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Com a chegada de mais 211 mil doses de vacinas o Governo de Goiás pretende terminar a imunização de idosos com 60 anos ou mais e avançar 
na proteção de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, grávidas e puérperas. A informação é do governador Ronaldo Caiado

DIÁRIO DO ESTADO
Goiás quer avançar na vacinação de 
pessoas com comorbidades, diz Caiado

Governo anuncia 
vetos em projeto 
de socorro a setor de 
turismo e eventos  p4’ p7

Índia ultrapassa México e se torna 
3º país com mais mortes por Covid-19
A Índia ultrapassou o México e se tornou o terceiro país com mais mortes 
por Covid-19 do mundo, mostram dados da Universidade Johns Hopkins e 
do ”Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford.

p3

p8

A Prefeitura de Goiânia discute com a Universidade Federal de Goiás( 
UFG) parcerias para modernizar a Comurg. O presidente da companhia, 
Alex Gama, e o reitor da UFG, Edward Madureira, se reuniram na última 
semana para discutir ações conjuntas, como capacitação de mão-de-obra, 
automação e melhorias no gerenciamento de todos os setores, além da 
implantação de um novo sistema de intranet na Comurg.

Prefeitura de Goiânia 
busca parceria da UFG para 
modernizar Comurg  p2
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A Prefeitura de Goi-
ânia discute com 
a Universidade Fe-

deral de Goiás( UFG) par-
cerias para modernizar a 
Comurg. O presidente da 
companhia, Alex Gama, e o 
reitor da UFG, Edward Ma-
dureira, se reuniram na úl-
tima semana para discutir 
ações conjuntas, como ca-
pacitação de mão-de-obra, 

automação e melhorias no 
gerenciamento de todos os 
setores, além da implanta-
ção de um novo sistema de 
intranet na Comurg.

“O nosso objetivo é im-
plementar estágios, gradua-
ções e pesquisas científicas 
em diversas áreas dentro das 
premissas traçadas pelo pre-
feito Rogério Cruz de huma-
nizar e modernizar a Compa-

nhia”, afirmou o Alex Gama.
Segundo ele, as ações en-

focam o resgate da identida-
de do órgão, responsabilida-
de social e sustentabilidade, 
além de melhoria da quali-
dade do trabalho desenvol-
vido pelos servidores.

Outra questão discutida 
foi o Aterro Sanitário da ca-
pital. Para o presidente da 
Companhia, é imprescindí-

vel tratar assuntos como a 
correta destinação e mane-
jo consciente dos resíduos, 
mão-de-obra qualificada, 
separação do material oriun-
do das cooperativas de reci-
clagem, tratamento do cho-
rume e o investimento em 
pesquisas sobre fontes de 
energias alternativas, como 
o biogás e o processo de pi-
rólise, utilizando o lixo como 

matéria principal.
“Nosso trabalho é um 

grande desafio. Queremos 
viabilidade, tecnologia, trans-
parência de ações e gestão 
profissional voltada para a 
melhoria da cidade como um 
todo, apresentando resulta-
dos positivos condizentes à 
sustentabilidade e respon-
sabilidade sócio-ambien-
tal”, salientou Alex Gama.

Desde o início da 
pandemia, as mulhe-
res foram as primeiras 
a perder seus empre-
gos, sendo que a gran-
de maioria são chefes 
de família. Preocupada 
com essa realidade, a 
Prefeitura de Goiânia 
lançou o programa (IN)
NOVAGYN Mulher, que 
oferece cursos de qua-
lificação profissional 
para aquelas em situa-
ção de vulnerabilidade 
socioeconômica.

Ao todo, a ação vai 
formar 200 mulheres. 
Para um melhor apro-
veitamento, o projeto foi 
dividido em 4 grupos. Na 
manhã desta segunda-
-feira (3/5), cerca de 50 
pessoas inscritas no pro-
jeto participaram da pri-
meira etapa, transmitida 
pela plataforma do Goo-
gle Glass/Google Meet.

