Os participantes iniciaram o protesto em frente ao
Batalhão de Ações de Comandos do Exército, no Jardim Guanabara, e seguiram
rumo ao Centro da capital.
À reportagem do Diário de
Goiás, um dos integrantes
do Direita Goiás e Frente
Conservadora de Goiás João

Paulo, o movimento de hoje
foi uma crítica ao comportamento dos ministros do
STF. Alguns apoiadores do
presidente consideram que
o Brasil está vivendo uma
“ditadura da toga”
Outro empresário falou ao DG, pedindo o
anonimato, que alguns
manifestantes defendem
uma intervenção militar e
fechamento do Congresso

Nacional e Supremo.
As manifestações ocorrem quatro dias após decisão do ministro do STF
Edson Fachin de anular os
processos contra o ex-presidente Lula (PT) no âmbito
da operação Lava Jato, da
13ª Vara Federal de Curitiba. Com a decisão, Lula
recupera seus direitos políticos e poderá participar
das próximas eleições.
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Hugo promove campanha para
incentivar
doação de
sangue
O Hospital de Urgências
de Goiânia (Hugo) realizou
na última semana uma
campanha para incentizar
a doação de sangue nas
enfermarias da unidade de
saúde do Estado. A iniciativa teve como objetivo a
conscientização do público
sobre a importância do ato
de solidariedade, além de
mobilizar novas doações
para aumentar os estoques de sangue.
De acordo com a coordenadora multiprofissional do Hugo, Andressa
Arruda, a iniciativa partiu
do Hemocentro. “Recebemos um pedido de ajuda
do Hemocentro pra conscientizarmos sobre doação
de sangue e prontamente
atendemos, para somar a
essa rede do bem. Nós recebemos fôlderes educativos
que falam sobre a importância e os critérios para
se tornar um doador. A
equipe entregou aos pacientes e acompanhantes e os conscientizou
e estimulou para que
eles também informem
amigos e familiares para
atingirmos o maior número de pessoas”, explica.
Para a coordenadora,
doar sangue é um ato de
amor. “Em tempos de pandemia, vivemos momentos
em que o mundo precisa
de mais solidariedade. Um
gesto simples que pode
salvar vidas. É importante
lembrar que não há um
substituto para o sangue, e
a disponibilidade é essencial em diversas situações
no hospital como cirurgias
e tratamento de pessoas
com doenças crônicas e
necessitam de transfusão
sanguínea”, afirma.
A manutenção dos estoques de sangue em níveis
seguros em todo o País depende da doação regular,
que ainda é feita por uma
pequena parcela da população brasileira. Andressa
reforça que uma única doação pode salvar até quatro pessoas. “Vamos fazer
nossa parte. Juntos, somos
mais fortes”, ressalta.
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Governador de Goiás inaugura o oitavo
hospital de campanha com 186 leitos de UTI
Reprodução

O

governador Ronaldo
Caiado (DEM) inaugurou neste sábado
(13) o oitavo Hospital de Campanha, em Uruaçu. Segundo
o governo, neste momento
a unidade será destinada totalmente a pacientes vítimas
da covid-19. Com 186 leitos,

sendo 68 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 118 de
enfermarias. Ainda de acordo com o governo de Goiás,
este foi um investimento de
R$ 117 milhões, considerada, portanto, a maior obra
na área da saúde da região.
Caiado esteve na inaugu-

ração da unidade junto com
o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, e afirmou
que o hospital tem um padrão semelhante aos melhores do país, cuja a unidade,
agora, desafogará os demais
hospitais do estado neste
momento de pandemia.

“O Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN) é unidade com padrão entre os
melhores do país. Isso mostra
o potencial e a capacidade (da
atual gestão) para desafogarmos um pouco a carga enorme que outros hospitais estão

sofrendo”, acrescentou.
O governador chegou a
lembrar que esta unidade já
havia sido inaugurada pela gestão passada, contudo “nunca
atendeu sequer um paciente”.
“Nunca atendeu sequer um
paciente. Você, cidadão simples, ao chegar aqui será trata-

do dignamente em um hospital
que vai respeitar as pessoas e
vai oferecer a você o que existe
de melhor em termos de aparelhagem, exames e tratamento clínico”, observou.
O Secretário Estadual de
Saúde, Ismael Alexandrino,
falou da importância dessa unidade de saúde para o
estado, mas enfatizou que a
população precisa colaborar
com medidas de segurança
neste momento para enfrentamento contra a covid-19.
“São quase 200 leitos sendo ofertados aqui, mas só isso
não é suficiente para combater a pandemia. Precisamos
que a população se conscientize. Precisamos evitar a disseminação do vírus. Se tiver
muita gente contaminada,
qualquer leito que se abrir não
será suficiente”, completou.
Também participaram da
solenidade de inauguração o
prefeito de Uruaçu, Walmir Pedro; a diretora-geral do hospital,
Anamaria de Sousa Arruda; o diretor administrativo e financeiro, Leandro Barbosa; o diretor
técnico, Emilio Pena; e o superintendente de relações institucionais da Agir, Sérgio Daher.

