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Orquestras arrecadam alimentos para
ajudar população vulnerável de Goiânia
A Orquestra Sinfônica de Goiânia e o Instituto Orquestra Cidadã estabeleceram uma parceria para arrecadar cestas básicas que serão distribuídas para a população vulnerável da capital. Também serão contemplados com as doações os profissionais das artes que tiveram sua renda
atingida em decorrência da ausência de atividades culturais presenciais, por causa da pandemia de covid-19, desde março do ano passado. p2
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À ONU, Caiado pede que Brasil possa
produzir princípio ativo da vacina
Em reunião com a ONU, o governador Ronaldo Caiado (DEM) pediu
para que o Brasil e outros países sejam autorizados a produzir o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) utilizado na vacina contra a Covid-19. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br

cotidiano

2

Goiânia, 19 de Abril de 2021

Prefeitura de Goiânia inaugura mais
um ecoponto para descarte de lixo

A

Prefeitura de Goiânia
inaugurou na última
sexta-feira (16/4) o
terceiro ecoponto da capital
no Jardim São José, região
oeste da cidade. Segundo o
prefeito Rogério Cruz, o novo
ponto de coleta de resíduos
sólidos evita descartes clandestinos de lixo e contribui
com a preservação do meio
ambiente e a limpeza urbana na capital. A execução
dos serviços ficou a cargo da
Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma).
“Os ecopontos são fundamentais para uma cidade
mais inteligente e sustentável. A cada vez que algum
morador deposita aqui o seu
lixo, nós temos um descarte
clandestino a menos e mais
áreas verdes protegidas”,
afirmou o prefeito. O local recebe até dois metros cúbicos
de resíduos da construção
civil, além de óleo de cozinha
usado, pneus, eletrodomésticos, móveis, plástico, madeira, papel e papelão.
De acordo com o presidente da Amma, Luan Alves, os pontos de coleta de
pequenas quantidades de
resíduos facilitam a logística
dos descartes e são locais
onde a população pode fazer
os depósitos gratuitamente.

Reprodução

“Quem fez uma pequena reforma em casa e precisa descartar o entulho, trocou os
pneus do carro ou tem algum
móvel que não utiliza mais,
pode deixar os resíduos no
ecoponto, de forma gratuita,
sem o pagamento de taxas”,
afirmou o presidente.
“Como estes pontos de
coleta estão espalhados

pela cidade, a possibilidade
de um descarte correto fica
mais próxima do cidadão,
que não precisa se deslocar
até o aterro sanitário. Estamos construindo uma gestão
ambiental mais dinâmica e
eficiente”, disse Luan Alves.
Os materiais recicláveis são
encaminhados para cooperativas cadastradas junto à

Prefeitura de Goiânia, gerando emprego, renda e inclusão social para famílias em
situação de vulnerabilidade.
Já os resíduos que não podem ser reaproveitados são
levados para o aterro sanitário. Além do São José, também possuem ecopontos os
setores Guanabara e Faiçalville. No mês de março, mais

de quatro mil toneladas de
resíduos foram descartadas
nas unidades, que operam
na modalidade drive-thru. O
novo ponto de coleta fica localizado na Rua Frei Nazareno Confaloni, esquina com a
Rua Irmã Maria Bernarda, no
Jardim São José. Os ecopontos funcionam das 7h às 19 h,
todos os dias da semana.

