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A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia (Deai), em comemoração à data, está rea-
lizando uma série de diligências e campanhas de conscientização da população sobre a importância do combate à violência contra os idosos.

DIÁRIO DO ESTADO
Junho Violeta alerta para o combate 
à violência contra as pessoas idosas

Clubes anunciam 
intenção de criar 
liga para organi-
zar Brasileiro  p4 p3

Busca por ‘Serial Killer do DF’ 
mobiliza 200 agentes de segurança
 Mais de 200 agentes de segurança procuram um homem acusado de matar 
quatro pessoas da mesma família em Ceilândia. Lázaro Barbosa, de 33 
anos, conhecido como “Serial Killer do DF” está foragido há sete dias. 
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 O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, lançaram, nesta terça-feira (15/06), em 
Americano do Brasil, no Centro do Estado, o programa Goiás Social. 

Governador Ronaldo Caiado 
e Gracinha lançam Goiás Social  p3
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Goiânia já ultrapassa 
a marca de 700 mil 
doses aplicadas  de 

vacinas contra a Covid-19. 
São 490.424 da primeira 
dose e 213.588 da segun-
da dose, ou seja, a capital 
soma 704.012 vacinas apli-
cadas contra a doença.

O município de Goiânia 
já recebeu 743.387 doses de 

vacinas contra a Covid-19. Na 
última segunda-feira (14/6) 
foram aplicadas 8.991 doses. 
Nesta terça-feira (15/6), a ca-
pital segue vacinando a po-
pulação em geral a partir de 
52 anos e grupos prioritários.

Para esses grupos serão 
disponibilizados 26 locais de 
vacinação na modalidade pe-
destre, das 8h às 17h, além 

do drive thru do shopping 
Passeio das Águas para a po-
pulação geral, das 8h às 15h.

Dentro dos grupos priori-
tários estão sendo vacinadas 
as pessoas com comorbida-
des e deficiência, trabalha-
dores da Saúde e Educação 
(Infantil, Fundamental e Mé-
dio). Para a vacinação nos 
postos da modalidade pe-

destre além do agendamento 
pelo aplicativo Prefeitura 24 
horas, também é necessá-
rio levar documento pessoal 
com foto, CPF e documenta-
ção específica de cada grupo.

Na última quinta-feira 
(10/6), Goiânia recebeu uma 
nova remessa com 9.640 
doses do imunizante Astra-
zeneca e abriu quatro postos 

para atendimento a pessoas 
a partir de 52 anos e grupos 
prioritários no sábado (12/6).

De acordo com o Infor-
me Epidemiológico divulga-
do na segunda-feira (14/6), 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), Goiânia tem 
165.874 casos confirmados 
de Covid-19, são 260 novos 
casos em 24h.

O município registra 
5.148 óbitos confirmados 
pela doença, 18 deles fo-
ram registrados nas últi-
mas 24h. A capital tem o 
registro de 159.091 pesso-
as que se recuperaram da 
Covid-19 e 1.386 pessoas 
que estão internadas por 
causa da doença.

Imunização em Goiás
Segundo o levantamento 

realizado pela Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), referente à pri-
meira dose, foram aplicadas 
1.758.823 doses das vacinas 
contra a Covid-19 em todo o 
Estado. Já em relação à se-
gunda dose, 673.297 pesso-
as foram vacinadas.

Em relação às vacinas, o 
Estado de Goiás já recebeu 
3.276.290 doses de imunizan-
tes, sendo 1.358.880 da Coro-
naVac, 1.720.850 da AstraZe-
neca e 196.560 da Pfizer.

Reprodução

A Polícia Civil de Goi-
ás, por meio da Dele-
gacia Especializada no 
Atendimento ao Idoso 
de Goiânia (Deai), em 
comemoração à data, 
está realizando uma 
série de diligências e 
campanhas de cons-
cientização da popula-
ção sobre a importância 
do combate à violência 
contra os idosos.