Ronaldo Caiado não autoriza aumento do ICMS do combustível em Goiás
O governo de Goiás, por
meio da Secretaria da Economia, informa neste sábado
(13/03), que não haverá aumento na alíquota do ICMS
do combustível. Para o chefe do Executivo, Ronaldo
Caiado, os trabalhadores
do Estado já enfrentam

um período difícil devido
à pandemia do novo coronavírus. “Aqui não vai ter!
Em Goiás não aumentamos
ICMS há anos. Não admito
o aumento”, frisa o governador. Caiado ainda endossa
a nota emitida pelo Conselho Nacional dos Secretários

de Fazenda (Consefaz).
Nota emitida pelo Consefaz
Sobre a matéria “Após
Isenção de Impostos Federais, 18 estados e DF aumentam ICMS sobre o diesel”,
publicada na edição deste
sábado, 13/03), na Folha de

São Paulo, replicada por jornais locais de todos os Estados, o Conselho Nacional dos
Secretários de Fazenda (CONSEFAZ), esclarece que não
houve alteração da alíquota
do ICMS sobre combustíveis
nos últimos anos na grande
maioria dos Estados.

A variação de preços,
conforme têm colocado reiteradamente os governos
estaduais, não tem a ver
com os tributos, mas sim
com a política de preços
praticada pela Petrobras,
que alinha os preços ao
mercado internacional.

Os Estados reafirmam sua
disposição de debater a política tributária sobre combustíveis, mas defende que
isso seja feito sem improvisos, dentro da reforma
tributária, que já está próxima de ser apreciada pelo
Congresso Nacional.
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‘Não estou doente e não entreguei o cargo’,
diz Eduardo Pazuello por meio de sua assessoria

N

o mesmo dia em que
o Ministério da Saúde divulgou nota dizendo que Eduardo Pazuello
“até o presente momento”
seguia como titular da pasta,
o assessor especial do ministério, Markinho Show, usou
o Twitter para desmentir
informação de que o chefe
pretende entregar o cargo.
“Não estou doente, não
entreguei o meu cargo e
o presidente não o pediu,
mas o entregarei assim que
o presidente solicitar. Sigo
como ministro da saúde no
combate ao coronavírus e
salvando mais vidas”, escreveu o assessor, atribuindo as
aspas ao próprio Pazuello.
A declaração foi feita
em meio a discussões no
governo para substitui-lo
à frente da Saúde. A troca teria sido tema de uma
reunião de Bolsonaro com
ministros da ala militar na
noite deste sábado.
Após o possível pedido de
afastamento de Pazuello ter
sido revelado pelo GLOBO, o
Ministério da Saúde divulgou

Divulgação

nota em que informou que
“até o presente momento,
o ministro Eduardo Pazzuelo
segue à frente da pasta, com
sua gestão empenhada nas
ações de enfrentamento da
pandemia no Brasil.”
Pessoas próximas ao
presidente já entraram em
contato com dois médicos
cardiologistas cotados para
substituir Pazuello: Ludhmila
Abrahão Hajjar, professora
associada da USP, e Marcelo
Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O primeiro nome,
como divulgou o blog de
Andréia Sadi, é o preferido
do presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), e de deputados do Centrão. Neste
domingo, Lira usou seu perfil no Twitter para elogiar a
médica e dizer que “torce”
para que, “caso nomeada
ministra da Saúde, consiga
desempenhar bem as novas funções”.
Ludhmila foi recebida
neste domingo por Bolsonaro no Palácio da Planalto.
Em nota, o Ministério das

Comunicações confirmou o
encontro, que teria sido de
aproximação entre o presidente e a médica. Apoiadores de Bolsonaro criticaram
Ludhmilla nas redes sociais,
citando o fato de a médica
defender posicionamentos
que são consenso na comunidade científica, como
a inexistência de um “tratamento precoce” eficaz
contra a Covid-19, além da
adoção de medidas de isolamento social. A militância
bolsonarista também resgatou trechos de uma live
em que a médica é elogiada pela ex-presidente Dilma
Rousseff (PT).
Além de criticarem a gestão de Pazuello, principalmente por conta do atraso
no cronograma de vacinação, deputados do Centrão
disseram em caráter reservado ao GLOBO que, com a
volta do ex-presidente Lula
(PT) ao cenário eleitoral, o
bloco, hoje na base de Bolsonaro, ganha força para
pleitear mais espaços na administração pública.
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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
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
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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
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
------------------------------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 4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------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
auF: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
au20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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------------------------------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
------------------------------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
------------------------------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.

