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CPI da Covid: Osmar Terra faz comparações
enganosas e reitera discurso negacionista
Ouvido na CPI da Covid o deputado federal Osmar Terra admitiu em depoimento que errou nas projeções sobre mortes e duração da pandemia, porém, apesar de reconhecer, o parlamentar ainda deu, pelo menos, 8 declarações falsas a respeito dos assuntos envolvendo o tema. p4

Mais de 8.500 crianças
foram usadas como soldados
em 2020, aponta ONU p2
Mais de 8.500 crianças foram usadas como soldados no ano passado
em vários conflitos pelo mundo, e outras quase 2.700 foram mortas,
afirmou a Organização das Nações Unidas.
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Aulas presenciais na
rede pública de Goiânia
terão 50% da capacidade e com rodízio p2
/diariodoestado

FCO será distribuído entre 62 municípios mais vulneráveis do Estado
O Fundo Constitucional de Financiamento (FCO) aprovou R$ 176,386 milhões em financiamentos para empreendimentos rurais e empresariais, em
Goiás. Os investimentos devem gerar 359 empregos diretos no Estado. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Aulas presenciais na rede pública de Goiânia
terão 50% da capacidade e com rodízio

A

s aulas na Rede Municipal de Ensino de
Goiânia devem ser
retomadas no mês de agosto, de acordo com previsão
da Secretaria de Educação
da capital. O retorno será
com 50% da capacidade de
alunos e com rodízios por
turnos, diários e semanais.
A informação foi adiantada pelo titular da pasta,
Wellington Bessa
“Hoje o regime seria
num sistema de rodízio, alcançando porém todos os
nossos educandos, tanto na
educação infantil, quanto na
infância e na adolescência. O
rodízio temos pensando nos
casos de Educação Infantil,
nos CMEIs que trabalhamos
em tempo integral, faríamos
rodízios por períodos, matutino e vespertino. Tratando-se do ciclo da infância, de
1º a 5º ano, trabalharíamos
num rodízio dia sim e dia
não e no caso do ciclo da
adolescência, do 6º ao 9º
ano seria um rodízio semanal”, disse o secretário.
As aulas presenciais estão
suspensas desde o dia 16 de
março do ano passado para
evitar a contaminação e proliferação do coronavírus.
Segundo o secretário, o
plano de retomada das atividades está praticamente
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concluído, assim como a vacinação dos profissionais.
“Hoje o planejamento
está mais sólido. A Secretaria Municipal de Educação
trabalhou nestes últimos
meses tomando todos os
cuidados necessários. Hoje
100% dos nossos profissionais já tomaram a primeira

dose. Hoje nós temos um cenário sanitário e pedagógico
que permite a gente planejar
com este retorno com cerca
de 50%”, disse o secretário.
Novas vagas
Nesta terça-feira foram
entregues as ampliações da
Escola Municipal de Tempo

Integral Maria Genoveva,
localizada no Setor Santa
Genoveva, e do Centro Municipal de Educação Infantil
(Cmei) Criança Cidadã, no
Setor Leste Universitário.
Ao todo, serão ampliadas
quase 50 novas vagas em
cada instituição, que atende
crianças da Educação Infan-

til e do Ciclo da Infância em
período integral, como destacou Wellington Bessa.
De 80 alunos, a escola Maria Genoveva passará a atender 130, em duas salas de aula
instaladas. O Cmei Criança Cidadã, de 108, passará a atender 158 crianças, também
com duas salas instaladas.

