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Dólar tem nova baixa e chega a R$ 4,90 e
fecha no menor valor em mais de um ano
Em um dia de alívio global, o dólar operou em queda contínua. A bolsa de valores (B3) recuperou-se parcialmente de perdas recentes e voltou
a encostar nos 130 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (24) vendido a R$ 4,905, com recuo de R$ 0,058 (1,17%) p4

Pandemia da Covid-19 faz aumentar número de alunos que
podem abandonar estudos p4
Quatro em cada dez alunos da educação básica na rede pública de ensino
correm risco de abandonar a escola por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso é o que mostrou um estudo feito com pais e responsáveis de
estudantes da rede pública e encomendado pela Fundação Lemann, o Itaú
Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Datafolha.
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Atlético, Goiás e
Vila Nova arrecadam 200 toneladas de alimentos p2
/diariodoestado

Tóquio bane bebidas alcoólicas na
Olimpíada para conter avanço da Covid-19
Álcool, toques de mão e falar alto serão proibidos para o número reduzido de
torcedores com ingressos, já que os organizadores admitem que a ”sensação de
comemoração” será limitada nos Jogos já adiados devido ao coronavírus. p7
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Agendamento dá fluidez ao processo
de vacinação contra Covid em Goiânia

A

campanha de vacinação em Goiânia, com
exceção das gestantes sem comorbidades, segue por agendamento através do aplicativo Prefeitura
24 horas. O procedimento dá
maior fluidez ao atendimento e evita aglomerações, de
modo que o processo todo,
desde a recepção, leva, em
média, de 10 a 15 minutos.
A UPA Dr. Paulo Garcia
(na Chácara do Governador) é uma das unidades
que servem de posto de vacinação contra a Covid-19.
A organização começa ordenando os pacientes conforme o horário de agendamento. Após passarem
pela conferência de toda
a documentação, eles são
encaminhados para uma
das salas de vacinação.
Ademi Leal foi o primeiro
a ser atendido na UPA nesta
quinta-feira (24/6) e elogiou
o processo. Curado da Covid-19 há cerca de três meses, ele estava ansioso por
receber a vacina. “Consegui
agendar muito rápido pelo
aplicativo e aqui o atendimento fluiu bem, muito organizado. Em oito minutos,
já tinha sido vacinado. Saio
daqui aliviado e sigo com
meus cuidados até receber a
segunda dose”, afirmou.
Na Área I da PUC as equipes contam com o reforço
do Exército, tanto na recep-
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ção aos pacientes quanto
na aplicação das doses. No
local, são atendidos tanto
grupos por agendamento
quanto gestantes sem comorbidade em demanda
espontânea. Quem chega é
orientado a se dirigir às mesas de triagem, onde pode
aguardar em cadeiras dispostas de forma a manter o
distanciamento social.
O atendimento no pos-

to também é rápido, com
tempo médio de dez a quinze minutos, a depender da
demanda. A Michele, por
exemplo, chegou acompanhada da família para receber a primeira dose do
imunizante. A gestante foi
vacinada poucos minutos
depois de ser recepcionada
na triagem. “Estou muito
feliz em finalmente poder
me proteger e ter mais

tranquilidade até a chegada do bebê”, pontuou.
O mesmo alívio sentiu Sislene, que fez questão de pedir ao marido para registrar
a ocasião tão esperada. “A
sensação é de gratidão por
saber que estou sendo imunizada, especialmente no
momento tão especial que é
a gestação. Agora é só esperar a segunda dose”, comemorou. Michele e Sislene se

juntam às mais de 1.819 gestantes sem comorbidades
que já tomaram a primeira
dose, desde a retomada da
vacinação para o grupo.
Até a manhã de hoje, Goiânia já aplicou 745.124 doses, entre primeira e segunda
etapa. São 530.902 doses na
etapa inicial e 214.222 no reforço, o que corresponde a
35,01% e 14,12% de cobertura vacinal, respectivamente.

