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Ministro da Saúde critica governadores
e afirma que a vacinação tem acelerado
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em sessão da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado, afirmou que a vacinação tem “acelerado o
seu ritmo”. “Se nós respeitássemos o Programa Nacional de Imunização conforme pactuado na [administração] tripartite, ele iria melhor”. p4

Valor da cesta básica em
Goiânia registra queda
de 3,80 % em
abril p2
(62) 3010-4014

Palestra de combate à homofobia
gera polêmica em
Senador Canedo p2
(62) 98219-1904

Lei de igualdade
salarial volta ao
Congresso volta
ao Congresso p4
/diariodoestado

Caiado assina ordem de serviço para
quadra de esportes e vistoria obra
O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta segunda-feira (26/04), ordem
de serviço para a construção da quadra de esportes do Colégio Estadual
José Rodrigues Naves, em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Valor da cesta básica em Goiânia
registra queda de 3,80 % em abril
L
evantamento realizado
Procon Municipal revela
queda de 3,80% no valor
da cesta básica em Goiânia. O
preço médio que em fevereiro era de R$ 524,75 passou
para R$ 504,79 em abril.
A pesquisa coletou o preço de 29 itens que fazem
parte da cesta básica em
10 redes de supermercados
localizados nos bairros Central, Marista, Aeroporto, Jardim Goiás, Vila Legionárias,
Maria José e Coimbra. Os dados foram verificados entre
os dias 12 a 23 de abril.
Os produtos que mais subiram de preços foram o tomate, batata inglesa, banana
nanica e prata e a margarina
de 500 gramas.
O quilo do tomate comum alcançou uma variação
de 441,86% e a batata inglesa 364,34%. Já banana nanica apresentou variação de
146,63% e a prata 107,27%.
A pesquisa constatou que
a mesma marca de margarina de 500 gramas chegou a
uma variação de 121,14%.
Menores variações
Dos 29 produtos pesquisados, os itens que apresentaram menores variações
foram o óleo, café e o arroz.
O preço do óleo de soja
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de 900ml varia de R$ 6,79
até R$ 7,49, variação de
10,31%. Já a embalagem de
café com 500 gramas foi encontrada de R$ 7,99 até R$
8,99, variação de 12,52%. E
por último, o pacote de 5kg

de arroz alcançou variação
de 17,43%. Os preços variam
de R$ 21,28 a R$ 24,99.
Carne bovina
A pesquisa do Procon
Goiânia também verificou

os preços de três cortes bovinos. O quilo do coxão mole
pode ser encontrado de R$
33,49 até R$ 49,49. Já o coxão duro, varia de R$ 29,90
a R$ 49,99. O preço do patinho é R$ 29,29 a R$ 49,99.

Comparação com fevereiro
No último levantamento
feito pelo Procon Goiânia, os
produtos que apresentaram
maiores variações foram: tomate comum (167,22%), pão
francês (166,94%), batata inglesa (133,78%), margarina
(122,56%) e a banana nanica
(100,33%). Já os produtos
com menores variações foram: açúcar (14,27%), feijão
(21,46%), café (22,25%) e o
feijão (23,22%).
Orientações
Apesar da redução de 3,80
% no valor da cesta básica, o
Procon verificou alta de preço
em vários produtos essenciais
na alimentação e reforça que
o consumidor precisa realizar
pesquisa de preços antes de
comprar qualquer alimento.
“Duante este levantamento que o Procon
Goiânia realizou não encontramos nenhum estabelecimento com abusividade
de preço. O consumidor
tem toda a razão em reclamar dos preços altos nos
produtos. Os alimentos estão caros devido ao impacto da inflação, o aumento
do dólar, o desemprego
e os efeitos da pandemia
“, explica o presidente do
Procon, Gustavo Cruvinel.