Nesse sentido, a es-
pecializada deflagrou 
a Operação Senex. A 
ação, que vai durar todo 
o mês, faz parte de uma 
operação inédita, a maior 
em Goiás, para apuração 
de violência em desfavor 
de idosos, e tem o apoio 
da 1ª Delegacia Regio-
nal de Polícia, o objetivo 
é combater crimes de 
violência contra os ido-
sos na capital.

A operação iniciada 
este mês foi planejada 
para realização de in-
vestigações em razão 
do aumento do número 
de denúncias de crimes 
em desfavor de idosos 
registradas durante o 
período da pandemia, 
pelos diversos canais 
disponibilizados pela 
Polícia Civil.

Serão investigados cri-
mes de maus tratos, aban-
dono, violência doméstica, 
exploração financeira e 
outros correlatos previstos 
no Estatuto do Idoso.

A ação conta com 22 
policiais civis e vai in-
vestigar mais de 500 de-
núncias neste período, 
realizando levantamento 
detalhado das situações, 
instauração de inquéri-
tos policiais, solicitações 
de medidas protetivas e 
encaminhamentos para 
assistência social.

Até o presente momen-
to, já foram feitas mais de 
200 visitas, resultando na 
instauração de inquéritos 
policiais e TCOs.

Goiânia ultrapassa 700 mil doses 
aplicadas de vacinas contra a Covid-19

Mais de 200 agentes de 
segurança procuram um 
homem acusado de matar 
quatro pessoas da mesma 
família em Ceilândia, na re-
gião administrativa de Bra-
sília. Lázaro Barbosa, de 33 
anos, conhecido como “Se-
rial Killer do DF” está foragi-
do há sete dias. A Polícia Mi-
litar usa helicópteros, cães 
farejadores e conta com au-
xílio da Polícia Federal e Civil.

Nesta terça-feira, 16, o 
acusado fez uma pessoa de 
refém em Edilândia (GO) e 
trocou tiros com policiais. 
De acordo com o site Me-
trópoles, um agente foi 
atingido, mas não há in-
formações sobre o estado 
de saúde. O foragido havia 

sido visto em propriedades 
rurais na região do entorno 
do DF e Goiás. Além da ci-
dade goiana de Edilândia, 
ele passou por Cocalzinho 
de Goiás, distante 115 qui-
lômetros de Brasília.

Lázaro é acusado de ma-

tar, a tiros e facadas, três 
pessoas na zona rural de 
Ceilândia no último dia 9 
de junho. Os mortos eram 
Cláudio Vidal de Olivei-
ra, de 48 anos, e os filhos 
Gustavo Marques Vidas, de 
21 anos, e Carlos Eduardo 

Marques Vidal, de 15 anos.
O foragido também é 

acusado de participar do 
sequestro da mulher de 
Cláudio, Cleonice Marques 
de Andrade. O corpo dela foi 
encontrado no dia 12 à beira 
de um córrego, próximo da 
casa onde a família morava. 
No mesmo dia, Lázaro fugiu 
de um cerco policial na cida-
de de Cocalzinho. Ao fugir, 
ele trocou tiros com agentes 
e ateou fogo em uma casa.

Em entrevista na segun-
da-feira, 14, o secretário de 
Segurança Pública de Goi-
ás, Rodney Marques, classi-
ficou o foragido como “psi-
copata”. “Ele, além de ser 
um psicopata, é da região. 
É o que nós chamamos de 

‘mateiro’, acostumado a 
se emburacar no mato Ele 
deve ter outra motivação 
psicótica. Está muito foca-
do em seguir na trajetória 
criminosa. Mas vamos che-
gar até ele”, afirmou.

Nascido na cidade baia-
na de Barra do Mendes, a 
530 quilômetros de Salva-
dor, Lázaro já respondeu, 
na cidade natal, a um 
processo por homicídio 
quando tinha 20 anos. Em 
2011, já em Ceilândia, ele 
foi condenado por estu-
pro e roubo com emprego 
de arma. Ele chegou a ser 
preso em 2018, em Águas 
Lindas de Goiás, mas fugiu 
do encarceramento pou-
cos meses depois.