Goiânia segue com vacinação de idosos e profissionais da saúde
A Prefeitura de Goiânia
segue vacinando idosos e
trabalhadores da saúde hoje.
Será aplicada a primeira
dose em pessoas a partir de
62 anos, com iniciais de J a
M, e segunda dose no grupo
acima de 68 anos, também
com iniciais de J a M. Ambas
as categorias não precisam
agendar e vão receber a CoronaVac. Já os trabalhadores
da saúde vão receber a segunda dose da AstraZeneca
e serão atendidos somente
com agendamento feito pelo
aplicativo Prefeitura 24 horas. A vacinação começa às
8h e vai até às 17h.
Os idosos serão atendidos em sete escolas municipais (para pedestres) e nos
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drives da PUC- Área I e Shopping Passeio das Águas.
Para tomar a vacina, eles
precisam apresentar documento pessoal com foto e
comprovante de endereço.
Já os profissionais da saúde serão atendidos exclusivamente na modalidade
pedestre do Shopping Cerrado e no Espaço Sinta-se
Bem, da Unimed. Eles também precisam apresentar
comprovante de endereço
e documento pessoal, além
do comprovante da primeira dose. A vacinação segue
após a chegada de 77.850
doses na última sexta-feira
(16/4), sendo 16 mil doses da vacina Coronavac e
18.250 mil da AstraZeneca

destinadas à primeira dose
e 43.600 doses da AstraZeneca para a segunda dose.
O secretário de Saúde
de Goiânia, Durval Pedroso,
lembra que, paralelamente à vacinação contra da
Covid-19, a Prefeitura de
Goiânia está realizando a
Campanha “Imunize Contra
a Fome”. “Estamos pedindo
para quem for se vacinar,
caso possa e queira, levar
um quilo de alimento não
perecível. Em parceria com
o Projeto Mesa Brasil, do
Sesc Goiás, vamos distribuir
esses alimentos para as famílias que estão passando
necessidade, sabemos que
essa pandemia também
trouxe a fome”, ressalta.
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Orquestras
arrecadam
alimentos
para ajudar
população
vulnerável
de Goiânia
A Orquestra Sinfônica
de Goiânia e o Instituto
Orquestra Cidadã estabeleceram uma parceria
para arrecadar cestas
básicas que serão distribuídas para a população
vulnerável da capital.
Também serão contemplados com as doações
os profissionais das artes
que tiveram sua renda
atingida em decorrência
da ausência de atividades culturais presenciais,
por causa da pandemia
de covid-19, desde março do ano passado.
“Mesmo que essa
ação extrapole a missão
principal da Orquestra
Sinfônica de Goiânia e de
grupos similares na capital goiana, não há como
ignorar a realidade social
que inúmeras famílias de
nossa cidade enfrentam
na atualidade. É um momento de todos unirem
forças para superarmos
esses momentos de dificuldades”, afirma o maestro Eliseu Ferreira.
Os interessados em
contribuir com a campanha podem fazer a doação de cestas básicas e
alimentos não perecíveis
entregando-os na sede
da Orquestra Sinfônica
de Goiânia, na sala 904
do Edifício Parthenon
Center, na Rua 4, no Centro de Goiânia. O atendimento é feito em horário
comercial. A entidade
informa que, para quem
estiver impedido de se
deslocar, a equipe responsável pela ação poderá recolher esses alimentos em local previamente
combinado.
Outra forma de participar da campanha é por
meio de depósito de valores na conta do Instituto
Orquestra Cidadão. Os interessados podem contribuir com o valor de uma
cesta básica simples, que
tem 12 itens, que é de R$
75,00 ou de uma cesta
básica mais completa, de
19 itens, que é R$ 150,00.
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À ONU, Caiado pede que Brasil possa produzir
princípio ativo da vacina contra Covid-19

E
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m reunião com a Organização das Nações
Unidas (ONU), o governador Ronaldo Caiado
(DEM) pediu para que o
Brasil e outros países sejam
autorizados a produzir o ingrediente farmacêutico ativo
(IFA) utilizado na vacina contra a Covid-19. A sugestão do
democrata é que a produção
ocorra mediante a pagamento
de royalties. Atualmente, apenas China, Índia, Rússia e Estados Unidos têm permissão
para fabricar o princípio ativo.
A reunião ocorreu na
última sexta-feira (14), de
maneira virtual, e teve a participação da secretária-geral
adjunta da ONU, Amina Mohammed, e governadores de
outros estados brasileiros.
Na ocasião, o democrata
disse que é inadmissível que
somente quatro países possam fabricar o ingrediente
para bilhões de pessoas.“Isso