Procuradoria arrecada duas mil peças na Campanha do Agasalho 2021
A Prefeitura de Goiânia arrecadou cerca de duas mil peças na Campanha do Agasalho
2021. Iniciada no dia 31 de
maio, a iniciativa da Procuradoria-Geral do Município recebeu doações de vestimentas, cobertores e acessórios
de frio que serão repassados
à população em situação de
vulnerabilidade social.
A ação recebeu o apoio
da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, e integra o
projeto Procuradoria Solidária, que tem como objetivo
contribuir com a sociedade
civil de forma mais proativa,
desenvolvendo ações voltadas para a comunidade mais
carente da nossa capital.
“A unicidade na PGM é o
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nome desse sucesso. Parabenizo a todos que se dedicaram, e que de uma forma
ou de outra auxiliaram essa
importante ação social”, destacou a titular da pasta, Tatiana Accioly Fayad. Ela reforçou
que a Campanha do Agasalho
se encerra, mas o projeto Procuradoria Solidária segue atuante. “Continuamos firmes
na missão de ajudar ao próximo e temos muito trabalho
pela frente”, completou.
A equipe da Procuradoria,
acompanhada do prefeito
Rogério Cruz e a primeira-dama Thelma Cruz, recebeu
1.200 cobertores novos. Nos
próximos dias, todas as peças
arrecadadas serão distribuídas aos mais necessitados.
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Goiás já
enfrenta
3ª onda da
Covid-19, diz
pesquisador
da UFG
De acordo com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás
(UFG), José Alexandre Felizola, Goiás já enfrenta a 3ª
onda da Covid-19.
Para José Felizola as
próximas duas semanas devem ser decisivas
quanto à evolução da
doença. Ele ainda alerta
sobre a variante Delta,
vinda da Índia, que é uma
das preocupações agora,
já que a cepa pode ser
mais agressiva que a P1,
prevalente na segunda
onda da Covid-19, em
março deste ano.
A cepa indiana da Covid-19 foi confirmada em
uma paciente de 18 anos,
moradora de Goiânia,
após um trabalho de monitoramento e sequenciamento genético realizado
pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Goiânia, em parceria com pesquisadores da UFG.
Segundo a SMS, a contaminação já ocorre de
maneira comunitária e
não é necessário o contato com pessoas de fora
ou viagens internacionais
para contrair a variante
do vírus Sars-Cov-2, que
tem uma grande velocidade de contágio. A
jovem relatou que não
teve contato com pessoas de outros estados ou
de outros países.
Segundo um estudo
realizado por quatro cientistas brasileiros e publicado nesta segunda-feira
(21/6) na revista Scientific Reports, Goiânia está
na lista das cidades “super espalhadoras” que
ajudaram no avanço da
Covid-19 no país.
De acordo com a pesquisa outros dois fatores
contribuíram para que
a doença conseguisse
espalhar-se pelo Brasil,
como o tráfego em rodovias federais e uma
distribuição desigual dos
recursos de saúde. Para
José Felizola, tudo isso
também contribuiu para
que estejamos na terceira
onda da Covid-19.
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Fundo de Financiamento será distribuído entre
62 municípios mais vulneráveis do Estado

O

Fundo Constitucional
de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO)
aprovou R$ 176,386 milhões
em financiamentos para empreendimentos rurais e empresariais, em Goiás. Os investimentos devem gerar 359
empregos diretos no Estado.
Por determinação do governador Ronaldo Caiado, os recursos são distribuídos para
atender micro e pequenos empresários, principalmente, das
regiões menos desenvolvidas.
“Falo aos prefeitos e líderes, procurem o Banco do
Brasil e exijam porque o FCO
não está indo para o seu município. Antigamente, o fundo
era para contemplar quatro
ou cinco pessoas. Agora, a
prioridade no FCO é para
atender os 62 municípios mais
humildes de Goiás”, garantiu o
governador Ronaldo Caiado,
nesta segunda-feira (21/06),
durante encontro com representantes de 13 municípios da
região Nordeste do Estado.
O foco do Conselho de
Desenvolvimento do Estado
(CDE), presidido pelo titular
da Secretaria de Estado da
Retomada, César Moura, é
para a aprovação de financiamentos para empreendi-
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mentos de micro, pequeno
e médio portes, tanto rural
como empresarial. “Buscamos uma distribuição correta do FCO, para que esse
dinheiro fosse mais bem dividido, em Goiás”, reforça o
governador Ronaldo Caiado.
Tendo o Banco do Brasil
como agente financeiro, o

FCO agora tem novas regras
graças à intervenção de Caiado, que determinou que a
prioridade nas aprovações
dos projetos esteja voltada
para microempreendedor individual (faturamento até R$
81 mil por ano), microempresa (até R$ 360 mil), pequena
empresa (até R$ 4,8 milhões)

e pequena-média empresa
(até R$ 16 milhões).
Das 154 cartas-consultas
aprovadas, 15 são destinadas ao setor empresarial,
com valor total de R$ 37,441
milhões e previsão de abrir
122 vagas de trabalho. Já
para o setor rural foram 139
aprovações, que totalizam

R$ 130,945 milhões e devem
gerar 237 empregos.
Diferentemente do comum, quando é realizada
reunião entre os conselheiros
para aprovação das cartas, o
montante foi aprovado ad referendum por meio da resolução número 015, de 2021,
pelo presidente do CDE.

