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O Ministério da Saúde desviou 2 milhões de comprimidos de cloroquina para o combate à malária. O desvio de função do medicamento 
deixou descoberto o programa de controle da malária, com risco de desabastecimento da droga para esses pacientes a partir deste mês.
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Policial Militar “surta”, atira para 
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Um policial militar invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra, um 
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O prefeito de Goiânia 
se reuniu neste sába-
do (27/3) com repre-

sentantes do Governo de Goi-
ás, da Câmara Municipal e do 
setor produtivo para anunciar 
as novas medidas de enfren-
tamento à covid-19 na capital. 
No encotro, foi apresentado 
o modelo de revezamento 
14x14, com abertura das ati-
vidades econômicas da capital 
na próxima quarta-feira (31/3). 

“O empenho de cada um 
de vocês é de extrema im-
portância para chamarmos 
todos à responsabilidade. 
Devemos cumprir rigorosa-
mente os cuidados preventi-
vos para reduzirmos os índi-
ces de contaminação e, quem 
sabe, manter nossa cidade 
aberta. Só com união vamos 
vencer este vírus”, ressaltou o 
prefeito Rogério Cruz. 

Representando o gover-
nador Ronaldo Caiado, o se-
cretário estadual de Gover-
no, Ernesto Roller, destacou 
a importância da parceria das 
duas esferas durante a pande-
mia. “O prefeito Rogério Cruz 
mostrou espírito republicano 
diante de medidas duras no 
enfrentamento à covid-19, 
o governo do estado estará 
sempre ao lado da prefeitu-
ra, e assim, vencermos juntos 
essa crise”, afirmou. 

 O secretário estadual de 
Saúde, Ismael Alexandrino, 
seguiu a mesma linha de Er-

nesto Roller e afirmou que 
deve prevalecer o espírito de 
união para vencer a pande-
mia. “Essa união de medidas 
é uma segurança para popu-
lação, não ficarão mais dúvi-
das sobre qual decreto se-
guir”, defendeu Alexandrino. 

 Com esse modelo adota-

do, Goiânia passa acompa-
nhar as medidas do Governo 
do Estado, que é de abertura 
das atividades de 14 em 14 
dias. As atuais regras duram 
até a próxima terça-feira 
(30/3). No dia seguinte passa 
a valer o novo de decreto que 
será divulgado nas próximas 

horas pela gestão municipal. 
Das ações fiscais da Cen-

tral de Fiscalização da Prefei-
tura de Goiânia, já foram re-
alizadas 12.003 abordagens, 
1.264 notificações, 188 autu-
ações, 939 fechamentos e 9 
desmontagens de feiras. 

 Até às 18h deste sábado 

(27/3), Goiânia contava com 
94% de ocupação dos leitos 
de UTI, e o mesmo percentual 
de vagas de enfermaria. Des-
de o início do ano, a Secretaria 
de Saúde de Goiânia, abriu 
160 leitos de unidade de te-
rapia intensiva, vagas adminis-
tradas pela gestão municipal. 

Reprodução

Nos últimos 60 dias, o 
descarte irregular de lixo 
e entulhos em calçadas 
de Goiânia gerou 16 mil 
notificações administrati-
vas. O trabalho é realiza-
do pelos orientadores da 
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg).

As orientações são 
amparadas pelo Código 
de Posturas do Município 
que determina a respon-
sabilidade de limpeza e 
asseio das calçadas ao 
proprietário. Depois da 
aplicação, o morador tem 
até 72 horas para fazer a 
limpeza. Se a limpeza não 
for feita, a notificação é 
encaminhada à Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (Amma), que faz o 
auto de infração. A multa 
pode chegar a R$ 5 mil.

Das 16 mil notifica-
ções, 10 mil foram feitas 
em ação conjunta com 
as equipes de capina e 
varrição. Aproximada-
mente  20% foram aten-
didas de imediato. Ou-
tras 5.644 notificações 
foram feitas pelos agen-
tes de orientação e 596 
levadas para a AMMA 
fazer o auto de infração.

A Comurg explica 
que o ideal é procurar 
empresas de containers 
credenciadas na AMMA 
para fazer o descarte do 
material corretamente 
ou levar os resíduos aos 
Ecopontos Guanabara, 
no Jardim Guanabara II e 
Faiçalville, no Residencial 
Failçalville.  

A Prefeitura é respon-
sável por recolher o resí-
duo comum/orgânico ge-
rado pela residência. No 
caso de resíduos de cons-
trução civil e galhadas, 
pequenas quantidades 
podem ser levadas aos 
Ecopontos, quantidades 
maiores é preciso contra-
tar uma empresa creden-
ciada na Amma.

