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Após novo decreto, futebol ficará
suspenso em todo Estado de Goiás
Os jogos de futebol estão suspensos em Goiás. A proibição está no novo decreto publicado na manhã desta terça-feira (16), onde ele estabelece o revezamento 14×14 no funcionamento das atividades não essenciais. Os eventos esportivos só estarão permitidos no dia 1º de abril. p2

“Não vou trocar vida por
voto”, diz
Ronaldo Caiado ao anunciar
medidas p3
(62) 3010-4014

Felipe Neto se
pronuncia após
denúncia de Carlos Bolsonaro p8
(62) 98219-1904

Prazo para pagamento do IPVA
2021 é prorrogado no Estado p2
/diariodoestado

Governo aprova inclusão da EBC e
Eletrobras no programa de privatização
O governo informou que a EBC e a Eletrobras acabaram de ser incluídas no
Plano Nacional de Desestatização (PND). O Ministério da Economia anunciou que foi concluída a primeira fase para a privatização dos Correios. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Após novo decreto, futebol fica
suspenso em todo Estado de Goiás
Reprodução

O

s jogos de futebol
estão suspensos em
Goiás. A proibição
está no novo decreto publicado pelo governador
Ronaldo Caiado na manhã
desta terça-feira (16), onde
ele estabelece o revezamento 14×14 no funcionamento das atividades não
essenciais. Como o decreto
entra em vigor nesta quarta-feira (17), os eventos esportivos só estarão permitidos no dia 1º de abril.

Logo após a divulgação
do decreto o Secretário Estadual da Casa Civil, Alan
Tavares, afirmou à Sagres
que “os eventos esportivos
poderão ocorrer com os portões fechados, como vem
acontecendo desde o início
da pandemia”. No entanto,
após uma nova consulta, a
Secretaria Estadual de Saúde
esclareceu que as atividades
esportivas estão vetadas.
O decreto estabelece um
revezamento em um ciclo a

Governo de Goiás prorroga programa para negociar impostos
O Governo de Goiás prorrogou o Programa de Regularização Fiscal Facilita, por meio
da Secretaria da Economia. O
prazo, que a princípio ia até
1º de abril, agora vai até 3 de
maio para que o contribuinte
negocie dívidas de Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCD), Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e
penas pecuniárias.
A alteração do prazo faz
parte das medidas econômi-

cas de combate à crise causada pela pandemia anunciadas pelo governador.
Os contribuintes com débitos de IPVA e ITCD contraídos
até 31 de dezembro de 2020
poderão refinanciar suas dívidas com redutores de até 98%
sobre multas formais e nos juros no pagamento à vista, além
de parcelamentos de até 60 vezes. No caso do ICMS, a Lei nº
20.939 prevê que serão concedidos descontos de até 90% nos
juros de débitos, e abatimento
de até 98% sobre as multas por
atraso e pecuniárias.
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cada 14 dias. Nos primeiros
14 dias há a determinação
do fechamento das atividades não essenciais por um
período de 14 dias, com previsão de retomada nos 14
dias seguintes. Sendo assim,
nem os treinamentos poderão ser realizados no período
de fechamento.
A determinação é semelhante a que entrou em
vigor no meio do ano passado, quando os clubes da
capital se deslocaram para

Trindade para realizarem
seus treinamentos. Na época, no entanto, o futebol já
estava paralisado e não havia partidas marcadas.
A tendência é que o decreto estadual sobreponha o
municipal, já que das 18 regiões de Goiás, 17 estão em
estado de calamidade. De
acordo com os números
apenas as cidades de
Alvorada do Norte, Buritinópolis,
Damianópolis,
Guarani de Goiás, Iaciara,

Mambai, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio D’Abadia permanecem em situação crítica.
No ano passado, no início da pandemia, também
foi proibido a realização de
eventos esportivos, sejam
jogos ou treinamentos. Recentemente o estado de São
Paulo adotou essa pratica do
escalonamento de 14x14,
que entrou em vigor na última segunda-feira (15/3)
para o Campeonato Paulista

Boletim da Fiocruz aponta maior
colapso sanitário da história do Brasil
A Fiocruz divulgou nesta terça-feira (16/3) mais
uma edição do Boletim
Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz,
que aponta que estamos
vivendo o maior colapso sanitário e hospitalar
da história do Brasil. Ele
pode ser lido aqui.
Das 27 unidades federativas, 24 estados e o
Distrito Federal estão com
taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19, via

SUS, iguais ou superiores
a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a
90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão essas
taxas iguais ou superiores
a 80%, sendo 19 delas superiores a 90%. Goiás aparece no relatório com uma
taxa de ocupação de 97%.
O relatório prevê que
medidas rigorosas de
prevenção e controles
devem ser adotadas,
com uma restrição total