Projeto que reduz ISTI segue para sanção do prefeito Rogério Cruz
O projeto que reduz o
Imposto Sobre Transmissão
de Imóveis (ISTI) ao menor
valor da história de Goiânia segue para sanção do
prefeito Rogério Cruz após
aprovação em segunda
votação pela Câmara Municipal. A matéria, encaminhada à Casa no dia 12 de
maio, diminui em 50% o
custo do tributo cobrado
de adquirentes de imóveis
na Capital como parte do
pacote de medidas para
mitigar o impacto socioeconômico da pandemia do
coronavírus (Covid-19).

De acordo com a proposta de desoneração temporária, a menor alíquota
- percentual com que um
tributo incide sobre o valor
de algo -, que é de 0,25%,
metade da taxa hoje vigente, será cobrada dos imóveis cujo valor efetivamente financiado some até R$
200 mil. O recuo de 50% na
tributação também abarca
os financiamentos acima
de R$ 200 mil e de até R$
650 mil, que terão variação
de 1% para 0,50% durante
o período de vigência do
benefício; assim como para
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as aquisições com valor de
financiamento superior a
R$ 650 mil, com oscilação
de 2% para 1%. A redução
da carga tributária abarca
as transações realizadas
por meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
no qual se enquadram imóveis com valor máximo de
R$1,5 milhão.
“Nossa expectativa é a
de que a medida amenize
os danos na economia local,
bem como garanta a manutenção de empregos neste
cenário de crise econômica
e ainda promova um aque-

cimento na compra e venda
de imóveis em nossa cidade.
Além de alavancar o mercado imobiliário, é certo que
a medida busca mitigar os
prejuízos financeiros daqueles que se encontram em
situação de vulnerabilidade,
haja vista toda a cadeia que
envolve os grandes empreendimentos”, avalia o prefeito Rogério Cruz. Até 2011, o
valor máximo do ISTI era de
3,5% e foi diminuído como
foco no incentivo ao desenvolvimento do mercado
imobiliário e à construção de
novas edificações.

Contratos de gaveta
O projeto, agora submetido à apreciação do
prefeito, também visa
oportunizar a regularização de imóveis que ainda
não estão registrados no
nome do proprietário, inclusive os popularmente
conhecidos como “contrato de gaveta”. Nesse
caso e nas demais transações que não envolvem
financiamento bancário,
o ISTI terá um recuo temporário de 2% para 1,5%
para os imóveis com valor
de até R$ 400 mil.
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Atlético,
Goiás e Vila
Nova arrecadam 200
toneladas
de alimentos em ação
humanitária
Rivais em campo e
aliados fora dos gramados, Atlético, Goiás e Vila
Nova se juntaram em
uma ação humanitária
nacional, o Mães da Favela Futebol Clube. A intenção foi arrecadar alimentos para famílias carentes
e neste sábado (26), a
Central Única das Favelas
em Goiás (Cufa GO) irá
distribuir 200 toneladas
de alimentos arrecadados
pelas equipes goianas no
estádio Serra Dourada.
A ação irá beneficiar
52 cidades do estado e
cerca de 13.300 famílias
que estão em vulnerabilidade social. Na ação, as
lideranças da CUFA de todo
o estado e outras instituições deverão buscar os alimentos no Serra Dourada
e repassar para as famílias
necessitadas em cada região. A distribuição será
feita no sistema Drive Thru.
“Tivemos a preocupação de evitar aglomerações
nesse momento, mas ao
mesmo tempo, atender
a essas mães que estão
sentindo os impactos da
pandemia em suas casas”,
comentou o presidente da
CUFA Goiás, Breno Cardoso.
A campanha começou
em maio e uniu mais de 200
clubes de futebol em todo
o território nacional com o
objetivo de levar alimentos
as famílias vulneráveis. Ao
todo, cerca de cinco mil toneladas de alimentos serão
distribuídos em um único
dia em todo o Brasil.
“Quando unimos as
forças com os maiores
clubes de futebol do Brasil sabíamos que a campanha seria promissora.
Juntamos uma ação humanitária com a paixão nacional. Isso mostra o quanto
às pessoas são solidárias
e podem colaborar, sobretudo nesse tempo de
pandemia onde temos
grandes impactos nas periferias que sofre tanto”,
disse Breno Cardoso.
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Inaugurada restauração de trecho da GO-114