O curso totalmente 
gratuito, na modalidade 
de Ensino a Distância, 
terá três dias de apren-
dizado com os seguintes 
conteúdos: Planejamento 
Estratégico, Atendimento 
ao público, Marketing e 
Mídias Digitais e Finan-
ças. A formação possui 
carga horária de 12h.

A capacitação que 
possui ênfase em tecno-
logia pretende oferecer 
às mulheres novas ha-
bilidades para que elas 
possam empreender no 
ambiente virtual e assim 
comercializar seus produ-
tos em tempos de pande-
mia e pós-pandemia.

Para a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos, 
esse é apenas o come-
ço das capacitações de 
mulheres no governo 
de Rogério Cruz. “A Se-
cretaria da Mulher vai 
oferecer cursos durante 
todo o ano, a distância e 
presencial, seguindo os 
protocolos de segurança 
contra a Covid-19. Va-
mos, juntos, mudar essa 
realidade”. Ao final do 
curso, as alunas recebe-
rão certificado digital de 
conclusão.

Prefeitura de Goiânia busca parceria 
da UFG para modernizar Comurg

Segundo o prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
a antecipação da eleição da 
Mesa Diretora da Câmara 
de Goiânia – projeto que já 
passou na comissão Mista e 
deve ir a plenário nessa se-
mana – será acompanhada 
de perto pelo Executivo. “A 
assessoria estará acompa-
nhando de perto. Aquilo que 
os vereadores decidem, tem 
que ser sempre observado”.

Rogério expõe que ne-
nhum poder anda separa-
do. Para ele, contudo, se for 
conforme a lei, a situação é 
justa. Apesar disso, ele ob-
serva que se um vereador 
discorda de alguma atitude 
da mesa diretora, já há um 
problema. “O que eles de-
finem, tem que fazer aná-
lise”, diz sobre o texto que 

altera o regimento interno.
Vale citar, o vereador 

Lucas Kitão (PSL) tem se 
manifestado contrário ao 
projeto original, que cria 
a vaga de quarto vice-pre-
sidente e outras em três 
comissões da Casa, bem 

como na emenda que ante-
cipa as eleições da Câmara.

Antecipação
A antecipação já era dis-

cutida pelos vereadores há 
alguns dias, mesmo antes 
do projeto. O mandato do 

atual presidente, Romário 
Policarpo (Patriota), termi-
na no fim do ano que vem. 
Existe um entendimento 
na Casa de que não have-
ria impedimento para uma 
nova reeleição do patriota.

Para Kitão, a possibilida-
de afronta à Justiça, uma 
vez que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, nesse 
sentido, contra os então pre-
sidentes da Câmara Federal 
e Senado, Rodrigo Maia e 
Davi Alcolumbre, no ano 
passado. Se o caso se con-
cretizar, ele pretende apre-
sentar uma ação direta de 
inconstitucionalidade, além 
de mandados de segurança.

Projeto
O projeto original prevê 

a inclusão de um quarto 

vice-presidente, bem como 
de mais vagas em três co-
missões permanentes. 
Caso aprovada, a Comissão 
Mista passa a ter 23 parla-
mentares, enquanto a CCJ e 
a de Finanças, 11.

O interesse seria da atu-
al Mesa Diretora em con-
templar e se aproximar do 
grupo dos 14 parlamenta-
res que votaram em Dr. 
Gian (MDB) para presi-
dente da Câmara e perde-
ram a eleição. Para quem 
não lembra, além de Gian 
Said, compunham a chapa 
Sargento Novandir, Lean-
dro Sena, Paulo Henrique, 
Leia Klébia, Ronilson Reis, 
Léo José e Edgar Duarte. 
O gesto seria de fortaleci-
mento e recomposição do 
Legislativo.