Empresarial
Os R$ 37,441 milhões
aprovados para o setor empresarial são destinados a
comércio, serviços e indústria. O montante financiará
aquisição de equipamentos,
construção e implantação de
usina fotovoltaica, entre outras atividades.
Os empreendimentos de
pequeno e pequeno-médio
porte representaram 48,5%
das cartas empresariais aprovadas, totalizando R$ 18,196
milhões. Já o financiamento
das empresas de médio porte foi de R$ 11,48 milhões e
o para empresas de grande
porte, R$ 7,763 milhões.
Rural
Os R$ 138,94 milhões em
financiamentos para o programa rural são para aquisição de equipamento, construção civil e instalação de usina
fotovoltaica. Também há
preferência de financiamento para empreendimentos
de pequeno porte. Do total,
124 cartas-consultas são destinadas a mini, pequenos e
pequenos-médios produtores
rurais (R$ 123,3 milhões) e 15
cartas para produtores de médio porte (R$ 15,6 milhões).

Certificação Nacional de Segurança do Paciente é concedida ao Huapa
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu ao Hospital
Estadual de Urgências de
Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa), neste
mês de junho, a Certificação
Nacional de Destaque nas
Práticas de Segurança do
Paciente, referente às ativi-

dades promovidas durante
o ano de 2020.
O Huapa é o único hospital público em Aparecida de
Goiânia a receber essa honraria, juntamente com outras
duas unidades do Governo
de Goiás, na capital, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT)

e o Centro de Reabilitação
Dr. Henrique Santillo (Crer).
No total, 21 pontos foram
analisados para escolher
os destaques do ano e que
compõem o Relatório Nacional de Práticas de Segurança
do Paciente. Entre eles, protocolos de higienização das
mãos, identificação de pa-

ciente, cirurgia segura, prevenção de quedas. E ainda,
estatísticas coletadas e enviadas à Anvisa pelos setores
de Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) e
pelo Núcleo de Segurança do
Paciente (NSP) do hospital.
O resultado foi recebido
com muita alegria pela equi-

pe do Huapa. “Fazer parte
desse grupo de hospitais selecionados é muito satisfatório, pois é o reflexo do nosso
árduo trabalho diário junto
às equipes do Huapa”, comemora a coordenadora do
SCIH, Andreia Andrade.
Para a diretora-geral da
unidade, Thaís Fraga, o reco-

nhecimento é um motivador
excelente. “Esse resultado
demonstra que, apesar de
todas as dificuldades enfrentadas, o esforço de cada um
dos nossos profissionais faz
toda a diferença. É a competência, a superação diária, o
cuidado e zelo no que fazem.
Parabéns a todos”, destaca.
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CPI da Covid: Osmar Terra faz comparações
enganosas e reitera discurso negacionista

O

uvido na CPI da Covid nesta terça-feira
(22/06), o deputado
federal Osmar Terra (MDB-RS) admitiu em depoimento que errou nas projeções
sobre mortes e duração da
pandemia do coronavírus, porém, apesar de reconhecer, o
parlamentar ainda deu, pelo
menos, 8 declarações falsas a
respeito dos assuntos envolvendo o tema. O parlamentar,
considerado um integrante
“padrinho” do gabinete paralelo, também negou que haja
uma estrutura de aconselhamento do chefe do Executivo
fora do Ministério da Saúde.
Dentre uma das primeiras
declarações consideradas falsas, dadas pelo deputado, foi
de que o Supremo Tribunal
Federal (STF) teria impedido
ou limitado, em abril de 2020,
o poder do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), de
interferir da pandemia. Checando as informações, em
nenhum momento o Supremo proibiu ou limitou ações
federais. A única decisão, na
época, admitida pelo, foi de
que a União, estados, Distrito
Federal e municípios teriam
competência “concorrente”
na área da saúde pública.

Divulgação

Osmar também voltou a
dizer que não há impacto de
redução de casos e mortes
por Covid-19 realizar lockdowns ou quarentenas. Porém,
diversas são os estudos e pesquisas que já provaram o contrário. Seja dados brasileiros
ou internacionais, há compravação da eficácia do isolamento e do distanciamento social
para conter a transmissão do

novo coronavírus.
A cidade de Araraquara,
em São Paulo, que o deputado
ainda citou, conseguiu reduzir
os números da doença fazendo lockdown. A média móvel
em 21 de fevereiro, quando as
restrições foram decretadas,
era de 189,6 casos diários. O
número despencou para 51,6
um mês e meio depois, uma
queda de 72,8%, de acordo

com acompanhamento dos
pesquisadores do Grupo de
Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar). O número de moradores internados pela doença também caiu. Em 21 de
fevereiro, eram 180 hospitalizados. O número foi reduzido
para 80 em abril.
Outra declaração falsa do