Para descarte de mó-
veis e eletrodomésticos 
deve entrar em contato 
pelos telefones 3524-
8555 e 9 8596-8555 para 
fazer o cadastro e o agen-
damento para o Cata-Tre-
co fazer o recolhimento.

Goiânia adota revezamento 14x14 
e comércio será reaberto na quarta

Três adultos e uma 
criança morreram em um 
acidente na manhã deste 
domingo (28), em uma pra-
ça de pedágio na BR-050, 
em Campo Alegre de Goi-
ás, na região sudeste do 
estado. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a 
batida seguida de incêndio 
envolveu quatro veículos. 
Oito funcionários da con-
cessionária que administra 
a rodovia também ficaram 
feridos e foram encaminha-
dos a hospitais de Catalão.

A PRF informou que, por 
volta das 10h, o condutor de 
um caminhão-baú carrega-

do com desodorantes, que 
seguia no sentido Brasília a 
Catalão, perdeu o controle 
da direção ao se aproximar 
da praça de pedágio e colidiu 
contra a defensa metálica.

Em seguida, a carreta ba-
teu contra um carro - onde 
um casal e uma criança da 
mesma família morreram. 
Depois, bateu em outro ve-
ículo com três pessoas, que 

não tiveram ferimentos.
Essa série de colisões, 

conforme a PRF, provoca-
ram um incêndio que des-
truiu a praça de pedágio e 
também atingiu um cami-
nhão graneleiro, que esta-
va parado no local. Porém, 
este caminhoneiro conse-
guiu desembarcar antes 
que o fogo atingisse a cabi-
ne e saiu ileso.

De acordo com o ins-
petor Newton Moraes, o 
caminhoneiro que causou 
o acidente morreu no lo-
cal. Um casal e o filho, de 2 
anos, que estavam em um 
carro de passeio, também 

tiveram os corpos carboni-
zados. A família era de Co-
romandel, em Minas Gerais.

Em nota, a Eco-050, con-
cessionária responsável por 
administrar a rodovia, infor-
mou que a Praça de Campo 
Alegre de Goiás possui cinco 
cabines e que, no momento 
do acidente, havia oito co-
laboradores em atividade 
na praça, sendo que sete 
sofreram machucados le-
ves e um oitavo teve feri-
mentos moderados. A con-
cessionária afirmou ainda 
que “tem prestado todo o 
suporte necessário aos feri-
dos e às suas famílias”.

Acidente deixa 4 mortos, incendeia praça de pedágio e interdita a BR-050
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O Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), publicou 
a Portaria 077/2021, com os 
critérios para a realização de 
leilões de animais em Goiás, 
na modalidade on-line, no 
período que compreende 
o revezamento previsto no 
Decreto Estadual 9.653, de 
19 de abril de 2020 – que 
dispõe sobre a situação de 
emergência na saúde públi-
ca do Estado de Goiás, em 
razão da disseminação do 
novo coronavírus (Covid 19).

Por meio de reunião virtu-
al, na manhã de sexta, as infor-
mações foram apresentadas 
pelo titular da Seapa, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, e 
pelo presidente da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa), José Essado 
Neto, para representantes de 
entidades do setor, como Fe-
deração da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (Faeg), leiloeiros 
de animais, entre outros.

“Neste momento, o foco 

é oferecer maior segurança 
ao segmento, minimizando 
riscos sanitários e fomen-
tando a comercialização de 
animais no Estado de Goiás. 
Os leilões são necessários 
para garantir a continuidade 
das atividades pecuaristas, 

bem como fornecimento de 
insumos e alimentos”, afirma 
o secretário Antônio Carlos.

Critérios
O documento da Seapa 

prevê que a participação de 
pessoas no local de realiza-

ção do leilão será restrita 
à equipe necessária para a 
organização do evento on-li-
ne, como leiloeiro, profissio-
nais de manejo, transmissão 
virtual e administrativo, res-
ponsável técnico, agentes 
de fiscalização, limpeza, 

suporte e manutenção. To-
dos precisam estar creden-
ciados (documento modelo 
para credenciamento está 
no site da Seapa: www.
agricultura.go.gov.br) e sob 
a responsabilidade do orga-
nizador do leilão.