Prefeito acompanha votação da antecipação de eleição na Câmara
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Com a chegada de mais 
211 mil doses de va-
cinas nesta segunda-

-feira (3/5), o Governo de 
Goiás pretende terminar a 
imunização de idosos com 
60 anos ou mais e avançar 
na proteção de pessoas com 
comorbidades, deficiência 
permanente, grávidas e puér-
peras. A informação é do 
governador Ronaldo Caiado, 
que esteve na Central Estadu-
al de Rede de Frio, no Jardim 
Santo Antônio, em Goiânia, 
ao lado do secretário estadu-
al da Saúde, Ismael Alexan-
drino, para receber os imuni-
zantes do consórcio Oxford/
Astrazeneca, produzidos pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), e encaminhados pelo 
governo federal.    

As doses serão repassadas 
ainda nesta segunda-feira às 
18 Regionais da Saúde espa-
lhadas pelo Estado, para que 
sejam distribuídas aos 246 
municípios goianos. “Temos 
um declínio no número de 
solicitações de leitos de UTI, 
já que avançamos bastante 
em toda faixa etária até próxi-
mo dos 60 anos de idade”, diz 
o governador. “Vemos, agora, 

jovens acometidos com mais 
frequência. Solicitamos a to-
dos que mantenham o uso 
de máscara, higienização das 
mãos e o afastamento. Isso é 
fundamental”, enfatiza.

O Estado recebe ainda, 
na madrugada desta terça-
-feira (4/5), a primeira leva de 
imunizantes da Pfizer/BioN-
Tech, terceira vacina a ter o 

uso aprovado no Brasil. Serão 
17.550 doses encaminhadas 
aos goianos, todas também 
para a aplicação inicial. A pre-
visão de chegada das unida-
des no Aeroporto Santa Ge-
noveva, em Goiânia, é 0h10. 
Elas serão utilizadas integral-
mente na capital, por conta 
da necessidade de armaze-
namento especial em baixas 

temperaturas. “Se Deus qui-
ser, eu acredito que vamos 
evoluir rapidamente com a 
vacinação, e temos tudo para 
ter um prognóstico até o final 
do ano extremamente favo-
rável”, diz o governador.

No último sábado (1º/5), 
outras 11.800 doses da Co-
ronaVac, produzida pelo 
laboratório Sinovac em 

parceria com o Instituto 
Butantan, desembarcaram 
em Goiás. A remessa será 
destinada à aplicação da 
segunda dose. Com isso, 
grupos prioritários como 
idosos, trabalhadores da 
área da saúde e das forças 
de segurança, salvamento e 
armadas terão a imunização 
completa encaminhada.

“Todas as vacinas passa-
ram por um crivo rigoroso, 
por testes. Todas têm seu 
grau de segurança comprova-
da. Nós precisamos vacinar o 
mais breve possível”, lembra 
o secretário de Estado de 
Saúde, Ismael Alexandrino.

Goiás já recebeu, até o 
momento, 1.826.480 doses, 
sendo 1.211.280 da Corona-
Vac e 615.200 da Astrazene-
ca. Levantamento realizado 
pela SES-GO mostra que, 
até as 15h do dia 1° de maio, 
referente à primeira dose, 
920.204 pessoas foram imuni-
zadas. Já da segunda dose, são 
467.101 vacinas aplicadas. Os 
dados são preliminares.

 
Atualização

O governo estadual solici-
ta aos municípios que atua-
lizem as informações sobre 
as vacinas aplicadas, con-
forme pacto concretizado 
na Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB). As informa-
ções devem ser administra-
das, de forma obrigatória, 
no módulo covid-19 do 
Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (SI-PNI covid-19).

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Governo (Segov), efetuou, 
nesta segunda-feira (03/05), o 
repasse de R$ 550 mil à Advo-
cacia Dativa. O valor referente 
ao mês de abril, já creditado 
em conta corrente, é suficien-
te para pagar pelos serviços 
prestados por 130 profissio-
nais, que trabalharam em 

1542 processos na Justiça.
A liberação do pagamento 

segue ordem cronológica gera-
da por um sistema eletrônico, 
no qual profissionais com mais 
de 60 anos e portadores de do-
enças graves têm prioridade.  
A lista completa dos contem-
plados está disponível no site 
do Governo de Goiás: www.
governo.go.gov.br.