às atividades não essenciais e a ampliação de
medidas que garantam
o distanciamento social,
uso de máscaras e a aceleração da vacinação.
O documento destaca as medidas adotadas
por Araraquara (SP) que
conseguiu evitar o colapso e o prolongamento da
situação crítica da saúde
no município através do
controle rígido de medidas de restrição.
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Prazo para
pagamento do IPVA
2021 é
prorrogado em Goiás
Por determinação do governador Ronaldo Caiado,
o calendário de pagamento do IPVA foi prorrogado
pela Secretaria de Estado
da Economia para os motoristas que têm veículos com
placas finais de 1 a 5, devido
aos impactos econômicos
da pandemia da Covid-19.
“Aqueles contribuintes
que estão com dificuldades neste período de restrições, que ocorrem em
todo o país, terão um respiro com essa opção de
adiamento”, frisou o governador Ronaldo Caiado. Os novos prazos para
quitar o imposto variam
de acordo com o número
final da placa do veículo.
O pagamento da terceira parcela ou parcela
única foi transferido para
5 de agosto para os veículos com placas finais 1, 2,
3, 4 e 5. Antes, esse grupo
tinha vencimentos entre
março e julho. Os motoristas que optaram pelo
parcelamento também terão o benefício. A primeira parcela para as placas
finais 4 e 5 foi prorrogada
para 7 de junho; anteriormente o vencimento estava programado para abril e
maio. Já a segunda parcela
para o grupo de final 3, 4
e 5 foi prorrogada para 6
de julho; no calendário anterior, elas estavam agendadas para abril, maio e
junho, respectivamente.
A superintendente de
Política Tributária, Renata
Noleto, ressalta, no entanto, que o contribuinte já
pode pagar o imposto, se
quiser. Para isso, basta emitir o Documento de Arrecadação (Dare) diretamente
no site do Detran-Goiás. O
pagamento pode ser feito
em qualquer banco, inclusive, de forma on-line.
Essa é a segunda vez que
o governador prorroga o
imposto durante a pandemia. A primeira foi em março de 2020. O pagamento
do licenciamento anual do
veículo ao Detran, que ocorre com a última parcela do
IPVA, também foi alterado.
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“Não vou trocar vida por voto”, diz
Ronaldo Caiado ao anunciar medidas
“N

ão vou trocar, de
maneira alguma,
vida por voto.
Minha posição como governador do Estado de Goiás é a
responsabilidade com a vida
de 7,2 milhões de pessoas que
aqui habitam”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, nesta terça-feira (16/03), durante
anúncio de pacote de medidas para combater os efeitos
provocados pela Covid-19 em
Goiás, em face das restrições
ao funcionamento de atividades econômicas.
Ao lado da presidente de
honra da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG)
e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS),
primeira-dama Gracinha Caiado, ele reforçou que as pessoas que tentam “animalizar
suas ações” com objetivo de
tirar proveito político serão
“julgados pela população”.
As ações anunciadas pelo
governador visam auxiliar de
maneira econômica e financeira os setores mais afetados
pela pandemia e reforçar os
serviços de assistência social
aos 246 municípios goianos.
Dentre elas está o lança-

Reprodução

mento do Programa Estadual
de Apoio ao Empreendedor
(Peame), por meio da Agência
de Fomento de Goiás (GoiásFomento), que concederá R$
112 milhões em empréstimos
com taxa de juro zero. Os recursos são destinados para
microempreendedores individuais, autônomos e demais

empresas, com a condição de
não demitir funcionários. O setor de turismo - bares, restaurantes, pousadas, agências de
viagem, entre outros - poderá
contratar até R$ 50 mil, com
taxa de juros 100% subsidiada pelo Estado. O prazo para
pagamento será de 36 meses,
com um semestre de carência.

Microempresas dos demais setores poderão contratar até R$ 21 mil, com taxa
de juros também subsidiada
integralmente pelo Estado,
com o mesmo prazo para pagamento e carência. Para os
microempreendedores Individuais (MEIs) e trabalhadores
autônomos o recurso disponi-

bilizado será de até R$ 5 mil.
A taxa de juros será subsidiada pelo Estado na íntegra.
O que muda neste caso será
o prazo de pagamento de 24
meses, mas permanecerão
os seis meses de carência. O
pacote de medidas anunciado
nesta terça-feira ainda prevê
oferta de assistência social às

pessoas em situação de vulnerabilidade e recursos para
o setor da cultura.
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria da Casa
Civil, também editou o Decreto 9.653/2020, para que seja
retomado o revezamento das
atividades econômicas. A partir desta quarta-feira (17/03),
será iniciado o período de 14
dias de fechamento. Após as
duas semanas, as atividades
econômicas poderão reabrir as
portas pelos próximos 14 dias.
Conforme o titular da
Casa Civil, Alan Tavares,
houve alterações em alguns
pontos, principalmente no
artigo 4º, que permite aos
municípios a flexibilização
das restrições de acordo
com as condições epidemiológicas do momento.
“Municípios que estão
classificados em situação de
calamidade não vão poder
flexibilizar as medidas. Os que
estão em situação crítica ou
de alerta vão poder flexibilizar,
mas dentro dos critérios estabelecidos pela SES-GO. Com
isso, temos maior controle e
coordenação das medidas”,
argumentou Alan Tavares.