deputado, foi a de que “no
Rio de Janeiro, no início de
junho [de 2020], não tinha
ninguém nos postos de saúde nem nos hospitais com
Covid”, se referindo a vídeos
gravados por pessoas que
faziam tal acusação. Porém,
no primeiro dia de junho,
segundo dados da Secretaria
de Estado de Saúde, o Rio
de Janeiro tinha uma taxa de

ocupação geral de 64% em
leitos de enfermaria e 90%
em leitos de UTI, considerando todas as unidades da rede
estadual. Eram 2.125 pacientes com Covid-19 internados.
Osmar falou, ainda que
nenhum país importante do
mundo, mesmo os que fizeram quarentena e lockdown,
ficaram mais de 90 dias com
as escolas fechadas. Mas um
levantamento feito pela Unesco, com dados atualizados até
o dia 31 de maio, mostra que
126 países mantiveram escolas
fechadas totalmente por mais
de três meses, ou 12 semanas,
desde o início da pandemia.
Outras declarações do deputado também foram duramente criticadas pelos seus
colegas de parlamento, além
de ele afirmar que não existe
gabinete paralelo. Ele alegou
apenas que Bolsonaro escuta
todas as pessoas, mas que isso
não significa uma estrutura
fixa de aconselhamento. Por
fim, afirmou que não tem contato com os possíveis membros desse gabinete e que
encontrou com essas pessoas
de forma esporádica, como
a médica Nise Yamaguchi, o
médico Luciano Azevedo e o
virologista Paolo Zanotto.

Câmara de deputados aprova a medida provisória que privatiza Eletrobrás
O texto-base da medida
provisória que visa privatizar
a Eletrobrás foi aprovado na
noite desta segunda-feira
(21) pela Câmara dos Deputados. A aprovação ocorre
para algumas medidas como
a permissão para que a empresa venda ações na bolsa de valores para diminuir
controle acionário da União.

A medida segue agora para a
sanção presidencial.
Analisado pelos Senadores na última semana, a
medida precisava ser votada
até esta terça-feira (22), para
que não perdesse a validade.
Assim, uma sessão extraordinária foi convocada pela
Câmara para que a votação
fosse feita nesta segunda.

Após este projeto, a União
não poderá comandar mais
o conselho da empresa. No
entanto, o poder de veto sobre as decisões continuará.
No texto, o relator do
projeto, o deputado Elmar
Nascimento (DEM-BA), autorizou ainda que o governo
federal crie empresas públicas que administrem a esta-

tal responsável por controlas
as usinas de Angra e Itaipu
Binacional, a Eletronuclear.
Elmar justificou a aprovação
do texto-base ao pontuar a
perda de investimentos da
Eletrobrás, que teve uma
queda de R$ 10 bilhões para
R$ 3,3 bilhões na média anual, entre os anos de 2011 e
2019.

O relator ainda ressaltou
a importância a matéria para
que a capacidade de investimento fosse recuperada.
“Infelizmente, ou felizmente, hoje só não tem apagão
porque o Brasil na última década não cresceu. Mas, com
a previsão de crescimento
do PIB de 4%, precisamos
recuperar a capacidade em-

presa geradora de energia”,
disse.
Para isso, o projeto prevê a contratação de energia
reserva às termelétricas movidas a gás natural. Também
serão recontratados empregados da Eletrobrás que foram demitidos nos últimos
12 meses sem justa causa seguintes à desestatização das
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466

HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466

ANO 12, Nº 2749
NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
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VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
posta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
gem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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ONU: Mais de 8.500 crianças foram usadas
como soldados em 2020, aponta estudo