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

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

------------------------------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 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

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

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. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
gem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
gem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
te, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA Casa
solteira, laje, bom acabamento. No tamasuíte,
2 banheiros e garagem
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 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------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
------------------------------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
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Beyoncé bate recorde de artista
mulher mais premiada da história
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Reprodução

Reprodução

Gabigol e funkeiro MC
Gui são flagrados pela polícia em cassino em São Paulo

B

eyoncé acaba de
bater o recorde de
artista com maior número de troféus do Grammy.
Com 28 prêmios, a cantora
é a artista mais premiada
da história do evento.
Na edição de 2021 que
aconteceu neste domingo
(14), com o prêmio de melhor performance de R&B
por “Black Parade”, Beyoncé bateu o recorde. Beyoncé foi indicada em nove
categorias nesta edição e
ainda levou os prêmios de
“Melhor Performance de
Rap” e “Melhor Música de
Rap” pelo feat “Savage”com
Megan Thee Stallion e “Me-

lhor Videoclipe” por “Brown Skin Girl”.
Até o prêmio de melhor
música de rap, ela havia, no
decorrer da noite, empatado com Alisson Krauss, que
detinha o recorde de 27 troféus. Em terceiro lugar vem
Aretha Franklin, que levou
18 gramofones. O maior
ganhador de Grammys da
história é o maestro húngaro Georg Solti, que já levou
31 prêmios. Beyoncé hoje
está empatada com Quincy
Jones que também soma 28
Grammy na carreira.
O primeiro Grammy
de Beyoncé foi em 2001,
quando ela ganhou, à épo-

ca fazendo parte da banda
Destiny’s Child, o prêmio de
“Música de R&B” por “Say
My Name”. Os prêmios seguintes, no entanto, foram
todos ganhados já em sua
carreira solo.
Em seu discurso, Beyoncé relembrou o início da
carreira, que começou na
infância.
”Estou trabalhando a vida inteira desde os nove anos de idade.
Nem acredito que isso está
acontecendo, essa noite é
mágica. Eu sei que meus
filhos estão me assistindo. Blue, parabéns, você
ganhou o Grammy. Estou
muito orgulhosa de você,

é uma honra ser a mãe de
todos vocês”, disse Beyoncé, se referindo à filha Blue
Ivy, que ganhou o prêmio
de melhor videclipe junto
com a mãe, se tornando a
segunda menina mais jovem a ganhar um Grammy.
“Como artista, eu acredito que faz parte do meu
trabalho refletir a nossa
época, e a nossa época
tem sido muito difícil. Eu
queria animar, incentivar
e comemorar os reis e rainhas negros e negras que
continuam a me inspirar e
a inspirar o mundo”, completou a artista, finalizando o discurso.

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi
flagrado em cassino clandestino na madrugada deste
domingo, na Vila Olímpia,
bairro nobre na zona sul de
São Paulo. A Polícia Civil fechou o estabelecimento de
luxo, que funcionava de maneira ilegal, já que jogos de
azar são proibidos no Brasil,
e encaminhou o jogador e
todas as outras pessoas que
estavam no local à Delegacia
de Crime contra a Saúde Pública, no centro de São Paulo.
Segundo a polícia, havia mais de 200 pessoas
jogando. No momento da
operação, além de Gabriel,
o funkeiro MC Gui também
foi encontrado dentro do
estabelecimento. O jogador
estava escondido embaixo
de uma mesa. Os dois, e os
outros presentes, incluindo
o responsável pelo local e
os funcionários, assinaram
termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar
esclarecimentos depois, e
foram liberados da delegacia. Não houve prisões.
“Foram conduzidos, na
verdade qualificados, por

conta da pandemia já para
prestar
esclarecimento
aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável
pelo local também devem
responder por crime contra a saúde pública, jogo
de azar e contravenção.
Os demais serão ouvidos
posteriormente
porque
senão a gente causaria
outra aglomeração aqui”,
explicou em entrevista à
GloboNews Eduardo Brotero, delegado de polícia e
supervisor do Grupo Armado de Repressão a Roubos
e Assaltos (GARRA).
Além de funcionar de maneira ilegal, o cassino desrespeitou o decreto estadual
que proíbe festas e aglomerações durante a pandemia
de covid-19. O estado de São
Paulo regrediu à fase vermelha da quarentena, a mais
restritiva, desde o último dia
6 de março para tentar frear o avanço da doença. Os
denunciantes informaram
à polícia local que o cassino funcionava há algum
tempo e que foram gastos
mais de 8 milhões com as
instalações luxuosas.