Desde janeiro de 2019, a 
Segov já transferiu R$ 17,1 
milhões à categoria, sendo 
R$ 1,7 milhão nos primeiros 
quatro meses deste ano. Os 
recursos são oriundos do 
Fundo de Apoio à Advocacia 
Dativa, Fundativo, composto 
por 2% da arrecadação de 
cartórios extrajudiciais.

Os advogados dativos são 

responsáveis pela prestação 
de assistência jurídica à po-
pulação carente em locais do 
estado onde não há atuação 
da Defensoria Pública. Entre 
as demandas atendidas es-
tão: separação judicial, in-
vestigação de paternidade, 
pedidos de adoção, ações de 
usucapião, pedidos de habe-
as corpus, entre outras.

Reprodução

Governo de Goiás repassa mais de meio milhão à advogados dativos

Goiás quer avançar na vacinação de pessoas 
com comorbidades, diz Ronaldo Caiado
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O presidente Jair Bol-
sonaro decidiu ve-
tar alguns trechos 

do projeto de lei que cria o 
Programa Emergencial de 
Retomada do Setor de Even-
tos (Perse). O anúncio foi 
feito pelo próprio presiden-
te à imprensa, no Palácio do 
Planalto, no início da noite 
desta segunda-feira (3). Ele 
estava acompanhado do 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, e do secretário 
de produtividade, emprego 
e competividade da pasta, 
Carlos da Costa.

O texto de socorro ao se-
tor de eventos foi aprovado 
pelo Congresso Nacional no 
último dia 7 de abril e tinha 
que ser sancionado pelo pre-
sidente até hoje. A medida 
aprovada prevê o parcela-
mento de débitos de empre-
sas do setor de eventos com 
o Fisco federal, além de ou-
tras ações para compensar a 
perda de receita em razão da 
pandemia de covid-19.

A intenção é beneficiar, 
por exemplo, empresas de 
hotelaria em geral, cinemas, 
casas de eventos, casas notur-
nas, casas de espetáculos, e 

empresas que realizem ou co-
mercializem congressos, fei-
ras, feiras de negócios, shows, 
festas, festivais, simpósios ou 
espetáculos em geral e even-
tos esportivos, sociais, promo-
cionais ou culturais, além de 
entidades sem fins lucrativos.

O projeto prevê alíquota 
zero do PIS/Pasep, da Cofins 
e da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) 

por 60 meses e a extensão, 
até 31 de dezembro de 2021, 
do Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito para as em-
presas do setor.

E é justamente a redução 
de impostos um dos itens 
que serão vetados por Bolso-
naro. “Alguns vetos se farão 
necessários, para se evitar 
até uma judicialização”, jus-
tificou o presidente.

De acordo com Carlos da 
Costa, o motivo do veto é téc-
nico.  “Isso, neste momento, 
nós vamos ter que vetar, por 
um motivo muito simples. 
Não existia uma estimati-
va que coubesse dentro das 
compensações tributárias que 
precisariam ser feitas. O volu-
me de compensações tributá-
rias que deveriam ser feitas, 
caso tudo fosse sancionado, 

ele teria um aumento de im-
posto sobre outros setores, 
que é algo que o presidente 
sempre falou que é contra. 
Nós não aumentamos impos-
tos nesse governo”, afirmou.

Segundo o secretário, o 
governo vai negociar direta-
mente com o setor para fo-
calizar a redução de impos-
tos sobre aquelas empresas 
que realmente necessitam.

“Aquelas empresas des-
ses setores que não tiveram 
queda na receita não preci-
sam dessa ajuda. Empresas 
muito grandes, por exemplo, 
também não precisam dessa 
ajuda. A solução deverá se 
centralizar naquelas empresas 
que mais sofreram e que não 
sejam tão grandes assim, por-
que daí o volume de compen-
sação é muito menor do que 
aquele que seria necessário. 
É um veto que não elimina a 
vantagem tributária que nós 
vamos dar”, explicou.