Busca por ‘Serial Killer do DF’ mobiliza 200 agentes de segurança
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O governador Ronaldo 
Caiado e a presiden-
te de honra da Orga-

nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, lançaram, 
nesta terça-feira (15/06), 
em Americano do Brasil, no 
Centro do Estado, o progra-
ma Goiás Social. A iniciativa 
reúne diversas áreas do go-
verno em prol da superação 
de carências e uma saída 
sustentável da pobreza.

“Nosso governo não é de 
outdoor, é governo de fato. 
Devemos a liderança e a 
montagem do Goiás Social 
à nossa primeira-dama e ao 
engajamento dos secretá-
rios. Todos participam de 
um processo de recupe-
ração do Estado. Cada um 
colocou um tijolo. É o Goiás 
do coração, que tem amor 
pelo seu povo. Eu sempre 
briguei por Goiás. Sou apai-
xonado por essa terra”, de-
clarou o governador.

Gerenciado pelo Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
em parceria com a Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás 
(OVG), o programa envolve 
ações de secretarias esta-
duais e municipais, e está 
em fase de implantação nos 
minicípios de Cavalcante, 
Edeia, Monte Alegre, Morro 
Agudo e Nova América.

No evento de lançamen-
to, o governador ressaltou 
o compromisso de sua ges-
tão de estender a mão do 
Poder Executivo às pessoas 
que mais necessitam e de 
levar dignidade para todos 
os cantos do Estado.

“A coisa que mais quero 
é concluir nosso governo de 
uma maneira que as pessoas 
se sintam orgulhosas dele. O 
trabalho do Goiás Social dá 
orgulho para todos nós. Cada 
pedacinho disso aqui tem um 
secretário doando sua alma, 
seu tempo, se dedicando 
para que o cidadão seja aten-
dido”, explicou Caiado.

A entrega desta terça-
-feira (15/06) é fruto de um 
extenso trabalho iniciado em 
fevereiro deste ano, quando 
analistas sociais visitaram 
131 famílias em vulnerabi-
lidade social, em America-
no do Brasil. O Goiás Social 
chega aos municípios do 
Estado e seus locais mais 
vulneráveis por meio dos 
critérios estabelecidos pelo 
Índice Multidimensional de 
Carência das Famílias Goia-
nas (IMCF), que leva em con-

sideração informações como 
renda, educação e moradia. 
O cálculo do índice é realiza-
do pelo Instituto Mauro Bor-
ges (IMB), juntando dados 
do Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Na primeira visita dos 
analistas, a OVG entrega be-
nefícios de acordo com as 
necessidades específicas das 
famílias. São doados anda-
dores, brinquedos, cadeiras 
de rodas, colchões caixa de 
ovo, enxovais para bebês, fil-
tros de barro, fraldas descar-
táveis geriátricas e infantis, 
leites especiais para bebês, 
malhas compressivas para 
pessoas vítimas de queima-
duras e muletas. 

Após essa visita inicial, as 
secretarias do Estado iniciam 
o trabalho junto às famílias 
com programas que incen-

tivam a educação e qualifi-
cação profissional para ge-
ração de emprego e renda, 
reforma de casas com custo 
zero para a família beneficia-
da e ainda o Crédito Social, 
programa de transferência 
de renda que beneficia pes-
soas com interesse em em-
preender e que passaram 
pelas capacitações.