atrasa demais o processo de
vacinação. Por isso a ONU
precisa intermediar esse processo e garantir que possamos produzir o IFA mediante
o pagamento de royalties”,
salientou no encontro.
A secretária-geral Amina
Mohammed acenou positivamente à sugestão de
Caiado e declarou ser necessária a ação conjunta de
todos. De acordo com Marlova Noleto, coordenadora
da ONU no Brasil, o país
será auxiliado em relação
a medicamentos, vacinas e
ajuda humanitária. “Vamos
intensificar isso”, garantiu.
A ONU também anunciou
que vai antecipar ao Brasil o
repasse de quatro milhões
de doses. Elas devem chegar ainda em abril. Outras
quatro milhões de unidades
podem vir em maio. Os imunizantes fazem parte do consórcio Covax Facility.

Governo de Goiás investe R$ 13,2 milhões em melhoria da malha viária na rota turística
Em atenção às rotas turísticas, o Governo de Goiás,
por meio da Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), trabalha na revitalização de duas rodovias
importantes, a GO-213, entre
os trevos de Caldas Novas,
Rio Quente e Morrinhos, e a
GO-507, desde o entroncamento da via com a GO-213
e o município de Rio Quente.
Em vistoria a um dos trechos
que passam por melhorias,
nesta sexta-feira (16/04), o
governador Ronaldo Caiado
destacou que as parcerias
são fundamentais para o vo-

lume de ações executadas
em todo o Estado. “Se não
fosse esse apoio, não daríamos conta de fazer tantas
obras como estamos fazendo
em Goiás”, afirmou.
Caiado lembrou que, em
todo o Estado, existem centenas de pontes e rodovias que
ficam intransitáveis durante o período chuvoso e, por
isso, a união entre Governo
de Goiás, prefeituras e iniciativa privada se faz importante. “Temos que governar com
esse sentimento de unidade,
de esforço conjunto”, disse.
O valor total do investi-

mento é de R$ 13,292 milhões, oriundos do Tesouro
Estadual. Os recapeamentos
contam com a aplicação do
concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), uma determinação do governador, que
exige que toda a pavimentação
do Estado tenha o parâmetro
de qualidade do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit).
“O asfalto é o melhor que
existe no mundo, o CBUQ, essa
massa quente, o que garante,
tranquilamente, o transporte
e uma sobrevivência de mais
de 10 anos [da rodovia]”, des-

tacou Caiado. “Estamos fazendo obras em Goiás com esse
carinho, ou seja, o dinheiro
público sendo corretamente
aplicado”, completou.
Na GO-213, o Governo de
Goiás executa dois trechos.
O primeiro, com extensão
de oito quilômetros, do trevo de Caldas Novas ao trevo
de Rio Quente, já está pronto e contou com investimento de R$ 4,210 milhões.
O segundo, do trevo de Rio
Quente até Morrinhos, com
27,4 quilômetros de via,
teve aplicação do montante
de R$ 7,884 milhões.

Presente na vistoria, o
vice-governador Lincoln Tejota comentou sobre a importância turística e produtiva
da região de Caldas Novas.
“Estamos falando do terceiro
maior potencial de leite do
país. Então, merece investimento de infraestrutura,
atenção nossa e é o que estamos fazendo”, assegurou.
Durante a vistoria, o prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, detalhou como
era a qualidade das obras
de infraestrutura realizadas
no passado. “Passamos muito tempo com essa rodovia