O

governador Ronaldo Caiado entregou,
na manhã desta
quinta-feira (24/06), a obra
de restauração da GO-114, na
interligação entre o distrito de
Roselândia e o município de
Bela Vista de Goiás. O investimento do Governo de Goiás,
por meio da Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), é de R$ 800 mil e reforça a malha viária da Região
Metropolitana de Goiânia.
O trecho de 2,7 quilômetros recebeu serviço de tratamento superficial duplo
(TSD), obras de drenagem e
sinalização. O trabalho realizado em Roselândia corresponde ao entroncamento
com a GO-020 e contempla
a região circunvizinha a Goiânia, com população estimada
de 2,5 milhões de habitantes.
O governador Ronaldo
Caiado reforçou o propósito
de “levar a mão do Estado”
para melhorar a qualidade
de vida da população e “não
apenas olhar para as cidades
mais populosas”. “Cada dia
mais a nossa marca é a de
que temos que governar não
com obras faraônicas, mas
com aquelas que chegam ao
cidadão, em cada quadrante
do Estado”, destacou.
“É aqui que eu quero chegar”, reforçou Caiado ao lembrar que fez questão de estar presente na entrega que
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contempla Roselândia, um
distrito com 700 habitantes.
“O objetivo é tratarmos das
famílias vulneráveis, das pessoas carentes. Isso é o que a
população de Goiás espera
de um governador do Estado”, completou.
A prerrogativa de atuação
à frente do Governo de Goiás, segundo o governador,
é constituir uma “administração que seja para todos”
e que construa um sentido
único no Estado. “Essa unidade não é a figura de Ronaldo
Caiado, são 7,2 milhões goia-

nos que esperam de nós um
gesto superior, em que as
disputas eleitorais ficam de
lado”, ponderou.
O vice-governador, Lincoln Tejota, destacou que a
mudança de postura na administração estadual propicia
benefícios à parcela da população que mais precisa. “Se
continuássemos dando vida
à forma como o processo político acontecia no país e em
Goiás, não estaríamos aqui
hoje inaugurando essa estrada”. No mesmo sentido, o
senador Luiz do Carmo refor-

çou a mudança de cenário no
Estado, que passou a manter
pagamentos e repasses em
dia junto às prefeituras. “O
Caiado é legalista. É um governador que faz tudo o que tem
que fazer. Sinto prazer de ser
seu companheiro”, declarou.
Revitalização
O presidente da Goinfra,
Pedro Sales, destacou a transformação ocorrida na GO-414
e lembrou as condições em
que a via estava. “O pavimento aqui estava completamente deteriorado, destruído. Re-

fizemos toda a capa asfáltica e
a sinalização”, pontuou. Sales
reforçou ainda que a obra
segue a orientação do governador por intervenções que
priorizem a qualidade. “Terá
durabilidade, seguramente,
de mais de 10 anos”, acrescentou o presidente.
“Era uma obra muito necessária para dar acesso ao
distrito de Roselândia. Em
nome do povo belavistense,
eu agradeço”, declarou a prefeita de Bela Vista de Goiás,
Nárcia Kelly, ao se dirigir ao
governador Ronaldo Caiado.

O deputado estadual Rafael Gouveia enalteceu a
transformação liderada por
Caiado em Goiás. “A Goinfra,
de fato, agora trabalha pelo
povo goiano”, afirmou. “Não
tem um município do estado
de Goiás que não tenha recurso do governo”, destacou
o deputado estadual Henrique César, que ressaltou o
“compromisso com o povo
goiano” demonstrado pelo
governador em atender todas as regiões do Estado por
meio da liberação de emendas parlamentares.
O deputado federal Glaustin da Fokus elogiou a qualidade das entregas da Goinfra
em rodovias estaduais. “É um
asfalto muito bem construído, com alicerce, e que vai
demorar a dar manutenção.
Tenho rodado o Estado inteiro e visto o grande movimento que o senhor [governador]
está fazendo nessa pavimentação”, completou.
Durante a programação
da solenidade, o governador
Ronaldo Caiado foi recebido
por alunos da rede estadual.
“A coisa que mais me alegra
na vida é ver todas as crianças uniformizadas”, enalteceu Caiado. O evento contou
ainda com um momento de
oração, conduzido pelo presidente da Assembleia de
Deus Ministério Madureira,
bispo Oídes do Carmo.