Governo de Goiás vai destinar R$ 2 milhões para espaços culturais e artistas
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), lança o
edital de Chamamento para
Dinamização de Espaços de
Cultura do Fundo Cultural de
Goiás. O governador Ronaldo
Caiado autorizou a destinação
de R$ 2 milhões da Lei Orçamentária Anual da pasta para

apoiar locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, bem como
geração de renda aos trabalhadores da cultura.
De acordo com o secretário
interino da Secult, César Moura, os editais foram pensados
a partir das diversas reuniões
com representantes do seg-

mento e visa ser mais uma via
de apoio no enfrentamento à
pandemia de Covid-19. “Com
os espaços sem poder receber
público, é preciso garantir a
subsistência das famílias que
dependem desses postos de
trabalho”, ressalta. A previsão
é de que sejam mantidos 1.050
empregos diretos com esta

ação do Governo de Goiás.
As inscrições, que devem
ser abertas ainda este mês,
serão pela plataforma Mapa
Goiano. A Secult Goiás fará
a divulgação dos prazos e
disponibilizará as demais informações em suas redes sociais, site institucional e por
meio da imprensa.

Funcionamento
Serão destinados R$
1,250 milhão para contemplar mais de 50 espaços
como teatros, galerias de
arte, cinemas, centros culturais, entidades culturais
cineclubes e pontos de cultura privados (com ou sem
fins lucrativos), ou públicos

– ligados às prefeituras do
interior goiano. Aos espaços
públicos municipais, será reservada cota preferencial de
50%. A estimativa é de que
pelo menos 600 empregos
diretos serão beneficiados
com os recursos; dentre
eles, equipe de apoio às atividades artísticas.
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Governo aprova inclusão de Correios, EBC
e Eletrobras no programa de privatização
O
governo informou
nesta
terça-feira
(16/3) que a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) e a Eletrobras acabaram de ser incluídas no
Plano Nacional de Desestatização (PND). Junto com
a notícia, o Ministério da
Economia anunciou que foi
concluída a primeira fase
dos estudos para a privatização dos Correios.
O Conselho do Programa
de Parcerias e Investimentos (CPPI) se reuniu na tarde
desta terça com o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião extraordinária para discutir esses assuntos.
Com a estatização da EBC,
o governo afirma que poderão ser retirados R$ 400 milhões das despesas públicas.
No entanto, isso não significa
que a venda da empresa está
garantida. A secretária especial do PPI, Martha Seillier,
explicou que a inclusão da
EBC no Plano Nacional de
Desestatização é apenas
uma das etapas do proces-

Divulgação

so. “Nesta fase, vamos estudar os prós e contras da
privatização”, afirmou.
No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro e o

ministro Fábio Faria chegaram a dizer que a empresa
não seria privatizada, mas
“enxugada”. Na época, Faria
também afirmou que a em-

presa registrava por ano um
prejuízo de R$ 550 milhões.
Em carta aberta à sociedade, entretanto, a Frente em
Defesa da EBC e da Comuni-

cação Pública contrariou o
ministro. “A EBC é uma empresa pública dependente,
e não autossuficiente como
Correios ou Banco do Brasil.

Embora ela consiga arrecadar recursos com patrocínios
e prestação de serviços, suas
fontes de financiamento não
servem e nunca servirão
para torná-la autônoma”,
ponderou a Frente.
“Essa ideologia pró-privatização, acredito que seja
uma convicção do ministro
da Economia (Paulo Guedes), não do presidente.
Nunca ouvi Bolsonaro falar
de privatização e das vantagens disso, em comparação
com as empresas públicas”,
afirmou o ex-secretário de
Assuntos Econômicos do Ministério de Planejamento, o
economista Raul Velloso.
A economista e ex-diretora do BNDES Elena Landau foi além e disse que
a desestatização dos Correios é um mito. “A agenda
de privatização não existe.
O programa de privatização da Eletrobras e Correios é um mito. Guedes
achou que ia transformar
Bolsonaro, mas toda vida o
presidente foi contra a privatização. Por que ia mudar
agora?”, questionou.