A primeira-dama do Esta-
do e presidente de honra da 
OVG, Gracinha Caiado, que 
também é coordenadora do 
GPS, enalteceu, além das 
medidas imediatas do Goiás 
Social, como a entrega de 
benefícios e materiais à po-
pulação, ações de médio e 
longo prazo, como a reforma 
e construção de 94 casas a 
serem doadas, a custo zero, 
para habitantes de America-
no do Brasil. Já nesta terça-
-feira (15/06), 30 delas fo-

ram entregues.
“Quero dizer que cuidar 

das pessoas é muito mais do 
que um desafio, é um ato de 
amor, é o resultado de um 
governo responsável. Desde 
que o governador Ronaldo 
Caiado chegou ao governo, 
nós sempre tivemos a certe-
za de que só valeria a pena 
se o governo mudasse vidas. 
Estamos mudando, estamos 
cuidando. Nos preocupamos 
todos os dias se podemos fa-
zer mais e fazer melhor para 
melhorar a vida de todos 
que mais precisam”, refor-
çou Gracinha Caiado.

A primeira-dama fez 
questão de frisar que o Goi-
ás Social “não é um slogan”, 
mas sim um caminho de tra-
vessia com integração para 
tirar as famílias vulneráveis 
da exclusão na sociedade. 
“O projeto uniu todas as se-

cretarias e órgãos para que 
a vida das famílias possa, de 
fato, melhorar. Goiás está 
enfrentando a falta de amor 
pelos mais pobres. Está no 
caminho certo. O senhor, go-
vernador, fez a opção correta, 
que é amar seu povo, e com 
união e trabalho, mostrar na 
prática, resultados e com ver-
dade que a vida pode e será 
diferente”, destacou ela.

“Nós estamos devolven-
do Goiás para os goianos. 
Isso não é um ditado. De-
volver é empregar o recurso 
para restaurar estrada, para 
gerar emprego, para gerar 
mudança na vida das pesso-
as, como deveria ser desde 
o começo. Estamos vindo de 
um modelo de gestão que 
não tem mais futuro no País. 
O modelo de gestão que nós 
estamos implantando hoje 
olha para a população”, res-
saltou o vice-governador de 
Goiás, Lincoln Tejota.

O prefeito de Americano 
do Brasil, Moretson da Silva 
Borges, o Morete, foi enfá-
tico ao dizer que, em todos 
os seus anos no Executivo 
do Município, nunca viu tan-
tas frentes de trabalho na 
cidade. “Tenho quatro man-
datos de prefeito e nunca vi 
nenhum governador como 
esse, eu nunca vi uma pri-
meira-dama como essa. Essa 
primeira-dama está trans-
formando o social do nosso 
Estado. Qual é a diferença? 
Ela gosta do povo, ela está 
no meio do povo, ela não é 
primeira-dama de gabinete, 
ela é a primeira-dama do 
Estado, do trabalho. Este 
projeto vai ser referência no 
País”, relatou Moretson.

Goiás alcançou,  a marca 
de um quarto da população 
vacinada com a primeira 
dose contra a Covid-19. Ao 
todo, 1.758.823 goianos re-
ceberam o imunizante. Isso 
equivale a 25,06% da popu-
lação do Estado. 

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou que, nas 
próximas semanas, a cam-
panha deve progredir ainda 
mais. “Acreditamos que va-
mos avançar, rapidamente, 
na faixa etária e poderemos 
chegar ao mês de setembro 
com maior tranquilidade, 
com todos acima de 18 anos 
100% vacinados”, afirmou. 

Os números da vacina-
ção alcançados se devem 
ao esforço da gestão es-
tadual, da equipe técnica 
e dos municípios que tra-
balham, incansavelmente, 
para que os imunizantes 
cheguem o mais rápido 

possível até o cidadão. 
Desde o início da campa-

nha, o Estado adotou uma lo-
gística que garante a entrega 
ágil das doses. Em determina-
das situações, os imunizantes 
são enviados por via aérea 
para as Regionais de Saúde 
mais distantes, como as locali-

zadas nas cidades de Campos 
Belos, Posse e Porangatu. “Só 
descansarei quando o último 
goiano for vacinado contra a 
Covid-19”, frisou Caiado em 
sua conta do Twitter. 