Instituído Comitê de Gestão da Agropecuária de Baixo Carbono e Sustentável
O Governo de Goiás publicou, na edição do Suplemento do Diário Oficial do
Estado, o Decreto nº 9.891,
de 22 de junho de 2021, que
institui o Comitê Estadual de
Gestão da Agropecuária de
Baixo Carbono e Sustentável
de Goiás (ABCS), dentro do
Plano Estadual de Mitigação/
Adaptação às Mudanças Climáticas e Sustentabilidade
na Agropecuária.
A proposta é consolidar
no Estado uma economia
de baixa emissão de carbono, atendendo ao tripé da
sustentabilidade – ambiental, econômico e social -, e
possibilitando, assim, a ampliação e o fortalecimento de
práticas sustentáveis no setor
agropecuário. A unidade central de gestão do Plano, em
Goiás, é a Superintendência
de Produção Rural Sustentável da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).
O Comitê Estadual de
Gestão da Agropecuária de
Baixo Carbono e Sustentável de Goiás (ABCS), a ser
coordenado pela Seapa,
será responsável pelo de-

senvolvimento do Plano
em Goiás. O secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça, explica que a
Secretaria vai estabelecer
as metas e os programas
executivos para a realização
dos projetos estruturantes,
assim como as ações e as
atividades necessárias para
difusão e aplicação das decisões tomadas pelo ABCS.
“O foco será um trabalho

integrado, sob a coordenação
da Secretaria, que possa trazer resultados positivos para
o setor agropecuário e toda a
sociedade. O Comitê tem um
papel fundamental de articulação, promovendo discussões
junto à sociedade de temas
ligados às políticas públicas
ambientalmente sustentáveis
para o Estado de Goiás”.
Com a publicação do decreto, Tiago Mendonça orienta, ainda, que a Seapa estará

autorizada, na forma da lei, a
realizar as licitações e firmar
os convênios, os acordos, os
ajustes e os contratos que se
fizerem necessários para a
execução das ações estabelecidas pelo ABCS.
O Comitê é composto
por representantes da Seapa e também da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Agência
Goiana de Defesa Agrope-

cuária (Agrodefesa); Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural
e Pesquisa Agropecuária
(Emater); Superintendência
Federal de Agricultura e,
Goiás (SFA/Mapa); Superintendência Estadual do Banco do Brasil em Goiás; Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa Arroz e Feijão); Universidade
Federal de Goiás (UFG);
Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás (Faeg);
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás); Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae Goiás);
Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg);
e Grupo Associado de Agricultura Sustentável e Rede
Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta.
Plano
Entre os objetivos previstos no Plano Estadual de
Mitigação/Adaptação às Mudanças Climáticas e Sustentabilidade na Agropecuária
estão a redução da emissão
e aumento do sequestro e

fixação de gases de efeito
estufa na agropecuária estadual e a promoção e o
incentivo do uso de tecnologias sustentáveis e inovações na agropecuária para
contribuir com a preservação do meio ambiente nativo, com o pagamento por
serviços ambientais e com
a melhoria do microclima,
do macroclima, do solo e
dos recursos hídricos.
Para que isso ocorra,
buscou-se integrar diferentes escopos que tangem a
sustentabilidade na produção agropecuária, como
as políticas sobre bioinsumos, bioeconomia, gestão
integrada de paisagens do
bioma Cerrado e a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais, e
tecnologias de recuperação de área nativas degradadas, uso de recursos ambientais e hídricos, assim
como sistemas agroecológicos, sistemas orgânicos
e hidropônicos, concessão
florestal e manejo extrativista sustentável no Estado de Goiás, além do foco
principal, o Plano ABC+.
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Pandemia da Covid-19 faz aumentar número
de alunos que podem abandonar estudos