Também está previsto 
que o desembarque e o em-
barque dos animais ocorre-
rão no sistema drive thru, 
sendo permitida a entrada, 
ao local reservado ao mane-
jo da carga, de um veículo de 
transporte por vez. De acor-
do com a portaria, não po-
derá ocorrer a circulação de 
profissionais de transporte 
pelas instalações do recin-
to de leilão e o consumo de 
bebida alcoólica durante o 
período de organização e 
realização do leilão, assim 
como não é permitido pre-
paro, comercialização e con-
sumo de refeições no recin-
to, exceto o fornecimento 
de refeições prontas desti-
nadas às pessoas envolvidas 
na organização do evento.

O documento prevê ainda 
que não poderão ser coloca-
das mesas com cadeiras para 
público no recinto e estabele-
ce que a empresa leiloeira de-
verá informar a realização do 
evento virtual, oficialmente, 
a Polícia Militar local, com 
três dias de antecedência.

Está em vigor em Goiás 
uma Instrução Normativa da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) que torna proibi-
da a atividade pesqueira em 
todos os municípios situados 
na região da Bacia do Rio Ara-
guaia. A medida, publicada no 
suplemento do Diário Oficial 
do Estado desta sexta-feira 
(26/03), visa a diminuição do 
fluxo de pessoas e aglomera-

ções que, em face da pande-
mia, coloca em risco a vida 
das populações nessas áreas.

De acordo com a titular da 
Semad, Andréa Vulcanis, a me-
dida, que passa a valer entre 
dia 1º até dia 5 de abril, pode 
ser estendida, a depender da 
situação de agravamento do 
nível de contágio pelo novo 
coronavírus nesses municí-
pios. “Alertamos a todos que 
ainda está vigente o Decreto 

nº 9.674, de 10 de junho de 
2020, editado pelo governador 
Ronaldo Caiado, que proíbe 
todas as atividades que envol-
vem aglomerações nas regiões 
do Araguaia”, lembra.

A secretária ressalta tam-
bém que, caso as pessoas per-
sistam no descumprimento da 
medida, podem ser alvos de 
fiscalização e, consequente-
mente, serem multadas. An-
dréa diz ainda que a normativa 

editada pela pasta vem para 
reforçar o que já está expres-
so no decreto. “É importante 
a compreensão de todos, 
pois esse não é o momento 
de realizarmos atividades de 
pescaria, campeonatos de 
pesca esportiva, entre ou-
tros. É importante ficarmos 
em casa e, assim, protegermos 
as nossas famílias, as famílias 
das populações ribeirinhas”, 
enfatiza a secretária.

Reprodução

Pesca é proibida em municípios que integram a Bacia do Rio Araguaia

Portaria define critérios para leilões de
modalidade on-line de animais em Goiás



É difícil falar de vantagens 
em um cenário de pandemia, 
mas é evidente a consolida-
ção do setor de e-commerce 
no Brasil. De acordo com um 
levantamento da Ebit/Niel-
sen, o mercado on-line deve 
crescer 26% em 2021. Não 
por acaso, dados da Associa-
ção Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) mos-
tram um aumento de 400% 
por mês de lojas físicas que 
abriram um braço digital 
para oferecer seus produtos.

Enquanto novas variantes 
do coronavírus aumentam 
a possibilidade de confina-
mentos, o que temos é um 
reforço no valor do e-com-
merce como estratégia de 
vendas e oportunidade para 
novos empreendedores. 
Segundo a apuração da AB-
Comm, o número saltou de 
10 mil novos e-commerces 
mensais antes da pandemia 
para 50 mil desde o início 
das medidas de isolamento. 

Esse se tornou o grande 
diferencial na venda de qual-
quer item. Quem já tinha uma 
loja virtual de qualquer tipo 
saiu na frente. Mesmo assim, 

esse é um setor que ainda 
tem muito espaço para cres-
cer. Não dá mais para ignorar 
essa realidade e também é 
uma oportunidade para ter 
vantagem competitiva, não 
importa qual seja o produto.

O que é melhor é que não é 
necessário recorrer a platafor-
mas muito sofisticadas para co-
meçar. O importante é estar no 
ambiente em que seu público 
alvo circula, inclusive redes so-
ciais. De acordo com o relatório 
Panorama do Comércio Móvel 
no Brasil, do Mobile Time e 
Opinion Box, roupas, com 43%, 

e eletrônicos, com 33%, estão 
entre as categorias que mais 
cresceram em compras pela in-
ternet, ficando atrás apenas de 
refeição e alimentação, que 
são essenciais.