“A cada remessa que de-
sembarca no Estado, nosso 
trabalho é para que a vaci-

nação progrida para os mu-
nicípios goianos. Isso mos-
tra o empenho da gestão e 
o engajamento das pessoas 
em relação à campanha”, 
pontuou o secretário de 
Estado da Saúde de Goiás, 
Ismael Alexandrino. 

Para ele, a atitude da 

população é fundamental 
para evitar a disseminação 
do vírus. “O momento exi-
ge de nós, cidadãos, uma 
consciência em relação ao 
nosso comportamento. A 
vacinação é a medida mais 
eficaz e eficiente para nos 
tirar da condição de pan-
demia”, explicou.

Em Goiás, conforme pac-
tuado em reuniões com ges-
tores municipais e estaduais, 
o cronograma da campanha 
define que 70% das doses 
serão destinadas para a po-
pulação geral, por ordem 
decrescente de idade, con-
forme a realidade de cada 
município, e 30% para os 
grupos prioritários já elen-
cados no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19. 

“Com essa nova estra-
tégia, a expectativa é a de 
que o avanço da vacinação 

seja mais rápido do que se 
estivesse estratificado so-
mente pelas categorias clas-
sificadas como prioridade”, 
detalhou Alexandrino.

Em relação à segunda 
dose, há o registro de que 
673.297 pessoas foram 
vacinadas, o que equivale 
a 9,59% da população. O 
governador Ronaldo Caia-
do alerta para que goianos 
retornem para aplicação 
do reforço e garantam o 
esquema vacinal comple-
to. “É fundamental que as 
pessoas tenham respon-
sabilidade de ir aos postos 
de saúde para receber a se-
gunda dose”, reforça.

 Ao todo, Goiás já recebeu 
3.276.290 vacinas contra a 
Covid-19. Destas, 2.896.390 
foram distribuídas, visto que 
o Estado trabalha com reser-
va dos imunizantes para apli-
cação do reforço.

Reprodução

Estado de Goiás atinge 25,06% da população vacinada com 1ª dose

Ronaldo Caiado e Gracinha lançam Goiás Social
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O ranking, divulgado 
nesta terça-feira 
(15/06), se chama Ín-

dice de Capacidade de Com-
bate à Corrupção (CCC) e é 
elaborado pela entidade em-
presarial americana Americas 
Society/Council of the Ameri-
cas (AS/COA) e pela consulto-
ria britânica Control Risks.

O texto do relatório citou 
entre os fatores o “desman-
telamento da operação Lava 
Jato em fevereiro deste ano” 
e a nomeação pelo governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro de “pessoas percebidas 
como menos independentes 
para o comando da Polícia 
Federal e do Ministério Pú-
blico Federal”. O Brasil já vi-
nha em queda desde 2019, 
quando o ranking foi criado. 
Mas no mais recente relató-
rio o Brasil foi o país com o 
maior recuo entre os 15 pa-
íses analisados.

A maior parte dos índices 
que tentam medir corrupção 
é baseada em pesquisas de 
percepção da população. No 
entanto, o CCC tenta mape-
ar a capacidade de cada país 
de acordo com 14 variáveis, 
como a independência das 
instituições jurídicas, a força 
do jornalismo investigativo 
e o nível de recursos dispo-
níveis para combater crimes 
de colarinho branco.

Nomeados de Bolsonaro
Os autores usam as 14 va-

riáveis para atribuir pontua-
ções a cada um dos países — 
que nesta edição variaram 
de 7,8 (do Uruguai, o país 
com maior capacidade de 
combate à corrupção) a 1,4 
(da Venezuela).

A pontuação do Brasil é de 
5,07 — uma queda de 0,45 em 
relação à nota obtida em 2020. 
Essa foi a maior queda entre 
todos os países do ranking.

Entre as variáveis medi-
das estão a capacidade legal 
(como independência do ju-
diciário e acesso à informa-
ção pública), democracia e 
instituições políticas (como 
qualidade do cumprimen-
to da lei) e sociedade civil e 
mídia (como qualidade do 
jornalismo investigativo, me-
lhorias na educação e comu-
nicação em redes sociais).