M

ais de 8.500 crianças foram usadas como soldados no ano passado em
vários conflitos pelo mundo,
e outras quase 2.700 foram
mortas, afirmou a Organização das Nações Unidas.
O relatório da ONU, Antonio Guterres, ao Conselho
de Segurança da ONU sobre
crianças e conflitos armados
abrange assassinatos, mutilações e abuso sexual de crianças, além da abdução ou recrutamento, negação de acesso
à atendimento de saúde e ataques a escolas e hospitais.
O documento apontou
que violações foram cometidas contra 19.379 crianças
em 21 conflitos. A maioria
das violações em 2020 foi
cometida na Somália, República Democrática do Congo,
Afeganistão, Síria e Iêmen.
De acordo com o relatório, 8.521 crianças foram
utilizadas como soldados
no ano passado, enquanto
outras 2.674 crianças foram
assassinadas e 5.748 ficaram
feridas em diversos conflitos.
O documento também inclui uma lista negra que tem
a intenção de constranger as
partes em conflitos com a
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esperança de puni-las para
implementar medidas para
proteger crianças. A lista
tem sido objeto de polêmica,
com diplomatas afirmando
que a Arábia Saudita e Israel
fizeram pressão nos últimos
anos para ficar de fora dela.
Israel nunca figurou na lista, enquanto a coalizão militar
liderada pelos sauditas foi removida da lista em 2020 anos
após ter sido apontada e constrangida por causar mortes e
ferir crianças no Iêmen. Em
uma iniciativa para atenuar
as controvérsias em torno do
relatório, a lista publicada em
2017 por Guterres foi dividida em duas categorias. Uma
delas lista as partes que colocaram em vigor medidas para
proteger crianças e a outra inclui partes que não tomaram
nenhuma atitude.
Houve poucas mudanças
significativas nas listas publicadas na segunda. O único estado listado por não estabelecer
medidas é o Exército de Mianmar por mortes, mutilações e
violência sexual contra crianças e as forças governamentais
da Síria --pelo recrutamento
de crianças, mortes e violência
sexual contra crianças, e ataques a escolas e hospitais.
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Novo filme de Transformers tem título
oficial e detalhes da trama revelados

O

s Maximals vêm aí!
E também os Predacons, os Terrorcons!
Até o buggy Bumblebee vem
aí. O Omelete participou de
um evento virtual da Paramount nesta terça-feira que
apresentou o novo filme
dos Transformers, intitulado
Rise of the Beasts. A ideia do
longa-metragem - que está
inserido na mesma cronologia dos outros filmes da série
- é levar ao cinema a história
de Beast Wars, um dos desenhos mais populares de
Transformers, exibido entre
1996 e 1999. Assim como a
série, o longa que começa
agora a ser rodado tem ambientação noventista - mais
exatamente, o ano de 1994.
“Nossa ideia era situar
depois de Bumblebee, nos
anos 1980, e antes da cronologia dos filmes de Michael
Bay [nos anos 2000]. E escolhemos 1994 porque a música era incrível naquela época”, diz o produtor Lorenzo
Di Bonaventura. A trama
deve ir até Cuzco e Machu
Picchu, no Peru, a partir de
Nova York, e o rap da cidade
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Cantor Chris Brown se envolve em mais uma acusação de agressão

terá destaque. “Definitivamente vai ter rap, cultura
hip hop, desde a hora que o
filme começa. No set a gente fica ouvindo música dessa
época pra entrar no clima”,
conta o diretor Steven Caple
Jr.
No universo do desenho, a
batalha dos Autobots contra
os Decepticons dá lugar, 300
anos no futuro, ao confronto

dos seus descendentes animalescos, respectivamente
os Maximals e os Predacons.
No filme, uma ameaça paira
sobre todos, os amedrontadores Terrorcons, e é definido que os robôs podem viajar não apenas pelo espaço
mas também pelo tempo, o
que leva ao encontro desses
grupos na Terra. Segundo Di
Bonaventura, a ideia é colo-

car todo mundo junto mesmo. “Nós meio que exaurimos a batalha de Autobots
e Decepticons [nos outros
filmes], então a ideia era dar
ao público algo novo, heróis
e vilões, além de Autobots
que nunca vimos no cinema
antes. O universo de Transformers é repleto de tribos
diferentes e vamos mostrar
no filme essas tribos.”

O artista Chris Brown, 32 anos, está novamente sendo acusado de
agressão. O cantor já foi
indiciado três vezes por
agressão a mulher e uma
vez por estupro de uma
jovem de 24 anos.
Segundo o site TMZ a
policia recebeu uma ligação da casa do próprio Cantor, em San Fernando Valley, localizada na Califórnia,
neste fim de semana. Ao
chegar no local, uma moça
que não teve sua identidade revelada, acusou Chris
Brown de ter a agredido.

Segundo ela o cantor teria a lhe dado um tapa na
nuca que foi tão forte que
fez com que o seu aplique capilar se soltasse.
De acordo com as fontes
do site, a vítima não teve
nenhum ferimento grave e
não ocorreu nenhuma prisão ate o momento.
Os policiais abriram um
boletim de ocorrência de
agressão e o artista sera
investigado. Segundo o
TMZ, está já é a segunda
vez dentro de meses que
a policia precisa ir na casa
de Chris Brown.

