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Governo de Goiás e OVG distribuem
mais de 355 mil máscaras de proteção
Em pouco mais de um mês de distribuições, a terceira etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus superou a expectativa
de 280 mil unidades e alcançou a marca de 355 mil máscaras faciais doadas. Foram contemplados passageiros e motoristas do transporte
coletivo da capital e Região Metropolitana. As últimas entregas desta fase ocorreram nesta terça-feira, 27 de abril, no Terminal da Praça A. p3

Votação de projeto contra diversidade sexual em publicidade é adiada p4
Sob pressão de mais de 600 empresas e organizações da sociedade civil,
a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) adiou na tarde
desta quarta-feira (28) a votação do projeto que veda a diversidade
sexual em publicidade infantil no estado.
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Ainda sem o início de
teste em humanos,
Butantan inicia
produção vacina p4
/diariodoestado

Programa (IN)NOVAGYN vai promover capacitações gratuitas completas
A Prefeitura de Goiânia lança amanhã o programa (IN)NOVAGYN, que
promove capacitações gratuitas completas, com ênfase em tecnologia e
modelos inovadores de gestão, e inclui treinamentos com especialistas. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Prefeitura de Goiânia entrega 100
novas vagas no Cmei Alto da Glória

A

Prefeitura de Goiânia
entregou 100 novas
vagas de Educação
Infantil no Centro Municipal
de Educação Infantil (Cmei)
Alto da Glória, na região Sul
da Capital. A solenidade de
inauguração dos Ambientes
de Rápida Instalação (ARI)
foi realizada na manhã desta quarta-feira (28/4), com a
presença do prefeito Rogério
Cruz e do secretário municipal de Educação, professor
Wellington Bessa.
Com estruturas modernas, as novas instalações
têm cinco salas de aula, que
ampliaram 100 novas vagas.
De 80 crianças, a instituição
passará a atender 180, com
cozinha, almoxarifado, banheiros acessíveis, sala de
coordenação e direção. Os
espaços climatizados vão garantir mais qualidade no processo de aprendizagem de
crianças com idades entre 2
e 3 anos, principal demanda
manifesta na região.
Rogério Cruz ressaltou,
durante a solenidade, a previsão semanal de entrega
das expansões pela cidade
e a retomada das obras de
alvenaria previstas. “Temos
muitos Cmeis a serem inaugurados e ampliados. Ampliamos 100 vagas aqui e 100
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no Cmei Vale dos Sonhos. Temos uma média de 35 Cmeis
para inaugurar, com previsão
de 2.575 vagas. Ainda é uma
quantidade inferior da qual
precisamos, mas temos ainda
mais oito unidades de alvenaria que estamos retomando as
obras”, destacou o prefeito.
Para o secretário professor Bessa, a expansão das
unidades de alvenaria é uma
alternativa de qualidade
para a rápida ampliação das
vagas na Educação Infantil.

“A expansão das unidades
já existentes foi uma alternativa que nós encontramos
para aumentar o quantitativo de vagas na rede municipal. Conseguimos aproveitar
o que já existe e modernizar
toda a estrutura, com ar
condicionado, lousa 360º
e demais estruturas. O que
podemos concluir com as
salas é que são de rápida
implantação e seguras, e
estamos instalando o saldo contratual que ainda

temos e planejando novas
aquisições”, ressaltou.
“Essa ampliação é fundamental, porque temos uma
demanda muito grande. É
fundamental para atender
melhor a comunidade e
para que as crianças tenham
acesso a uma educação pública de muita qualidade.
Elas (crianças) têm o direito
de estar aqui. Para nós, é
um sonho realizado. Estou
aqui no Cmei há 15 anos e
são 15 anos sonhando com

esta ampliação”, destacou a
diretora Juliana Faria, há seis
anos na gestão do Cmei.
Ampliações
No último dia 15, a Prefeitura de Goiânia entregou
novos Ambientes de Rápida
Implantação no Cmei Vale
dos Sonhos e deu início à
jornada de ampliação de
vagas na Educação Infantil.
Nos próximos meses, a previsão é lançar 2.575 vagas
em toda Capital.