“Na categoria capacidade 
legal (com uma queda de qua-

se 9% desde 2020), o país teve 
declínios na independência de 
suas agências anticorrupção e 
do Ministério Público”, diz o 
texto do relatório.
‘Patamar ruim’

O mau desempenho do 
Brasil no índice CCC da AS/
COA e da ControlRisks é re-
plicado em outros índices 
dedicados a medir comba-
te à corrupção.

Um dos índices mais fa-
mosos do mundo — o da 

Transparência Internacional 
— mostra que “o Brasil per-
manece estagnado em um 
patamar ruim”.

Em 2020, o Brasil me-
lhorou sua nota de percep-
ção — de 35 para 38 pon-
tos — mas essa oscilação 
aconteceu dentro da mar-
gem de erro da pesquisa.

“Isto significa que a per-
cepção da corrupção no Brasil 
permanece estagnada em pa-
tamar muito ruim, abaixo da 

média dos BRICS (39), da mé-
dia regional para a América 
Latina e o Caribe (41) e mun-
dial (43) e ainda mais distante 
da média dos países do G20 
(54) e da OCDE (64)”, disse a 
Transparência Internacional.

O Brasil ocupa a 94ª posição 
em um ranking de 180 países 
— atrás de Colômbia, Turquia 
e China, e empatado com Eti-
ópia, Cazaquistão, Peru, Sérvia, 
Sri Lanka, Suriname e Tanzânia.

Covid-19
O relatório divulgado nesta 

terça-feira pela AS/COA e Con-
trolRisks revela que a América 
Latina como um todo sofreu 
retrocessos no combate à cor-
rupção no ano passado.

“Em vários países, a pan-
demia de covid-19 levou go-
vernos e cidadãos a focar em 
outras prioridades urgentes, 
o que deu espaço para que 
políticos diminuíssem a au-
tonomia e os recursos de ór-
gãos judiciais sem desenca-
dear indignação da opinião 
pública ou manifestações de 
rua como as testemunhadas 
em anos anteriores.”

“O Índice mostra que os 
esforços para combater a 
corrupção são mais neces-
sários em 2021 do que nun-
ca”, disse em nota o vice-
-presidente de política da 
AS/COA, Brian Winter.

Divulgação

Ranking de combate à corrupção: relatório cita  
Bolsonaro e desmantelamento da Lava Jato

Os principais clubes bra-
sileiros de futebol anuncia-
ram nesta terça-feira (15) 
que têm a intenção de criar 
uma liga independente para 
comandar o campeonato na-
cional do país, com 19 dos 
20 clubes da Série A apoian-
do a decisão de formar uma 

liga que possa lhes garantir 
mais controle do esporte.

Diferentemente de países 
como Inglaterra, Espanha e 
Alemanha, onde a liga é co-
mandada por um órgão sepa-
rado da associação nacional 
de futebol, as ligas profissio-
nais no Brasil são controladas 

pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

“Há muito o que fazer, e isso 
começa já”, disse o presidente 
do Bahia, Guilherme Bellintani, 
no Twitter. “Por novo calendá-
rio, mais planejamento, inves-
timentos e receitas. Por demo-
cracia, com equilíbrio, união e 

trabalho. Sem conflitos, sem 
ressentimentos”, afirmou.

Os 19 clubes brasileiros 
(o único que não assinou o 
documento foi o Sport Reci-
fe, que está sem presidente) 
entregaram uma carta à CBF 
expressando sua decisão pela 
“criação imediata de uma Liga 

de Futebol do Brasil” que será 
fundada assim que possível.

A carta diz que a deci-
são é “em razão de diversos 
acontecimentos que vêm se 
acumulando ao longo dos 
anos e revelam um distan-
ciamento total e absoluto” 
entre os clubes e a CBF.