Além disso, a busca por 
métodos alternativos de paga-
mento seguro e de envio mais 
rápido foram tendências verifi-
cadas nos últimos meses. Ter 
os produtos certos é só parte 
do trabalho. O cliente quer li-
berdade para pagar da forma 
que funciona melhor para ele 
e a segurança de receber o que 
compra no prazo combinado.
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O Ministério da Saúde 
desviou para Covid 2 
milhões de 3 milhões 

de comprimidos de cloroquina 
fabricados pela Fiocruz para o 
combate à malária. O desvio de 
função do medicamento dei-
xou descoberto o programa na-
cional de controle da malária, 
com risco de desabastecimento 
da droga para esses pacientes a 
partir deste mês de março.

Novos documentos obti-
dos pela Folha de S.Paulo re-
velam que o ministério pre-
cisou, em caráter urgente, 
garantir mais 750 mil com-
primidos de cloroquina, por 
meio de aditivo a uma par-
ceria firmada com a Fiocruz.

O aditamento foi propos-
to em novembro e assinado 
em dezembro. Em janeiro, a 
Fiocruz entregou a cloroqui-
na adicional para não deixar 
o programa de malária sem 
a droga. O total é suficiente 
para quatro meses.

Toda a parceria -viabili-
zada por meio de um TED 
(termo de execução des-
centralizada), o de número 
10/2020- foi bancada com 
dinheiro do SUS. Os gastos 
somaram R$ 258.750,00.

Em janeiro, uma auditoria 
do TCU (Tribunal de Contas 

da União) concluiu que o uso 
de dinheiro do SUS na distri-
buição de cloroquina a pa-
cientes com Covid-19 é ilegal.

Segundo o tribunal, o for-
necimento pelo SUS de me-
dicamentos para uso “off la-
bel”, fora do previsto na bula, 
só pode ocorrer se houver 
autorização da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária). A Anvisa já confir-

mou que não concedeu essa 
autorização. Por meio da Lei 
de Acesso à Informação, a Fo-
lha obteve uma cópia de todo 
o processo do TED 10/2020. 
Os documentos comprovam 
o desvio da cloroquina para 
pacientes com Covid-19.

O medicamento é o car-
ro-chefe do presidente Jair 
Bolsonaro no combate à 
pandemia desde o início da 

crise sanitária, há mais de 
um ano. Pesquisas científicas 
mostraram que a droga não 
tem eficácia para Covid-19.

A parceria entre Ministé-
rio da Saúde e Fiocruz (vincu-
lada à pasta) para produção 
de difosfato de cloroquina 
150 mg existe há quase 20 
anos, sempre destinada a 
malária. O plano de trabalho 
do termo descentralizado re-

ferente ao período de março 
de 2020 a março de 2021 cita 
ainda outras doenças: amebí-
ase hepática, artrite reuma-
toide, lúpus, sarcaidose e do-
enças de fotossensibilidade.

Por ano, o Brasil tem 194 
mil casos de malária, dos 
quais 193 mil (99,5%) ocor-
rem na região amazônica. As 
informações estão presentes 
na justificativa da parceria en-

tre ministério e Fiocruz, que 
aponta a cloroquina como 
uma droga com efeito contra 
o ataque agudo da doença. O 
programa orçamentário a que 
se refere o TED é o de assis-
tência farmacêutica no SUS.

O relatório da entrega da 
cloroquina, feita em 26 de 
março, com armazenamento 
no almoxarifado do ministé-
rio no dia seguinte, já mos-
tra o desvio da função do 
medicamento. Ao programa 
“Covid-19” foram destinados 
2.008.500 comprimidos. Ao 
programa “Malária”, 991.500.

Quase oito meses de-
pois, diante da política de 
distribuição de cloroquina a 
todas as regiões brasileiras, 
o Ministério da Saúde se viu 
sob risco de não ter o medi-
camento para malária e de-
cidiu procurar a Fiocruz para 
aditar a parceria existente.

Em 9 de novembro, a Se-
cretaria de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Insumos Estra-
tégicos em Saúde enviou um 
ofício à direção de Farman-
guinhos, responsável pela 
produção de medicamentos e 
vacinas na Fiocruz, propondo 
um aditivo ao TED 10/2020. A 
necessidade era de mais 750 
mil comprimidos até janeiro.