Goiás, Tocantins e DF, 17 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

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

ANO 12, Nº 2683
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
------------------------------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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza 1.0
power c/ dh só R$ 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 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
4848 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
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classificados

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

ALUGUEL

------------------------------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
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656

Goiás, Tocantins e DF, 17 de Março de 2021

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,
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

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

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
gem 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
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------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
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 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.
------------------------------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
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

DIÁRIO DO ESTADO

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

------------------------------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
------------------------------venha
GABRIELLA
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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Felipe Neto se pronuncia após
denúncia de Carlos Bolsonaro

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

S

emana passada Carlos
Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou uma
queixa-crime contra Felipe
Neto, onde acusaram o youtuber por suposto crime contra a segurança nacional que
rendeu nesta segunda uma
intimação ao comediante.
Em entrevista cedida para
BBC News Brasil, Neto afirmou que esta queixa-crime
foi motivada por um tuíte em
que chamou o presidente Jair
Bolsonaro de “genocida” é
parte da perseguição “absoluta” da qual é alvo “desde o
primeiro dia de governo”.
Segundo o youtuber a intimação foi entregue na casa
dele por policiais civis, por
volta de 16h desta segunda-feira. Neto revelou que não
se preocupa por eventuais
desdobramentos na Justiça.

“Não estou preocupado
comigo. Não há nada que
eles possam fazer contra
mim. Estou preocupado com
a situação do nosso país e
as ameaças à liberdade de
expressão. Tenho condições
de me defender, tenho mais
de 41 milhões de seguidores
e tenho pessoas extraordinárias ao meu lado. Porém,
principalmente, tenho ao
meu lado a razão”, escreveu
Felipe Neto à BBC News Brasil, mencionando também
ser assessorado por uma
equipe jurídica “extremamente competente”.
A Polícia Civil do Rio de
Janeiro afirmou que “ “a
Delegacia de Repressão
aos Crimes de Informática
(DRCI) intimou Felipe Neto
após o vereador Carlos Bolsonaro protocolar uma pe-

tição comunicando crime
contra segurança nacional
em que o presidente Jair
Bolsonaro seria vítima”.
Após o intimado ser ouvido, o caso será encaminhado
à Justiça”, informou a assessoria de imprensa da polícia
civil fluminense. A reportagem da BBC não conseguiu o
contato com a assessoria de
imprensa nem com o gabinete de Carlos Bolsonaro.
Na semana passada, o
parlamentar compartilhou
em suas redes sociais uma
colagem com fotos de Neto
e da atriz Bruna Marquezine,
que também criticou o presidente, a legenda do post:
“Encaminhamos queixa-crime contra Bruna Marquezine e o youtuber Felipe Neto
por supostos crimes contra o
Presidente da República”.

O crime teria sido cometido em 16 de dezembro,
quando Neto compartilhou
no Twitter uma notícia da
Folha de São Paulo que falava sobre a covid, o youtuber
acrescentou o comentário:
“Genocida. Monstro. Este
desgraçado será lembrado
como o pior presidente eleito da história desse país”.
Na entrevista a BBC, Felipe Neto explicou a definição
de “genocida” no dicionário
e defendeu que Bolsonaro
“foi diretamente responsável por muitas mortes”. “O
Brasil teve quase 280 mil
mortos em menos de um
ano de pandemia. Muitas
dessas mortes poderiam ter
sido evitadas se o Brasil tivesse adotado uma postura
séria de enfrentamento à covid-19”, escreveu.

Novo Capitão América será
gay nos quadrinhos da Marvel
A Marvel anunciou
hoje que The United States of Captain America,
série de quadrinhos em
comemoração aos 80
anos do personagem, vai
introduzir o primeiro herói gay a utilizar o escudo
e o símbolo do Capitão: o
jovem Aaron Fisher.
Usando um traje inspirado no Capitão América,
Fischer vai proteger os
desabrigados e moradores em situação de rua
– grupos populacionais
com alta vulnerabilidade
social. A primeira edição
da série de HQs vai estrear em 2 de junho.
A nova história do Capitão América vai ao encontro da ralidade dos Estados

Unidos. Segundo pesquisa
feita pelo governo norte-americano, o percentual
de desabrigados no país,
que se identificam como
LGBTQ+, varia de 20% a
40%. Já a ONG True Colors
United aponta que jovens
LGBTQ+ têm 120% mais
chances de perderem sua
casa (inclusive por serem
colocados na rua por pais
homofóbicos) do que jovens heterossexuais.
Batizado de Capitão
América das Ferrovias,
por causa do uso de trilhos abandonados como
casa improvisadas, Fisher
foi criado pelo roteirista
Josh Trujillo, que é gay; e
pela artista Jan Bazaldua,
mulher trans.