Programa (IN)NOVAGYN vai promover capacitações gratuitas completas
A Prefeitura de Goiânia
lança nesta sexta-feira, dia
30 de abril, o programa
(IN)NOVAGYN, que promove capacitações gratuitas
completas, com ênfase em
tecnologia e modelos inovadores de gestão, e inclui
treinamentos com especialistas. O lançamento acontecerá às 10h da manhã
com a realização de um
webinar transmitido pelas
redes sociais da administração municipal.
A cada edição do (IN)
NOVAGYN, um público alvo
que inclui lojistas, feirantes, prestadores de serviço,
autônomos, profissionais
liberais, microempresários
e potenciais empreendedo-

res será transformado pela
iniciativa da Prefeitura para
alavancar a geração de emprego e renda na capital.
“Vamos levar inovação tecnológica para a sociedade
por meio de inclusão digital
e a concepção de ferramentas que asseguram segurança e oportunidades para
a população goianiense em
todas as áreas”, destaca o
prefeito Rogério Cruz.
O (IN)NOVAGYN é um
programa de inovação e
empreendedorismo liderado por Rogério Cruz e
executado pela Secretaria
de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec), em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento e Econo-
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mia Criativa (Sedec).
“Desenvolvemos o programa (IN)NOVAGYN para
capacitar cidadãos com
ferramentas tecnológicas
e de gestão para que impulsionem suas vidas profissionais”, destaca o se-

cretário interino da Sictec,
Ricardo De Val. “Iremos
oferecer as melhores estratégias para que o sonho
de abrir o próprio negócio
seja uma realidade”, completa o secretário da Sedec, Paulo Henrique Silva.

(In)NovaGyn Mulher
A primeira turma do (In)
NovaGyn será realizada em
parceria com a Secretaria
Municipal de Políticas para
Mulheres e destinada exclusivamente a mulheres em
situação de vulnerabilidade
social, atendidas pela pasta.
As aulas acontecerão nos
dias 03, 05 e 07 de maio e
serão ministradas voluntariamente pelo Instituto Padma, agência de consultoria
para mulheres empreendedoras. As alunas da turma
do (In)NovaGyn Mulher receberão treinamento online sobre: Desenvolvimento
Pessoal e Atendimento ao
Público, Marketing e Mídias
Sociais; e Finanças.
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Estado e
Prefeitura
regularizam uso
de imóveis
públicos
A Prefeitura de Goiânia
e o Governo de Goiás decidiram criar um grupo de
trabalho com o objetivo de
regularizar o uso de áreas municipais e estaduais
utilizadas pelos dois entes
governamentais. A decisão
foi tomada entre o secretário interino da Seplanh
Goiânia, Michel Magul, e
o Superintendente Central de Patrimônio da Sead
Goiás, Rogério Carneiro.
Formado por servidores da Seplanh Goiânia e
da Sead Goiás, o grupo terá
por objetivo levantar a situação de imóveis pertencentes às administrações
municipal e estadual no
que diz respeito ao registro cartorário dos imóveis,
as suas destinações e a regularidade de suas cessões
ou permissões de uso para
ambos os entes. Com isso,
poderão ser regularizadas,
por exemplo, a situação de
escolas e outros órgãos estaduais hoje instalados em
áreas públicas municipais,
mas que, por se tratarem
de atos muito antigos, não
foram localizados.
“Nosso objetivo é legalizar várias situações
que hoje estão indefinidas
como, por exemplo, o Colégio Estadual Jardim Novo
Mundo, na região Leste
de Goiânia. A unidade de
ensino está em uma área
pertencente ao município
mas, de acordo com a Lei
n. 5.290 de 1977, foi doada
ao Governo de Goiás, mas
nunca foi formalizado por
ato próprio em cartório, o
que tem gerado transtornos para a execução de
melhorias ou outras ações
no imóvel”, ressalta o secretário Michel Magul.
“A criação do grupo facilitará e agilizará a solução
dessas questões, possibilitando que tanto o Estado
quanto o Município possam
solucionar problemas de
ocupação e regularização
de imóveis que se arrastam
há anos e, assim, realizar
investimentos e melhorias,
expandindo os serviços neles prestados e a sua utilização pela população”.
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Governo de Goiás e OVG distribuem mais de
355 mil máscaras de proteção em terminais