Divulgação

Divulgação

Saúde desviou 2 milhões de comprimidos de 
cloroquina e malária ficou sem estoque

Extensão da pandemia de Covid-19 impulsiona 
e consolida comércio virtual no Brasil

Divulgação

Um policial militar inva-
diu o gramado em frente ao 
Farol da Barra, um dos prin-
cipais pontos turísticos de 
Salvador, na Bahia, e dispa-
rou pelo menos uma dezena 
de tiros para o alto, na tarde 
deste domingo (28/3). Com 
o rosto pintado de verde e 
amarelo, enquanto efetu-
ava os disparos, ele gritava 
palavras de ordem.

O agente, chamado 
Wesley, pertence à 72º 
Companhia Independen-
te de Polícia Militar de 

Itacaré, no sul do estado. 
Em nota, a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-
-BA) informou que o sol-
dado apresentou “um 
surto psicológico”.

O homem estava arma-
do com um fuzil e uma pis-
tola, e provocou pânico en-
tre os moradores da região.

O policial foi baleado 
por agentes do Batalhão 
de Operações Policiais 
Especiais (Bope). Ele foi 
socorrido por uma ambu-
lância do Serviço de Aten-

dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) e encaminhado 
ao Hospital Geral do Es-
tado. O estado de saúde 
dele não foi divulgado.

Em vídeos publicados 
por moradores da região 
nas redes sociais, o policial 
gritou palavras de protes-
to, falando em desonra e 
violação da dignidade dos 
policiais. “Comunidade, 
venham testemunhar a 
honra ou a desonra do po-
licial militar do estado da 
Bahia”, gritou.

PM “surta”, atira para o alto e é baleado 
por colegas em ponto turístico na Bahia



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588

COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 
2.8 DIESEL COLINA 
COMF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Caserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 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 dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

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

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Xuxa Meneghel publi-
cou um vídeo pedindo 
desculpas por declarações 
dadas numa live, na última 
sexta-feira, durante uma 
entrevista no perfil da As-
sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj). Na entrevista, Xuxa 
sugeriu que os presidiários 
fossem usados como  co-
baias para testes de remé-
dios e vacinas. “Serviriam 
para alguma coisa antes de 
morrer”, afirmou.

“Oi, gente, agora são 
mais ou menos duas ho-
ras da manhã do dia 27 
de março, dia do meu ani-
versário. Antes de dormir 
resolvi falar com todos 

vocês porque acabei de ler 
muitas coisas e uma delas 
foi do Anderson França, 
que achava que eu deveria 
falar com as pessoas antes 
de dormir. E você tem toda 
razão, Anderson. Obrigada, 
você foi muito sensato”, 
disse ela.

“Estou aqui pedindo 
desculpas para vocês, não 
usei as palavras certas. 
Pensei muitas coisas e quis 
falar sobre muitos assun-
tos, sobre maus tratos aos 
animais, e fiz a mesma coi-
sa, também julguei e mal-
tratei”, completou a apre-
sentadora. Ela encerrou o 
vídeo falando: “A todos vo-

O primeiro trailer do 
vindouro ‘O Esqua-
drão Suicida’ foi lan-

çado recentemente e boa 
parte do elenco do filme foi à 
rede social divulgar pôsteres 
inéditos de seus personagens.

Um deles, David Dastmal-
chian (Homem das Bolinhas), 
comentou no Instagram sobre 
alguns detalhes do filme, ca-

racterizando-o como “lindo” 
e “insano”. O filme é escrito 
e dirigido por James Gunn 
(‘Guardiões da Galáxia’).

“Bem-vindos ao Inferno – 
também conhecido como Bell 
Reve, a prisão com o maior 
índice de mortalidade dos Es-
tados Unidos. Onde os piores 
super-vilões são mantidos e 
onde farão qualquer coisa 

para escapar – até mesmo 
se juntar ao super-secreto e 
super-duvidoso grupo Força-
-Tarefa X. A missão suicida 
de hoje? Juntar um grupo 
de golpistas, incluindo San-
guinário, Pacificador, Capitão 
Bumerangue, Caça-Ratos 2, 
Savant, Tubarão Rei, Black-
guard, Dardo e a psicopata 
preferida de todos, Arlequi-

na. Então os arme com força 
e os jogue (literalmente) na 
remota ilha recheada de ini-
migos de Corto Maltese”. 

Alguns nomes reprisam 
seus papéis do filme anterior, 
como Viola Davis (Aman-
da Waller), Margot Robbie 
(Harley Quinn), Jai Courtney 
(Capitão Bumerangue) e Joel 
Kinnaman (Rick Flag).

Astro de O Esquadrão Suicida 
diz que filme é lindo e insano

‘Errei e peço desculpas’, diz 
Xuxa sobre sugestão de teste 
de vacina em presidários