aqui ‘esfarelando’. Era uma
obra sem qualidade, um asfalto que não era CBUQ”, relembrou. Agora, a realidade
é outra. “Hoje, a gente tem
só que agradecer pela qualidade do asfalto. A gente
sabe que isso aqui vai durar
muito e que o dinheiro do
contribuinte foi bem aplicado”, pontuou.
Já na GO-507, o recapeamento beneficiará o trecho
do entroncamento da GO213 até a Pousada do Rio
Quente. Para a requalificação da pista é investido R$
1,197 milhão.
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Mulheres vacinadas produzem leite
materno com anticorpos para a covid-19
E
studos divulgados nos
últimos dias têm apontado que, após imunizadas com vacinas contra a
covid-19, mulheres que amamentam produzem leite com
anticorpos contra o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, já há movimentos de
retomada do aleitamento em
busca da proteção dos bebês.
Pediatras alertam, no entanto, que as pesquisas ainda não comprovaram se as
crianças realmente ganham
imunidade e, se sim, quanto
tempo isso duraria.
No fim de março, foi divulgado estudo com 131
mulheres em idade reprodutiva, entre elas gestantes e lactantes, que receberam as duas
doses da vacina da Pfizer/BioNTech ou da Moderna. O monitoramento apontou a presença
de anticorpos no sangue do
cordão umbilical e no leite materno das participantes.
Os pesquisadores, do
Massachusetts General Hospital (MGH), Brigham and
Women’s Hospital e do Ragon Institute of MGH, MIT e
Harvard, compararam ainda
anticorpos produzidos por
mulheres infectadas e os
induzidos pela vacinação,
encontrando um número

Divulgação

significativamente mais alto
entre as imunizadas.
Outro levantamento, da
Escola de Medicina da Universidade de Washington,
em St. Louis, veio a público
em 30 de março. Ele também
encontrou anticorpos contra
o vírus e detectou que eles
apareceriam duas semanas
após a primeira dose da vacina, permanecendo por pelo
menos 80 dias – tempo que

a pesquisa durou Os pesquisadores sugerem que eles
poderiam passar por meio da
amamentação para os bebês
e conferir algum tipo de proteção. Revisado por pares, o
estudo analisou uma grupo
de cinco mães, que foram
imunizadas com a vacina da
Pfizer/BioNTech, e com filhos
entre 1 mês e 2 anos.
Mais recente, uma pesquisa israelense divulgada

pelo periódico científico
Jama na última segunda-feira, apontou a presença dos
anticorpos específicos para o
Sars-CoV-2 em um grupo de
84 mulheres que forneceram
504 amostras de leite materno ao longo do estudo, entre
20 de dezembro de 2020 e
15 de janeiro deste ano. As
amostras foram recolhidas
antes da administração da
vacina da Pfizer/BioNTech e,

duas semanas após a imunização, passaram a ser recolhidas semanalmente por
seis semanas.
A vacina da Pfizer, que
tem taxa de 95% de eficácia,
ainda não está sendo aplicada no Brasil, mas o governo
fechou contrato para comprar 100 milhões de doses.
Desse total, 15,5 milhões
estão previstos para chegar
ainda neste semestre.

A vacina da Pfizer, que
tem taxa de 95% de eficácia,
ainda não está sendo aplicada no Brasil, mas o governo
fechou contrato para comprar 100 milhões de doses.
Desse total, 15,5 milhões
estão previstos para chegar
ainda neste semestre.
Apesar do achado animador, Chencinski alerta que
mais estudos devem ser feitos
para avaliar os reais impactos
desses anticorpos para os bebês. O estudo “não permite
concluir que o bebê está protegido contra a covid e nem
se sabe quanto tempo duraria
a imunidade”. “O estudo só
mostrou que tem a produção
do anticorpo e que ele passa
para o leite, mas não quanto
o anticorpo passado pelo leite protege o bebê. De forma
nenhuma exime a mãe de se
proteger
adequadamente.
Então, continua tendo de usar
máscara, higienizar as mãos e
fazer distanciamento social.”
O pediatra diz que retomar a amamentação, como
mães americanas têm feito,
pode ter aspectos positivos.
O mais importante, porém,
seria não interromper o aleitamento materno antes do
que é preconizado pelas entidades de saúde.