E

m pouco mais de um
mês de distribuições, a
terceira etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus superou a expectativa de 280 mil
unidades e alcançou a marca
de 355 mil máscaras faciais
doadas. Foram contemplados
passageiros e motoristas do
transporte coletivo da capital
e Região Metropolitana, além
de motoristas de aplicativos.
As últimas entregas desta fase
ocorreram nesta terça-feira,
27 de abril, no Terminal da
Praça A, com 20 mil unidades.
O número de máscaras
distribuídas contribui para a
diminuição da taxa de transmissão da Covid-19 entre os
trabalhadores essenciais que
dependem do transporte público. Os modelos doados estão entre os mais seguros que
existem no mercado, contam
com camada tripla e apresentam proteção comprovada de
94% contra a dispersão e aspiração de partículas pelo ar.
As distribuições foram realizadas por pessoas que, de
forma humanitária, se uniram à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Se-
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cretaria da Retomada e Junta
Comercial do Estado de Goiás
(Juceg). Os voluntários percorreram os principais terminais da capital, como Padre
Pelágio, Praça da Bíblia, Vera
Cruz, Praça “A”, Novo Mundo,
Dergo, Recanto do Bosque,
Goiânia Viva e Parque Oeste.
Além de 296,5 mil unidades doadas diretamente à po-

pulação, o Governo de Goiás
destinou outras 53,5 mil máscaras às prefeituras da Região
Metropolitana, para que fossem entregues em terminais
de ônibus dos municípios, e
cinco mil a motoristas de aplicativo que passavam pela Praça Cívica, no dia 30 de março.
Uma das beneficiadas
pela distribuição foi a do-

méstica Lucineide Teodora
da Silva, de 48 anos, que
passava pelo Terminal Praça
A. Dependente do transporte coletivo, ela conta que
as máscaras doadas pelo
Governo de Goiás fornecem
mais segurança. “Eu sou
muito sincera, ando de ônibus todos os dias e a partir
do momento que vi essa

ação da entrega de máscaras
passei a me sentir mais segura. A gente ouve sempre falar que elas protegem mais,
são mais eficazes, então isso
deixa a gente mais tranquilo,
mas sem abrir mão dos outros cuidados”, diz Lucineide,
que mora em Goianira.
Para a presidente de honra da OVG e coordenadora
do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha
Caiado, levar máscaras aos
usuários do transporte coletivo não é apenas um ato
solidário, mas uma forma de
demonstrar respeito. “Temos
a consciência de que boa parte da população precisa dos
ônibus e, consequentemente,
de uma atenção maior com
relação aos equipamentos de
proteção individual. Por esse
motivo, reconhecendo a luta
desses homens e mulheres,
que precisam de proteção
neste momento, o governador
Ronaldo Caiado fez questão de
realizar essa ação nos terminais e garantir mais segurança
a todas essas famílias”, destaca Gracinha Caiado.
De acordo com a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo

Caiado, o trabalho foi realizado em uma programação
baseada em ciclo de distribuição. Desta forma, os voluntários puderam voltar aos terminais já atendidos com uma
nova remessa de máscaras.
“Pensamos em uma logística
de distribuição que permitisse a essas pessoas o uso de
uma máscara eficiente. Desta
forma, conseguimos fazer um
plano de distribuição que voltava aos terminais, mantendo
a segurança dos usuários e
motoristas do transporte coletivo de forma ininterrupta.
Esse tipo de ação faz toda a
diferença para a população”,
comenta Adryanna.
Além disso, em parceria
com o Gabinete de Políticas
Sociais, a OVG também está
distribuindo 28 mil máscaras
para todos os 246 municípios
de Goiás. Os equipamentos
serão destinados para as Secretarias de Assistência Social
das prefeituras e auxiliarão na
proteção dos servidores que
realizam atendimentos nos
equipamentos de Assistência
Social. As entregas estão sendo feitas com data e horário
agendados na sede da OVG.