Palestra de combate à homofobia gera polêmica em Senador Canedo
Uma palestra interna
voltada ao combate à homofobia feito pela prefeitura de Senador Canedo,
na região metropolitana
de Goiânia, gerou polêmica
entre os moradores da cidade. O evento, cujo objetivo era combater a homofobia nas salas de aula, foi
classificado como um “kit
gay” por alguns moradores.
De acordo com a prefeitura, a iniciativa é da
Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte
e Lazer (Semecel) e consistiu em uma palestra para o
público interno da pasta. O
evento aconteceu no dia 8
de abril com o tema “Cidadania LGBT nas escolas”.

A palestra, entretanto,
não agradou alguns moradores da cidade, que atribuíram o evento à criação
de um “kit gay” nas escolas.
Alguns áudios circularam
em grupos de WhatsApp
criticando a medida.
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“Criança precisa aprender ler e escrever, a ciência,
a educação física. Criança
não precisa aprender sobre
LGBT não. Porque a criança
vai na escola e ela aprende o
que colocam na cabeça dela.
Aí vem o professorzinho, vai

até ela e explica que é normal ser gay. Não é normal
ser gay não. Precisa procurar
um tratamento, um psicólogo. Não é normal ser gay.
Deus fez homem e fez mulher”, diz um dos áudios.
“Não estou dizendo que

um gay não tenha juízo, não
tenha educação [..]. Más vá
para sala de aula lecionar
matemática, história, geografia […], qualquer coisa,
menos sexualidade. Pra que
sexualidade? Todo mundo
sabe nasce sabendo o que
é que é para fazer quando
cresce”, diz outro áudio.
A prefeitura esclareceu
que não existe discussão ou
projeto referente à criação
ou confecção do chamado “Kit Gay”. Ela ressaltou
também que a palestra
teve como objetivo abordar
a temática com servidores
da pasta, visando a discussão e aprimoramento das
ações de combate à homofobia em sala de aula.
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Goiânia
segue com
vacina contra covid-19
em idosos
e profissionais da
saúde
Goiânia segue com o
Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e
aplica a primeira dose em
idosos a partir de 61 anos,
de iniciais com a letra C, e
trabalhadores da saúde a
partir de 35 anos. Também
continua com a aplicação
do reforço da Astrazeneca
em profissionais da saúde
e da Coronavac em idosos com idade igual ou
superior a 66 anos. Para
os profissionais da saúde,
o atendimento deve ser
agendado pelo aplicativo
Prefeitura 24 horas.
A primeira dose em
idosos a partir de 61 anos
continua seguindo a ordem alfabética, desta vez,
obedecendo às iniciais
com a leta C. Já pessoas
com idade igual ou superior a 66 anos que estejam
no prazo de reforço da Coronavac previsto em seu
cartão de vacina também
são atendidos nesta terça-feira. Para os dois grupos,
não é necessário agendamento, e as doses são
ministradas nos mesmos
postos desta segunda-feira (26/4). É obrigatório
providenciar documento
pessoal (RG e CPF), comprovante de endereço
e da primeira dose para
quem for tomar o reforço.
O atendimento aos
trabalhadores da saúde
para primeira dose segue
nas sete unidades de saúde disponibilizadas nesta
segunda-feira (26/4). Já o
reforço da Astrazeneca é
aplicado em dois pontos
para pedestres, sendo
eles o Shopping Cerrado e
o Espaço Sinta-se Bem da
Unimed. Tanto a primeira
quanto a segunda dose
devem ser agendadas
através do aplicativo Prefeitura 24 horas. O trabalhador precisa estar munido de documento pessoal
(RG e CPF), comprovante
de vínculo empregatício
(para primeira dose) ou
da vacina da primeira etapa (para o reforço).
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Ronaldo Caiado assina ordem de serviço
para quadra de esportes e vistoria obra
O
Reprodução