Beneficiários do Bolsa Família começam a receber auxílio emergencial
Caixa Econômica Federal começou nesta sexta-feira (16/4) o pagamento da
primeira parcela do auxílio
emergencial de 2021 para
beneficiários do Bolsa Família
com final de NIS número 1.
O recebimento dos recursos é realizado da mesma
forma e nas mesmas datas
do benefício regular para

quem é inscrito no programa
social. Para quem recebe por
meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser
movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por
meio do Cartão Bolsa Família
ou Cartão Cidadão.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa
funciona de segunda a domin-

go, das 7h às 22h. Além disso,
o beneficiário pode consultar
o site auxilio.caixa.gov.br.
O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado pelo governo federal
para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi pago
em cinco parcelas de R$ 600
ou R$ 1,2 mil para mães che-

fes de família monoparental
e, depois, estendido até 31
de dezembro de 2020 em
até quatro parcelas de R$
300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada
de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de
R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em
geral, recebem R$ 250; a fa-

mília monoparental, chefiada
por uma mulher, recebe R$
375; e pessoas que moram
sozinhas recebem R$ 150.
Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às
famílias com renda mensal
total de até três salários mínimos, desde que a renda
por pessoa seja inferior a
meio salário mínimo. É ne-

cessário que o beneficiário
já tenha sido considerado
elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não
há nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa
Família, continua valendo a
regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no
programa social, seja a do
auxílio emergencial.
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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
ex.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
------------------------------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
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HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
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
+ 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 hatsapp: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

ANO 12, Nº 2705
RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynami800,00 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$88.500,00 F:3213-4848
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CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
te ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacalação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
bloco com 7 aptos. Localizado 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
------------------------------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 proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

------------------------------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 a limpeza interna dos
veíalternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
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GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
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.
------------------------------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
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

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
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Doze grandes clubes da Europa rompem com
a UEFA e anunciam a criação da SuperLiga

E

Reprodução

m oposição à UEFA, doze
grandes clubes europeus
anunciaram neste domingo a criação da Superliga,
um novo campeonato separado da entidade máxima do
continente e com um novo
presidente mandatário do Real
madrid. Em resposta, a organização prometeu excluir as equipes de competições nacionais e
internacionais. Jogadores destes clubes estariam proibidos
de defender seleções.
Participantes
Até o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal,
Chelsea, Liverpool, Manchester
City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na
Espanha, Atlético de Madrid,
Barcelona e Real Madrid fazem
parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan
concluem o grupo. Outros três
clubes são aguardados para dar
início ao torneio.
Formato
O molde do torneio giraria
em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam
nos meios de semana e as
equipes seguiriam participando de seus campeonatos
nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um

modelo parecido com o da
NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10
integrantes, dentre os quais
três avançariam diretamente
as quartas de final.
Os clubes que terminarem
a primeira fase em quarto e
quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas
restantes. Os confrontos pela
fase inicial e playoffs seriam
de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo
único e local neutro.

Financeiro
Segundo o comunicado
emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar
o patamar do futebol europeu.
Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao
futebol europeu por meio de
um compromisso de longo
prazo com pagamentos de
solidariedade ilimitados que
crescerão de acordo com as
receitas da Superliga - afirmou
o comunicado da Superliga
Estes pagamentos de soli-

dariedade serão substancialmente mais elevados do que
os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso
inicial dos clubes - concluiu.
Ainda sobre pagamentos, a
Superliga prometeu uma base
financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos
pela pandemia da Covid-19 e
melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme,
seria superior aos pagos pela