O ministro Paulo Guedes 
assegurou que os vetos se-
rão pontuais “no sentido de 
aperfeiçoamento” do proje-
to, para, segundo ele, evitar 
“imperfeições jurídicas que 
acabem atrapalhando”. A ín-
tegra dos vetos ao projeto só 
deve ser publicada na edição 
desta terça-feira (4) do Diá-
rio Oficial da União.

Além das compensações 
tributárias, a medida aprovada 
no Parlamento vai permitir que 
empresas do setor usem recur-
sos do Fundo Garantidor para 
Investimentos na concessão de 
garantia a empréstimos conce-
didos pelo setor bancário.

Divulgação

Governo anuncia vetos em projeto 
de socorro a setor de turismo e eventos

O BC (Banco Central) dis-
se que o cadastro positivo –
sistema de compartilhamen-
to de dados dos usuários do 
sistema bancário– reduziu os 
juros aos consumidores nos 
últimos meses de 2021. A 
autoridade monetária enca-
minhou um relatório ao Con-
gresso Nacional com os be-
nefícios da lei aprovada em 
2019. Eis a íntegra (1 MB).

Entenda como funciona o 
compartilhamento de dados. 

Os consumidores que tinham 
pontuação no cadastro posi-
tivo anteriormente registra-
ram um spread bancário –di-
ferença entre a taxa que os 
bancos pagam para captar di-
nheiro e os juros que são co-
brados dos clientes– 10,4% a 
menos do que as pessoas que 
não estavam no cadastro.

Os consumidores não 
precisam fazer nada para ser 
incluídos no sistema, que atri-
buirá notas de crédito aos ci-

dadãos. Tais notas serão usa-
das como referência na hora 
de solicitar empréstimos e 
abrir crediários, por exemplo.

A cada conta paga, o con-
sumidor vai somando pontos 
e, assim, criando 1 histórico 
de bom pagador. De acordo 
com o texto da lei, serão ava-
liados os “dados financeiros 
e de pagamentos, relativos a 
operações de crédito e obri-
gações de pagamento adim-
plidas ou em andamento”.

Com a inclusão tornando-
-se compulsória, os consu-
midores que não quiserem 
ter seus dados incluídos no 
cadastro positivo podem 
solicitar a retirada. Essa re-
quisição deve ser feita jun-
tamente aos bureaus de 
crédito, como Serasa, SPC e 
Boa Vista Serviços. O regime 
compulsório aumentou em 
mais de 15 vezes o número 
de cadastros, segundo o BC.

Mas, de acordo com a 

autoridade monetária, o 
processo de implementa-
ção ainda está incompleto. 
Até o momento, a maior 
parcela das informações 
utilizadas como base para 
os modelos que definem 
as pontuações de crédito é 
proveniente de instituições 
autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central.

“Ainda faltam as infor-
mações de prestadores de 
serviços continuados de te-

lecomunicações, além de 
grande parte das informa-
ções provenientes de outras 
fontes, tais como prestado-
res de serviços continuados 
de eletricidade e de gás. A 
comercialização das pon-
tuações com informações 
provenientes do Cadastro 
Positivo de pessoas naturais 
cadastradas iniciou-se no 
primeiro trimestre de 2020, 
às vésperas da pandemia da 
covid-19”, afirmou.

Cadastro positivo reduziu juros aos consumidores no fim de 2021, afirma BC

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 
11 4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 
11 4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
empregada, área de ser-
viço e 1 vaga de garagem. 
aluguel sem burocracia. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

-------------------------------
MASSAGEM

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 4 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



7

A Índia ultrapassou o 
México e se tornou o 
terceiro país com mais 

mortes por Covid-19 do mun-
do nesta segunda-feira (3), 
mostram dados da Universi-
dade Johns Hopkins e do ”Our 
World in Data”, projeto ligado 
à Universidade de Oxford.