Projeto “Mãos que Aquecem” humaniza Unidade de Terapia Intensiva (UTIs)
No atual cenário de pandemia, em que as visitas foram suspensas e o contato
físico dos profissionais de
saúde com os pacientes ficou distante, em meio a tanta paramentação, o Hospital
de Urgências de Goiânia
Dr. Valdemiro Cruz (Hugo)
criou um serviço novo que
visa dar maior carinho e

humanização aos usuários
internados nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).
O projeto Mãos que Aquecem é uma atenção relativamente simples e consiste em
uma luva cirúrgica cheia de
água morna, que é colocada
na mão dos pacientes, simulando uma mão humana
que acalenta e ampara o pa-

ciente durante a internação.
Há pesquisas científicas indicando que esse processo
singelo acalenta e dá sensação de repouso e acolhimento aos pacientes.
De acordo com a coordenadora de enfermagem das
UTIs 3 e 4 do Hugo, Caroline
Marinho, o projeto começou
na UTI 3, inspirada em ação

que surgiu no Rio de Janeiro
e viralizou nas redes sociais.
“A técnica da mãozinha
proporciona inúmeros benefícios aos pacientes que
estão internados. Ao colocarmos a luva aquecida,
eles sentem o conforto de
um aperto de mão. É como
se tivesse alguém o tempo
todo com eles”, explica.

A profissional ressalta que
a ação proporciona também
uma melhora no quadro clínico do paciente. “Ao realizar
o Mãos que Aquecem em
pacientes com sinais vitais
instáveis, foi possível observar uma melhora do fluxo
sanguíneo periférico”, revela.
Para a psicóloga Tatyane Castro, o projeto fornece

apoio e suporte ao paciente,
pois simboliza que ele não
está sozinho. “A simulação de
um aperto de mão permite
ao paciente se sentir amparado, ainda que simbolicamente, pelo calor humano,
pelo gesto de proximidade.
Conseguimos proporcionar
um aconchego no ambiente
hospitalar”, explica.
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Ainda sem o início de teste em humanos,
Butantan inicia produção de vacina
A
pesar de ainda não ter
dado início aos testes
em humanos, o Instituto Butantan anunciou hoje
(28) o início da produção de
uma nova vacina contra a covid-19, chamada ButanVac.
Segundo o diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas, o primeiro lote produzido dessa
vacina terá 1 milhão de doses.
A previsão é que, até junho,
sejam produzidas 18 milhões
de doses dessa vacina.
Apesar de ainda não ter
dado início aos testes em humanos, o Instituto Butantan
anunciou hoje (28) o início
da produção de uma nova
vacina contra a covid-19, chamada ButanVac. Segundo o
diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, o primeiro lote
produzido dessa vacina terá 1
milhão de doses. A previsão
é que, até junho, sejam produzidas 18 milhões de doses
dessa vacina.
A produção da ButanVac
foi dividida em fases. Na primeira fase, que tem início
hoje (28) e vai até 18 de maio,
serão produzidos seis lotes,
totalizando 6 milhões de doses da vacina. Na segunda
fase, entre os dias 14 de maio
e 1º de junho, serão produzidos mais seis lotes. Na terceira etapa, entre os dias 28 de
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maio e 15 de junho, mais seis
lotes serão produzidos.
Pedido de testes
Na última sexta-feira (23),
o Instituto Butantan enviou à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) o pedido para
início dos testes em humanos
da ButanVac, de fases 1 e 2.
Após o pedido feito pelo
Butantan, a Anvisa terá prazo de 72 horas para dar seu
parecer. No entanto, ontem
(27), a Anvisa paralisou a
análise do pedido do Butan-