UEFA em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga
Europa e Supercopa Europeia).
Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou
que a Superliga aumentaria
a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais
atraente para os fãs.
Nossos 12 clubes fundadores representam bilhões de
fãs em todo o mundo e 99 troféus europeus. Nós nos reunimos nesse momento crítico
permitindo que a competição

europeia se transformasse,
colocando o jogo que amamos numa base sustentável
para o futuro a longo prazo,
aumentando substancialmente a solidariedade e dando
aos torcedores e jogadores
amadores um fluxo regular de
jogos de destaque que irão alimentar a sua paixão pelo jogo
e, ao mesmo tempo, fornecer
a eles um modelo atraente disse o italiano.
Repercusão Negativa
Em contrapartida, a UEFA
se posicionou contra o anúncio. Sustentada pela FIFA, a
entidade emitiu uma nota
afirmando que o projeto é
assinado por vontades exclusivamente únicas dos clubes inseridos na Superliga, e, que, os
interesses da fundação agradam somente as particularidades das equipes criadoras.
A Fifa quer esclarecer que
está firmemente posicionada em favor da solidariedade
no futebol e de um modelo
de redistribuição justo. A Fifa
sempre defende a unidade
no futebol mundial e apela
a todas as partes envolvidas
nas discussões acaloradas a se
engajarem em um diálogo calmo, construtivo e equilibrado
para o bem deste jogo - disse
em comunicado.
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Como a série Game of Thrones
mudou a história da televisão

L

ançada em 2011, a primeira temporada do
seriado estabeleceu o
universo de Westeros e já surpreendeu ao mostrar que ninguém ali estava à salvo. Com
um orçamento estimado entre US$ 50 e US$ 60 milhões,
o primeiro ano não teve grandes batalhas, mas terminou
com um momento que ecoou
em toda a cultura pop nos
anos seguintes: o nascimento dos dragões de Daenerys
Targaryen (Emilia Clarke). O
seriado acertou bastante ao
alimentar o fascínio do público
pelas criaturas, que há muito
estavam extintas dentro da
história. Ainda que pequenos
no começo, os animais tinham
o potencial de protagonizar
grandes momentos - e foi isso
o que aconteceu.
A cada temporada, Drogon, Viserion e Rhaegal foram
crescendo, ao mesmo tempo
em que Daenerys amadurecia
e alcançava mais poder. No
nono episódio da 5ª temporada, “The Dance of Dragons”,
Dany está em perigo e seu
“filho mais velho”, Drogon,
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Anitta é detonada após
postar foto no OnlyFans

aparece para salvá-la. O momento é catártico por mostrar
a reação de todos à chegada
daquela criatura poderosa e
também ressoa no público: o
amor de Daenerys por seus
dragões reflete a relação do

espectador com eles, afinal,
quem não ficou com medo
ao ver Drogon recebendo
várias flechadas? A sequência é uma boa definição da
fórmula que fez Game of
Thrones ter sucesso: uma

cena visualmente grandiosa,
mas que também tem um
significado emocional: enquanto Daenerys voava pela
primeira vez nas costas de
seu filho, os fãs também se
sentiam mais livres.

Nos últimos dias, Anitta
tem recebido reclamações
de seus assinantes do OnlyFans. O motivo? Segundo
eles, a voz de Vai Malandra
está “muito comportada”
em suas postagens.
No último sábado (17/4),
a cantora publicou na plataforma uma foto em que
está deitada no sofá, com
um conjunto de moletom.
Apesar da saia ser curta e
mostrar parte da calcinha
de Anitta, os usuários criticaram o excesso de roupas.
“Ai, Anitta. Tô arrependida de assinar isso e ver

as suas fotos do Instagram
aqui”, disse uma das internautas. “Poxa mas postar
foto de Instagram no OnlyFans é ruim né bb”, completou outro seguidor.
A plataforma de conteúdos exclusivos, apesar de
ter grande apelo erótico,
também funciona para
disponibilização de diversos outros tipos de conteúdo. Anitta – que chegou a
compartilhar um vídeo do
momento em que tatuou
seu ânus – chegou a afirmar que não postaria nada
explícito na página.