governador Ronaldo
Caiado assinou, nesta
segunda-feira (26/04),
ordem de serviço para a construção da quadra de esportes do Colégio Estadual José
Rodrigues Naves, em Goianira, Região Metropolitana de
Goiânia. A unidade, que tem
54 anos de fundação, atende
1.043 alunos do ensino médio.
Para a realização das
obras, que têm início imediato, o Governo de Goiás
disponibiliza R$ 330 mil, por
meio da Secretaria de Estado
da Educação (Seduc), oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), versão
estadual. Também no município, Caiado vistoriou obras de
uma escola padrão século 21,
no Residencial Florença, que
demandou R$ 3,6 milhões
em investimentos.
“Esse dinheiro para a educação sempre existiu. Onde
ele foi parar? Estou aplicando
corretamente. Ao invés de
fazer, em Goiânia, acordos
para distribuir para A ou B, eu
repassei para os coordenadores de cada município. Você

vê como esse dinheiro multiplicou?”, indagou Caiado
ao destacar que agora “existe um sentimento de que o
dinheiro deve ser retornado
para a população”.
Na sequência, ainda durante a solenidade no Colégio José Rodrigues Naves, o

governador reforçou com os
alunos a importância de se
dedicar aos estudos, principalmente neste momento, em
que o Estado investe em infraestrutura e qualidade. “Não
existe nada mais importante
na vida do que você ser formado e qualificado”, afirmou.

E completou: “Vocês não podem perder a oportunidade.
Enquanto governador for, eu
quero dar respaldo para a
área da educação”, pontuou.
Presente no evento, o vice-governador, Lincoln Tejota,
mencionou que a educação
não é tratada no governo

Caiado como “moeda de troca”. “Estamos despolitizando
os investimentos na área.
Temos dado condições aos
nossos alunos para se destacarem”, disse. Para o vice-governador, essa é a política
que muda a vida das pessoas.
“Todos nós temos o anseio de

ver dias melhores e só acontecerão com políticas públicas
corretas, com recursos que
chegam onde as pessoas mais
precisam”, reiterou.
Ao representar a secretária de Estado da Educação,
Fátima Gavioli, o superintendente de Segurança Escolar
e Colégio Militar, coronel
Mauro Vilela, ressaltou que
o Governo de Goiás trabalha
para estruturar a educação
do Estado. “Essa obra vai dar
qualidade para os estudantes em Goianira e não é uma
ação isolada. Todos podem
ver que Goiás é um canteiro
de obras em todas as escolas. Estamos avançando e
mudando para melhor nosso
Estado”, afirmou.
Coordenadora da Regional
de Educação de Inhumas, Thaís Aparecida de Jesus Monturil lembrou que, apesar do
momento difícil, por conta da
pandemia de Covid-19, para
a educação, todo dia é de comemoração. “A escola nunca
viu tanto dinheiro. É um momento sem precedentes na
nossa história”, disse.

Governo anuncia vacinação de professores contra Covid-19 até o fim de maio
O governador Ronaldo
Caiado anunciou, nesta segunda-feira (26/4), que os professores serão a próxima categoria profissional a ser imunizada
contra a Covid-19. “Antes do
final do mês de maio vocês já
vão entrar na vacinação, para
voltar a ter uma vida normal
nas escolas no segundo semestre”, declara.
O anúncio foi feito em

Goianira, ao assinar ordem
de serviço para a construção
da quadra de esportes do Colégio Estadual José Rodrigues
Naves. “Daqui uns dias, todo
mundo na sala de aula”, projetou Caiado. Com o avanço
da imunização de idosos, é
possível contemplar novos
grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde e as diretrizes

previstas no Plano Nacional
de Imunização (PNI). Trabalhadores da saúde, servidores da segurança pública e
de salvamento, bem como
forças armadas também foram contemplados.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde
(SES-GO), até o último sábado (24/04), foram aplicadas
797.339 vacinas contra a Co-

vid-19 referentes à primeira
a dose. Já em relação à segunda dose, foram imunizadas 303.277 pessoas.
Goiás recebeu 1.665.280
doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac
e 457.200 da AstraZeneca.
Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias
Municipais de Saúde devem

registrar, de forma obrigatória, as informações sobre
as vacinas administradas no
módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).
Na madrugada do último
dia 23, o Governo de Goiás
recebeu 107,4 mil doses de
vacinas contra a Covid-19, o
que permitiu avançar na co-