Q

uatro em cada dez
alunos da educação
básica na rede pública de ensino correm risco de
abandonar a escola por causa
da pandemia do novo coronavírus. Isso é o que mostrou
um estudo feito com pais e
responsáveis de estudantes
da rede pública e encomendado pela Fundação Lemann,
o Itaú Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Datafolha.
Segundo a pesquisa, o percentual de estudantes que
não estão motivados com
as aulas, que não estão evoluindo nos estudos ou que
manifestaram a possibilidade
de desistir da escola cresceu
este ano, passando de 26%
em maio do ano passado para
40% em maio deste ano.
E esse problema é ainda
maior para os estudantes
negros: 43% deles manifestaram o desejo de abandonar a escola. Entre os brancos, o percentual foi de 35%.
O número também é
maior para aqueles estudantes de famílias com
renda mensal de até um
salário-mínimo (48%) e para

Divulgação

os que vivem em áreas rurais (51%). O risco cresce
também entre os estudantes que vivem no Nordeste:
50% dos estudantes dessa
região manifestaram falta
de motivação ou intenção
de deixar a escola. Na região
Sul, isso corresponde a 31%.

Impacto
A pesquisa demonstrou
ainda o impacto da pandemia na alfabetização das
crianças. De acordo com os
pais e responsáveis entrevistados no estudo, 88% dos estudantes matriculados no 1º,
2 º e 3 º ano do ensino fun-

damental estão em processo de alfabetização. Desse
total, mais da metade (51%)
das crianças ficou no mesmo
estágio de aprendizado, ou
seja, não aprendeu nada de
novo (29%), ou desaprendeu
o que já sabia (22%).
Entre os brancos, 57% te-

riam aprendido coisas novas
durante a pandemia segundo
a percepção dos responsáveis.
Entre os negros, no entanto,
esse índice cai para 41%.
“O efeito de longo prazo
da covid-19 no Brasil será na
educação. Uma geração inteira ficará profundamente mar-

cada pela pandemia e o Brasil
precisará de múltiplas ações
para superar as perdas de
aprendizagem. Isso deve ser
prioridade para o país”, disse
Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann.
Aula presencial
Segundo os pais e responsáveis
entrevistados
para o estudo, apenas 24%
dos estudantes tiveram as
escolas reabertas para aulas
presenciais. Dos que tiveram
a escola reaberta, 40% dos
estudantes não retornaram
para a aula presencial.
No retorno às escolas,
63% dos estudantes estão
sendo avaliados para identificar as suas dificuldades,
mas só 29% estão recebendo aulas de reforço.
Para 86% dos pais e responsáveis, o desempenho
escolar dos seus filhos antes da pandemia era ótimo ou bom e, agora, esse
índice caiu para 59%. Esse
baixo desempenho escolar
é a principal preocupação dos responsáveis por
crianças que não estão em
processo de alfabetização.

Dólar cai de novo e chega a R$ 4,90 e fecha no menor valor em mais de um ano
Em um dia de alívio global, o dólar operou em queda contínua e fechou no
menor nível em mais de um
ano. A bolsa de valores (B3)
recuperou-se parcialmente
de perdas recentes e voltou a
encostar nos 130 mil pontos.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (24)
vendido a R$ 4,905, com recuo de R$ 0,058 (1,17%). Durante toda a sessão, a moeda
operou em baixa, fechando

próxima da mínima do dia.
Foi o quarto dia consecutivo
de queda da divisa.
A cotação está no menor
nível desde 9 de junho do
ano passado, quando fechou em R$ 4,89. A divisa
acumula queda de 6,12%
neste mês. No ano, o recuo
está em 5,47%.
No mercado de ações, o
dia foi marcado pela recuperação. Após dois dias de
queda, o índice Ibovespa da