tan alegando que o instituto não entregou todos os
documentos solicitados. “O
pedido de autorização do
Butantan, enviado à agência
no dia 26/3, e o protocolo
do estudo clínico enviado
na última sexta-feira (23/4)
ainda estão incompletos e
não atendem aos requisitos
técnicos para autorizar pesquisas clínicas de vacinas em
seres humanos”, disse o órgão regulador.
Segundo a Anvisa, entre
os documentos que o Bu-

tantan ainda precisa enviar
estão relatórios técnicos
contendo dados e informações sobre a definição do
perfil alvo de qualidade da
vacina (substância ativa, adjuvantes, interação ativo +
adjuvante e produto terminado) e outro contendo informações detalhadas sobre
o banco de vírus mestre e de
trabalho (fabricantes, etapas
de produção, definição de
lotes, controle de qualidade,
estabilidade, lotes usados
até o momento e lotes a se-

rem usados no estudo clínico). A Anvisa também pediu
informações sobre o processo produtivo e de controle
de qualidade do imunizante.
Os estudos clínicos
A fase inicial de estudos
em humanos busca avaliar
a segurança da vacina e sua
capacidade de induzir uma
resposta imunológica. Para
uma vacina ser aplicada na
população, ela passa por
uma fase de estudos em
laboratório, uma fase pré-

-clínica de testes em animais
e três etapas clínicas de testes em voluntários humanos,
que avaliam a produção de
anticorpos, a sua segurança
e a sua eficácia.
Os testes da ButanVac serão
feitos em adultos. Os estudos
deverão começar com 1,8 mil
voluntários. Já a Fase 3, com
maior escala de participantes,
deverá incluir 9 mil pessoas.
Poderão fazer parte dos testes
inclusive adultos já vacinados
ou que já tiveram covid-19
A tecnologia da ButanVac utiliza o vírus da Doença
de Newcastle geneticamente modificado. O vetor viral
contém a proteína Spike do
coronavírus de forma íntegra.
O desenvolvimento complementar da vacina será todo
feito com tecnologia do Butantan, incluindo a multiplicação
do vírus, condições de cultivo,
ingredientes, adaptação dos
ovos, conservação, purificação, inativação do vírus, escalonamento de doses e outras
etapas.A Doença de Newcastle é uma infecção que afeta
aves e, por isso, segundo o Butantan, o vírus se desenvolve
bem em ovos embrionados,
permitindo eficiência produtiva em um processo similar
ao usado na vacina contra a
Influenza do Butantan.

Votação de projeto contra diversidade sexual em publicidade é adiada
Sob pressão de mais de
600 empresas e organizações da sociedade civil, a
Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)
adiou na tarde desta quarta-feira (28) a votação do
projeto que veda a diversidade sexual em publicidade
infantil no estado.

A deputada Erica Malunguinho (PSOL) apresentou
uma emenda para alterar o
texto, assinada por 26 deputados, e agora ele volta para
a discussão em comissões.
De autoria da deputada
Marta Costa (PSD), o projeto
de lei 504/2020 gerou reação
do setor privado e de organi-

zações não governamentais
ao impedir a “alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual
relacionados a crianças”.
Em sua justificativa, a parlamentar diz que a comunicação indiscriminada sobre o
tema gera “desconforto emocional a inúmeras famílias”.