bertura vacinal de idosos. O
14º lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS) contém
86 mil unidades da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
e 21,4 mil da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan. Das 107,4 mil vacinas
recebidas, 86.055 são para
a primeira dose e o restante
para segunda dose.
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Ministro da Saúde critica governadores
e afirma que vacinação tem acelerado
O
ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, em
sessão da Comissão
Temporária da Covid-19 do Senado, afirmou que a vacinação
tem “acelerado o seu ritmo”.
“Se nós respeitássemos o
Programa Nacional de Imunização conforme pactuado na
[administração] tripartite, ele
iria melhor”, declarou o ministro da Saúde. “É até um apelo que eu faço. Nós sabemos
que no afã de contribuir com a
vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm
razão (…) Mas às vezes isso
atrapalha o nosso PNI (Plano
Nacional de Imunização)”. O
ministro falou sobre a aplicação de 1,8 milhão de doses na
última sexta-feira, 23.
O ministro ainda criticou
os governadores e prefeitos
pelos atrasos na aplicação
de doses de vacinas. “Tudo
o que nós não precisamos
neste momento é polêmica”
e acrescentou ser necessário
“passar uma mensagem harmônica à sociedade”.

Divulgação

“A aplicação da 2ª dose
tem sido impedida por governadores e prefeitos e agora,
em face do retardo de insumo
vindo da China ao Instituto
Butantan, há uma dificuldade na aplicação desta dose”,

complementou.
Informou
também que o ministério publicará uma nota técnica sobre o atraso na aplicação da
segunda dose da CoronaVac.
De acordo com Queiroga,
a diferença entre doses apli-

cadas e distribuídas se deve à
reserva para a segunda dose e
atraso para computar a aplicação de doses. Ele informou aos
senadores que em breve anunciará uma nova remessa de remédios do “kit intubação”.

Sobre as mudanças no
cronograma para recebimento de vacinas para uso
na campanha de imunização, Queiroga disse que as
metas de vacinação não foram reduzidas e que a mu-

dança nas previsões da pasta
foi em razão à retirada das
vacinas que ainda não têm
aprovação da Anvisa, como a
Covaxin e Sputnik V.
“Havia uma previsão de
20 milhões de doses da vacina Covaxin, que não obteve o registro da Anvisa
ainda. E nós retiramos, porque fica criando uma falsa
expectativa na população
brasileira. Se a vacina for
autorizada pela Anvisa, nós
vamos novamente colocá-la
no calendário e, por óbvio, a
vacinação vai caminhar mais
célere”, afirmou o ministro.
De acordo com Queiroga, o primeiro lote da vacina
contra a covid-19 da Pfizer
deve chegar ao Brasil na
quinta-feira, 29.
O ministro também culpabilizou a imprensa por
parte da população não querer tomar a vacina da AstraZeneca. Ele declarou que a
mídia “mais desinforma do
que informa”, e em razão
disso, a população tem rejeitado o imunizante.

Projeto de lei da igualdade salarial volta ao Congresso e irrita bancada feminina
Pronto para ser sancionado ou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, o projeto
de lei para punir discriminação salarial contra trabalhadoras mulheres vai dar um
passo para trás e deve voltar
ao Congresso. Um questionamento regimental sobre
mudanças feitas no texto
pelo Senado, sem o aval da
Câmara, deve levar a matéria ser analisada novamente
pelo parlamento.
O projeto determina que a
empresa pague à empregada
prejudicada uma multa de até

cinco vezes o valor da diferença
salarial em relação ao homem
que ocupa a mesma função.
“Pedimos de volta. Houve mudança de mérito no

Senado e deverá ter nova
apreciação pela Câmara”,
afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao
Estadão/Broadcast.