A decisão acontece em 
um momento de insatisfa-
ção generalizada com a CBF, 
que em 31 de maio acei-
tou sediar no Brasil a Copa 
América de 2021 com duas 
semanas de antecedência, 
enquanto o Campeonato 
Brasileiro está acontecendo.

Clubes anunciam intenção de criar liga para organizar Campeonato Brasileiro



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 06/07 pre-
ta 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 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 
reF:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 bran-
co 1.6 ex3 automático 
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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
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
-------------------------------
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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A Globo se prepara 
para anunciar a renovação 
do contrato com Luciano 
Huck e a mudança de seu 
programa de sábado para 
domingo. O movimento 
concretizará a substituição 
de Fausto Silva, que deve 
deixar a emissora no fim 
de 2021. Ainda não se sabe 
quando este anúncio ocor-
rerá, mas o colunista Flavio 
Ricco diz ser em breve.

Ainda não há mais de-
talhes das mudanças que 
acontecerão nos Estúdios 
Globo, se o programa de 
Luciano será reformulado 
ou o que será acrescenta-
do. O que se sabe, de fato, é 
que mais uma vez a carrei-
ra política do apresentador 
ficou para trás. Os rumores 

de que Huck pretende alçar 
voos políticos permeiam a 
internet desde 2017.

Em 2020 e 2021 o apre-
sentador ainda chamou 
atenção do público ao se 
reunir com grandes lide-
ranças mundiais para dis-
cutir novas soluções para 
os problemas da socieda-
de, como economia, saúde 
e a cultura assistencial.

Além disso, há algum 
tempo, por conta dos rumo-
res de se candidatar a um 
cargo público, o programa na 
Globo da Angélica, chegou a 
ser colocado na geladeira. À 
época, comentaristas e boa-
tos de bastidores apontaram 
que a emissora estava receo-
sa de dar palco a alguém tão 
próximo da política.

A Netflix anunciou a sé-
rie documental Elize 
Matsunaga: Era Uma 

Vez Um Crime que estreia 
na plataforma de streaming 
no dia 8 de julho. A série fala 
sobre o caso do assassinato 
do empresário Marcos Kitano 
Matsunaga, em 2012. A pro-
dução, que já ganhou trailer, 
contará com quatro episódios 
de 50 minutos cada e revisita 
o passado de Elize Matsunaga, 
sua infância em Chopinzinho, 
no Paraná, e o conturbado re-
lacionamento com o empre-
sário antes do assassinato.

Também traz os detalhes 
que sucederam o fato, des-
de as tentativas de acober-
tamento do crime, passando 
pela confissão, prisão, julga-
mento em 2016 e também 
saídas temporárias, que 
foram acompanhadas pela 
equipe de filmagem. “Ain-
da não sei dizer que tipo de 
emoção fez eu apertar aque-
le gatilho”, revela Elize Mat-
sunaga, mais de nove anos 
após o assassinato e esquar-
tejamento do marido, Mar-
cos Matsunaga. Pela primeira 
vez após o caso, a ré confessa 

quebra o silêncio em entre-
vista para nova série.

O trailer, divulgado nesta 
terça-feira, 15, traz depoi-
mentos de Elize, familiares e 
colegas dela e da vítima, além 
de especialistas que acom-
panharam as investigações, 
incluindo jornalistas, advoga-

dos de defesa e acusação e 
peritos criminais. A série do-
cumental é da produtora Bou-
tique Filmes em parceria com 
a Netflix, com direção de Eliza 
Capai, roteiro de Diana Golts e 
participação da jornalista in-
vestigativa Thaís Nunes.

“Senti uma responsabili-

dade moral muito grande em 
dirigir essa série. Não só pela 
família do Marcos e pelos ami-
gos que sofreram com essa 
tragédia, mas também pela 
família da Elize, pessoas que 
não sabiam de nada daquilo, 
mas que também sofrem as 
consequências até hoje”.

Anunciada a série documental Elize 
Matsunaga: era uma vez um crime

Globo se prepara para 
anunciar Luciano Huck 
no lugar de Faustão