Desde que passou a tramitar
com urgência na Alesp, na
semana passada, empresas e
entidades dedefesa dos direitos LGBTQIA+ passaram a se
manifestar em seus perfis nas
redes sociais contra o projeto.
Até a segunda (26), 69
empresas haviam publicado posicionamentos com

as hashtags #abaixopl504,
#PropagandaPelaDiversidade e #lgbtnãoémáinfulência
em seus perfis nas redes sociais, de acordo com a consultoria Mais Diversidade.
Além disso, mais de 600
marcas assinaram um manifesto contra o texto, considerado absurdo. Multi-

nacionais como Coca-Cola,
Natura, Ambev, Disney, Johnson & Johnson e Gerdau
subscreveram a carta que
circula na internet, além de
escritórios advocacia, agências de publicidade e instituições como o Grupo Mulheres do Brasil, comandando
por Luiza Helena Trajano.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

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 2712
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO
13/13
branco 1.4 attractive só 17
mil km seminovo compleF: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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classificados

Goiás, Tocantins e DF, 29 de Abril de 2021

DIÁRIO DO ESTADO
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
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

------------------------------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
------------------------------RVILA 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
------------------------------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,
cia 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.

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

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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Países oferecem ajuda à Índia para aliviar crise

V

ários países, incluindo os Estados Unidos
(EUA) e integrantes
da União Europeia (UE),
ofereceram à Índia material
médico para ajudar a aliviar
a crise de recursos do país,
que enfrenta um violento
surto de covid-19.
A ajuda internacional é
enviada como ”resposta urgente” às necessidades do
segundo país mais populoso
do mundo, que viu o número
de infeções e de mortes multiplicarem-se dramaticamente em apenas algumas semanas, causando o colapso do
seu sistema de saúde.
Apesar da grande capacidade de produção do país,
conhecida como ”a farmácia
do mundo”, o setor de saúde
começou, na semana passada, a indicar que tinha um
mínimo do material, devido
ao grande número de doentes que chegam todos os
dias aos hospitais.
O Reino Unido disse hoje
que fará ”todo o possível
para aliviar o sofrimento”
da Índia e, face à gravidade
da situação, enviará ventiladores para evitar a repetição de dezenas de casos
de mortes por falta de oxigênio nos hospitais.
A União Europeia também
anunciou uma resposta coordenada dos Estados-mem-
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bros para enviar recursos por
meio do Mecanismo Europeu
de Proteção Civil.
Além disso, a França e a
Alemanha informaram que
vão oferecer material para
ajudar no combate à crise,
independentemente da resposta do bloco europeu.
Nesse domingo (25), os
Estados Unidos anunciaram
o embarque ”imediato” de
recursos médicos e material

para a fabricação de vacinas que permitam enfrentar
”com urgência” a grave crise.
O embarque de componentes químicos e princípios
ativos para a fabricação de
medicamentos é fundamental
para a Índia, que abriga o maior produtor mundial de vacinas - o Serum Institute of India (SII) -, produtor da fórmula
anticovid-19 do laboratório
sueco-britânico AstraZeneca.

Na semana passada, o fabricante indiano pediu publicamente aos Estados Unidos que suspendessem as
restrições à importação de
matérias-primas para permitir aumentar a produção
de vacinas, já que o Serum
é produtor global e principal
fornecedor da Índia.
O braço de investimentos
do Governo de Singapura, o
Temasek, também coorde-

nou, neste fim de semana, o
envio para a Índia de equipamentos médicos de emergência, incluindo aparelhos de
respiração assistida.
A Força Aérea Indiana informou no sábado (24) que
iria enviar navios cargueiros
para Singapura, a fim de
ajudar a transportar novos
contêineres que permitam
aumentar a capacidade de
armazenamento do país.