A deputada Dorinha Seabra (DEM-TO), da bancada feminina, disse que, ao perceber que o projeto poderia ser
vetado pelo presidente Jair
Bolsonaro, houve uma construção entre as deputadas
para “preservar o projeto” e
trazer o texto de volta à Casa.
O projeto é de 2009 e foi
aprovado pela Câmara em
2011. Depois de quase dez
anos, os senadores o aprovaram no fim de março, após a
bancada feminina na Casa ter
articulado a votação em defesa
da igualdade salarial. Trata-se

de uma mudança em relação
à regra atual, vigente desde
1999, que condena explicitamente a discriminação por
gênero, raça, idade ou situação familiar nas contratações
e políticas de remuneração,
formação e oportunidades de
ascensão profissional, mas prevê punições brandas, entre R$
547,45 e R$ 805,07. Além disso, o pagamento é devido ao
governo, não à trabalhadora lesada pela prática da empresa.
A possibilidade de retrocesso do projeto foi mal recebida pelas senadoras, que

veem uma articulação do
governo nos bastidores. “Nós
vamos ter uma reunião da
bancada, vamos conversar,
nós vamos nos posicionar sim.
A forma como foi feito, foi
no mínimo uma artimanha,
da forma como foi utilizada.
Foi uma bola nas costas das
senadoras que se empenharam”, disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder da
bancada feminina do Senado.
“Vamos mostrar que não se
admite mais tratamento desigual”, afirmou a senadora
Rose de Freitas (MDB-ES).

Goiás, Tocantins e DF, 27 de Abril 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

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2710
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta
1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
3466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
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

SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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DIÁRIO DO ESTADO
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

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

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

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Caserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
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
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------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
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.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 americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
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
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

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

CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
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.

------------------------------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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Estados Unidos vão doar 60 milhões de
doses da AstraZeneca nos próximos meses
O
s Estados Unidos
anunciaram que vão
doar todo o seu estoque de vacinas da AstraZeneca assim que o imunizante
for aprovado nas análises de
segurança federais, afirmou
a Casa Branca. Segundo o
governo, são estimadas 60
milhões de doses para exportação nos próximos meses.
A medida supera a ação
do governo Joe Biden no mês
passado para compartilhar
cerca de quatro milhões de
doses da vacina com o México
e o Canadá. A vacina AstraZeneca é amplamente utilizada
em todo o mundo, mas ainda
não foi autorizada pela agência reguladora norte-americana (FDA, na sigla em inglês).
“Dado o forte portfólio
de vacinas que os Estados
Unidos já possuem e que
foram autorizadas pelo FDA,
e dado que a vacina AstraZeneca não está autorizada
para uso nos Estados Unidos,
não precisamos usar a vacina AstraZeneca aqui durante
os próximos meses”, disse
o coordenador da covid da
Casa Branca, Jeff Zients “Portanto, os Estados Unidos estão procurando opções para
compartilhar as doses do As-
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traZeneca com outros países
à medida que forem disponibilizadas”, declarou Zients.
Na Índia, o governo ordenou que Twitter, Facebook e
Instagram bloqueiem cerca
de 100 postagens que criticam sua forma de lidar com a
explosão da covid-19 no país.
A medida gerou acusações de
censura na democracia mais
populosa do mundo.

As autoridades disseram que a determinação foi
projetada para lidar com o
que chamou de tentativas
de espalhar desinformação
relacionada ao coronavírus e criar pânico ao postar
imagens de cadáveres fora
do contexto. O Twitter bloqueou as postagens na Índia,
embora elas permanecessem visíveis fora do país.

E a crise da covid-19 na Índia segue preocupando o restante do mundo. O secretário
de Defesa do Reino Unido, Ben
Wallace, se comprometeu a
ajudar o país, ex-colônia britânica. Em entrevista à Sky News,
ele afirmou que vai enviar ao
compressores e ventiladores
de oxigênio à nação asiática.
“A pressão sobre os hospitais na Índia está ficando

insuportável e vamos fazer
nossa parte para garantir
que nossos amigos na Índia
recebam todo o apoio que
puderem”, declarou. “Se necessário, colocaremos aviões
militares juntos ou fretaremos outros aviões. Faremos
tudo o que pudermos para
aliviar o sofrimento deles.”
Para o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros

Adhanom Ghebreyesus, a
situação na Índia é “além de
partir o coração”. De acordo
com ele, a OMS está enviando ajuda extra e suprimentos
para ajudar a combater o novo
surto catastrófico do país.
As autoridades do norte da
Itália anunciaram que identificaram dois casos da variante
indiana do coronavírus em
um pai e uma filha que voltaram recentemente do país. A
notícia segue relatos de outro
caso na região central da Toscana no mês passado.
No domingo, o ministro da
Saúde italiano, Roberto Speranza, anunciou uma nova proibição de entrada na Itália para as
pessoas que tenham estado na
Índia nos últimos 14 dias.
Portugal não reportou nenhuma morte por covid-19
nas últimas 24 horas, sendo a
primeira vez desde 3 de agosto de 2020. Segundo a autoridade de saúde portuguesa,
o país registrou 16.965 óbitos
desde o início da pandemia
e 834.638 casos de infecção.
A autoridade sanitária destacou que cerca de 20% de seus
10 milhões de habitantes já
foram vacinados com uma
dose da vacina da covid-19 e
7% com duas doses.
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Porta dos Fundos vence o
processo por especial de Natal

O

grupo de humor Porta
dos Fundos e a Netflix
venceram um processo contra a Associação Centro
Dom Bosco de Fé e Cultura,
que acusou as duas produtoras de ofender a fé católica
com o especial de Natal “A Primeira Tentação de Cristo”.
O especial trazia uma versão de Jesus que insinuava
ter vivido uma experiência
homossexual durante os
seus 40 dias no deserto, entre outros pontos da trama
criticados por cristãos.
O TJ-RJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgou
que não procedia o pedido
do Centro Dom Bosco para
que o especial fosse retirado do ar e os produtores
pagassem uma indenização
de R$ 2 milhões por danos
morais –”R$ 0,02 para cada
brasileiro que professa a fé
católica”, segundo os advogados do Centro.
A decisão da juíza Adriana
Sucena Monteiro, da 16ª Vara
Cível, cita várias vezes o julgamento de outra ação contra
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Babu lança Paizão Records,
selo para dar visibilidade aos
artistas do trap, funk e rap

o especial no STF, o Supremo
Tribunal Federal, que favoreceu o Porta dos Fundos.
“Um esquete humorístico
que utiliza figuras históricas
e religiosas como pano de
fundo não possui o condão
de vilipendiar ou abalar os
valores da fé cristã, que são

muito mais profundos. Assim, mantendo-se as rés dentro do espectro da legalidade,
entendo que também não
merece amparo o pedido de
indenização por dano moral”,
afirma um trecho da decisão.
A juíza, no entanto, também afirmou que não conde-

naria o Centro Dom Bosco a
pagar os honorários de advogados e custas e despesas processuais do Porta dos Fundos,
como por vezes acontece com
a parte derrotada em processos do tipo. Segundo ela, “não
foi comprovada má-fé” por
parte dos acusadores.

Babu Santana está chegando com novidades! Ele
lança nessa semana o selo
musical Paizão Records e a
primeira faixa é “Prioridades Pra Quem?”.
A faixa interpretada pelos artistas Lacerda, Kowl,
Mc Estudante e Manu, com
colaboração do próprio
Babu, vai estrear às 12h
nas plataformas digitais
com um clipe. O registro
audiovisual foi feito na casa
do cantor com uma equipe
técnica formada pela própria família, todos devidamente testados.
O intuito do projeto é
ceder espaço e gerar mais
visibilidade para artistas

jovens do cenário do trap,
funk e rap que durante o
período de pandemia não
tiveram como gravar suas
músicas em estúdio e investir em seus lançamentos.
A estreia do selo representa uma forma de desabafo sobre o andamento
da pandemia e da vacinação no país, principalmente sob a perspectiva das
pessoas nas periferias. As
próximas três músicas serão lançadas a cada vinte
dias. Depois, os lançamentos serão mensais.
Acompanhem nosso site
e redes sociais para novidades do projeto. Fiquem de
olho, vem coisa boa por aí!