O país mais afetado pela 
pandemia atualmente re-
gistrou mais 3,4 mil mortes 
e 368 mil casos, elevando o 
total de vítimas para quase 
219 mil e o de infectados 
para 19,9 milhões.

Com isso, a Índia assumiu 
o lugar do México, que tem 
217,2 mil óbitos, e agora só 
está atrás de Estados Unidos 
(577 mil) e Brasil (407 mil).

A Índia passa por um 
colapso em seu sistema de 
saúde e, no sábado (1º), se 
tornou o primeiro a registrar 
mais de 400 mil novos casos 
em um único dia. Com mais 
de 1,3 bilhão de habitantes, o 
segundo país mais populoso 
do mundo é também o segun-
do em número de casos con-
firmados, atrás apenas dos 
EUA (32,4 milhões) e à frente 
do Brasil (14,7 milhões).

O país é responsável por 
46% de todos os novos ca-
sos e 26% de todas as novas 
mortes do mundo nos últi-
mos sete dias.

Faltam leitos, remédios e 
oxigênios nos hospitais em 
todo o país. Crematórios e 
cemitérios não conseguem 
atender à quantidade de 
corpos, e cremações em 
massa têm sido realizadas 
em diversas cidades do país.

Mesmo com os recordes 
diários de casos e mortes, há 
fortes indícios de subnotifi-
cação. O número de enterros 
e cremações sob protocolos 
de Covid-19 são muito maio-

res do que os dados do ofi-
ciais do governo.

Resposta nas urnas
Em meio ao caos sanitário 

no país e críticas ao governo 
pelo descontrole na pan-
demia, o primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, so-
freu uma dura derrota elei-
toral no domingo (2).

O Partido Bharatiya Jana-
ta (BJP), de Modi, não con-
seguiu conquistar o estado 

de Bengala Ocidental. O pri-
meiro-ministro tem sua base 
eleitoral no norte e oeste do 
país e tentava ampliar seu 
poder para o leste.

O BJP continuou a fazer 
comícios e a levar multidões 
às ruas na reta final da campa-
nha mesmo com os recordes 
diários de casos e mortes. O 
partido conseguiu manter o 
poder no estado de Assam, no 
nordeste do país, mas perdeu 
em dois estados no sul.

Modi tem sido critica-
do por se recusar a adotar 
um lockdown nacional, ao 
contrário do que foi feito 
em 2020, e por ter liberado 
comícios eleitorais, festivais 
religiosos e até partidas de 
críquete com torcida.

Falhas do governo
Em janeiro, Modi afirmou 

no Fórum Econômico Mun-
dial de Davos que “a Índia 
foi bem-sucedida em salvar 

tantas vidas, nós salvamos 
a humanidade toda de uma 
grande tragédia”. Em março, 
o ministro da Saúde india-
no, Harsh Vardhan, declarou 
que o país estava na “fase 
final” da pandemia. O oti-
mismo de Modi e Vardhan 
era baseado em uma queda 
acentuada no número de in-
fectados e mortos.

O número de casos con-
firmados despencou de um 
pico de 93 mil em setembro 
para 11 mil em fevereiro, e 
os óbitos foram de mais de 
1,1 mil para menos de 100 
em março. Com a explosão 
da segunda onda, o país re-
gistra atualmente uma mé-
dia de 370 mil novos casos e 
3,4 mil mortes por dia.

O governo indiano culpa 
o desrespeito ao distancia-
mento social e o não uso de 
máscaras pela população 
como causas para o surto.

Especialistas responsa-
bilizam também o governo, 
que além de se recusar a 
adotar um lockdown nacio-
nal tenta responsabilizar 
autoridades estaduais pela 
situação fora de controle.

Diante da inação do gover-
no federal, ao menos 11 esta-
dos e territórios impuseram 
algum tipo de restrição para 
tentar conter as infecções.