A crise de saúde na Índia,
que se tornou explícita em
imagens de hospitais saturados, de escassez de alguns
medicamentos para tratar o
vírus e nas cremações massivas
devido ao aumento das mortes, também levou a China, o
Paquistão, os Emirados Árabes
Unidos e a Austrália, entre outros países, a oferecer ajuda.
”Como gesto de solidariedade ao povo da Índia, no âmbito da atual onda de covid-19,
o Paquistão ofereceu-se para
dar apoio, com ventiladores,
dispositivos Bipap (para ajudar
a respirar), máquinas digitais
de raios-X, equipamentos de
proteção e outro material relacionado”, disse, em comunicado, o governo paquistanês,
apesar dos frequentes confrontos que tem com a Índia.
A Índia ultrapassou hoje
os 17 milhões de casos de
covid-19 e 195 mil mortes, em
meio a forte onda da doença
que, segundo o governo indiano, está ”a sacudir o país”.
A pandemia de covid-19
provocou, pelo menos, 3,1
milhões de mortes no mundo, resultantes de mais de
146,3 milhões de casos de
infeção, segundo balanço da
agência francesa AFP. A doença é transmitida pelo novo
coronavírus, detectado no
fim de 2019 em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
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A incrível história do mergulhador
que fez amizade com um polvo

I

ndicado ao Oscar 2021
na categoria ‘melhor documentário’, Professor
Polvo voltou a emocionar
internautas. Embora lançada
em setembro do ano passado, a produção original da
plataforma de streaming Netflix leva os telespectadores
a uma viagem profunda.
Ao dar play você acredita
que está diante de mais um
documentário que trata da
vida marítima e seus enigmas,
contudo, a produção indicada
na maior premiação de cinema do mundo vai além.
Isso porque a obra cinematográfica de Pippa Ehrlich e James Reed investiga
a saga de Craig Foster, um
cineasta e mergulhador
que desenvolve uma surpreendente amizade com
um polvo (isso mesmo),
que vive numa floresta de
algas da África do Sul.
Nos primeiros minutos da
produção, os assinantes da
plataforma de streaming conhecem Craig, que durante um
mergulho acaba intrigado pelo
molusco que vive de maneira
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‘No Limite’: Boninho confirma volta da prova de comidas inusitadas no reality

quase que isolada no local.
Em primeiro momento, o
mergulhador observa o polvo de longe, contudo, o tempo faz com que o pequeno
animal consiga desenvolver
confiança no cineasta, que o
visita diariamente.
Durante quase um ano,
Craig se torna praticamente
obcecado pela vida intrigante
do animal. Ou seja, ele procura saber como se alimenta,

como escapa de pequenos tubarão-gato-listrado e também
o que faz diante as incertezas
que cercam a vida marinha.
Sem maiores spoilers, em
determinado momento da
produção o mergulhador até
mesmo visita o animal durante a noite para saber como
ele se comporta. Através de
inúmeros mergulhos, o telespectador é praticamente inserido na produção, marcada

por uma fotografia impecável.
Com 100% de aprovação
no Rotten Tomatoes, que
mede as críticas divulgadas
sobre o filme, a produção é
imperdível para os amantes
da natureza. “Ela (polvo) me
ensinou a ter compaixão. Ela
abriu minha mente para o
quão complexas e preciosas
são as criaturas selvagens”,
disse Craig, conforme repercutido pelo site da Time.

Boninho confirmou que
as provas clássicas de No
Limite serão realizadas
na nova edição do reality
show. A disputa em que os
participantes terão que comer comidas inusitadas já
está nos planos do programa. O anúncio foi feito na
terça-feira, 27, no perfil das
redes sociais do diretor da
Globo. Boninho usou uma
foto com larvas para revelar
que a produtora do programa autorizou a dinâmica.
“Sim, a Endemol Shine
Brasil deixou a gente fazer
essa prova no No Limite, valeu! É tudo que a gente quer!
No Limite raiz”, escreveu ele
na legenda da postagem.

A prova da comida é
uma das mais esperadas
pelo público que acompanhou as três primeiras edições do programa, no começo dos anos 2000. Trata-se
de um banquete com pratos como estômago de boi,
ovos galados e olho de cabra, iguaria que mais chamou a atenção no passado.
Apresentado por André
Marques, o reality de sobrevivência vai contar com
16 jogadores que fizeram
parte do elenco de edições
anteriores do BBB. Divididos
em duas equipes, eles vão
se enfrentar em provas que
irão testar os limites de resistência e convivência.