Reprodução

Índia ultrapassa México e se torna 3º país 
com mais mortes por Covid-19 no mundo
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
empregada, área de ser-
viço e 1 vaga de garagem. 
aluguel sem burocracia. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

-------------------------------
MASSAGEM

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 4 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 4 de Maio de 2021viral

Reprodução

Apesar das esperan-
ças iniciais de que a 
quarta temporada de 

Stranger Things pudesse es-
tar trabalhando em direção 
a uma data de lançamento 
no Dia das Bruxas ou Dia de 
Ação de Graças dos Estados 
Unidos, nós sabemos há al-
gum tempo que a série so-
brenatural será adiada.

Apesar das esperanças ini-
ciais de que a quarta tempo-
rada de Stranger Things pu-
desse estar trabalhando em 
direção a uma data de lança-
mento no Dia das Bruxas ou 
Dia de Ação de Graças dos 
Estados Unidos, nós sabemos 
há algum tempo que a série 
sobrenatural será adiada.

Mas citações da integran-
te do elenco Natalia Dyer 
(que interpreta Nancy Whe-
eler no programa de sucesso 
da Netflix) pintaram um qua-
dro sombrio de quanto tem-
po de espera ainda temos.

Prometendo que a tempo-
rada vai ser “muito grande”, 
ela também admitiu: “Não 
posso dizer muito, exceto 
que vai demorar um pouco 
antes de ser lançada, mas de-
finitivamente valerá a pena.”

Diante disso, esta foi uma 
notícia bastante decepcionan-

te para os fãs que estavam es-
perando por novos episódios 
(e respostas às perguntas dei-
xadas para trás pelo final da 
terceira temporada).

Todos os fãs estão procuran-
do uma fonte de conforto ou dis-
tração, e outra visita a Hawkins 
e as luzes de néon do Shopping 

Starcourt seria muito bem-vinda 
agora. Mas se você cavar um 
pouco mais fundo, pode real-
mente haver uma fresta de es-
perança no atraso da série.

O lado positivo do atraso
O produtor de Stranger 

Things, Shawn Levy – que 

também trabalhou para tra-
zer outra série original da 
Netflix, Dash & Lily, para nos-
sas telas -, confirmou que a 
data de lançamento ainda 
está para ser decidida.

No entanto, o desligamen-
to da produção e os atrasos 
inevitáveis   nas filmagens es-
tão na verdade trabalhando 
a favor da quarta temporada, 
de acordo com ele.

“Vou apenas dizer que 
a pandemia definitivamen-
te atrasou enormemente 
as filmagens e, portanto, o 
lançamento de nossa quarta 
temporada atual”, disse ele 
ao Collider durante uma en-
trevista recente.

“Mas teve um impacto 
muito positivo ao permitir 
que os Irmãos Duffer, pela 
primeira vez, escrevessem 
toda a temporada antes de 
filmarmos e tivessem tempo 
para reescrever de uma for-
ma que raramente tinham 

antes, então a qualidade des-
ses roteiros é excepcional, 
talvez melhor do que nunca.”

É mais do que justo dizer 
que os Irmãos Duffer fize-
ram um excelente trabalho 
quando se trata de escrever 
as voltas e reviravoltas vistas 
em Stranger Things até ago-
ra, quebrando recordes para 
a plataforma de streaming e 
criando um dos maiores pro-
gramas originais do século 21.

Portanto, qualquer indício 
de que eles estão melhoran-
do seu trabalho para a quarta 
temporada iminente só vai 
aumentar a expectativa ainda 
mais para o retorno da série. 
E os fãs mal podem esperar.

“Estou muito animada. Es-
tou animada por Nancy. Cada 
vez que terminamos uma tem-
porada, todos nós pensamos: 
‘Para onde isso vai?’ Então nós 
pegamos os roteiros para a 
próxima temporada e ficamos, 
tipo: ‘Oh, meu Deus, uau!’”

Atraso de Stranger Things tem um lado positivo