B3 fechou a quinta-feira aos
129.514 pontos, com alta de
0,85%. O indicador acumula
alta de 2,61% em junho e de
8,82% em 2021.
A divulgação de dados
que mostram que a recuperação do emprego e do
consumo nos Estados Unidos está mais lenta do que
o esperado animou os mercados. Os pedidos de auxílio-desemprego na terceira
semana de junho vieram

mais altos que o esperado,
e as compras de bens de
capital (máquinas e equipamentos) e de bens duráveis
também vieram abaixo da
estimativa dos investidores.
Um atraso na recuperação econômica dos Estados Unidos aumenta as
chances de que o Federal
Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) eleve os juros somente no fim
de 2022. Juros mais baixos

em economias avançadas
estimulam a aplicação de
recursos em países emergentes, como o Brasil.
Desde os primeiros meses
da pandemia da covid-19, os
juros básicos norte-americanos estão entre 0% e 0,25%
ao ano, no menor nível da
história. Paralelamente às
taxas baixas nos Estados Unidos, os investidores estão
reagindo à ata da última reunião do Comitê de Política

Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro.
Divulgado ontem (23), o
documento revela que a autoridade monetária brasileira pode acelerar o ritmo de
elevação da taxa Selic (juros
básicos da economia) caso
a inflação permaneça alta
nos próximos meses. Juros
mais altos no Brasil também
atraem capitais estrangeiros,
pressionando para baixo a
cotação do dólar.

Goiás, Tocantins e DF, 25 de Junho de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
4848 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
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

STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32137649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
pp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
pp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 preta
1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
4848 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
reF:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898

ANO 12, Nº 2751
KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 1.4
elx completo pneus novos
conservado só 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
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
au20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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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.
-------------------------------------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços 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
------------------------------LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

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

Á

lcool, toques de mão
e falar alto serão
proibidos para o número reduzido de torcedores com ingressos olímpicos
permitidos nas instalações,
já que os organizadores admitem que a ”sensação de
comemoração” será limitada
nos Jogos já adiados por um
ano devido ao coronavírus.
Os organizadores avançaram com os preparativos
para as Olimpíada, ainda
chamada de Tóquio 2020,
apesar das fortes preocupações do público japonês
de que hospedar competidores de todo o mundo
poderia resultar em mais
surtos de Covid-19.
Para agravar essas preocupações, um segundo
membro da equipe olímpica
de Uganda, um atleta, testou
positivo para o vírus depois
de receber um atestado de
saúde há poucos dias, após
sua chegada ao Japão.
A mídia relata que os organizadores estavam considerando permitir o consumo
de álcool em locais olímpicos
quando as vendas de bebidas
foram limitadas em Tóquio e
nos arredores, por conta da
preocupação de que o consu-

Reprodução

mo aumentaria o contato e a
convivência em bares.
A hashtag “Cancelem os
Jogos Olímpicos” foi usada
em dezenas de milhares de
tweets, aumentando a onda
de protestos online e nas
ruas nos últimos meses.
Uma multidão se reuniu
em frente à sede do gover-

no metropolitano na noite
de quarta-feira (23) para
protestar contra os Jogos,
com os participantes gritando “cancele as Olimpíadas”, “pare a tocha”, “salve vidas” e “proteja seus
meios de subsistência”.
Um mês antes da cerimônia de abertura em 23

de julho, o presidente das
Olimpíadas de Tóquio, Seiko
Hashimoto, reiterou que os
organizadores queriam jogos
seguros e protegidos.
“Se nossos cidadãos têm
preocupações (sobre servir
álcool nas Olimpíadas), acho
que devemos desistir disso.
É por isso que decidimos

proibir a venda de álcool”,
disse ela a repórteres.
A patrocinadora Asahi
Breweries disse que concordou com a decisão, considerando a mudança natural.
Os titulares de ingressos,
a serem selecionados em
uma nova loteria depois que
os espectadores domésticos

foram limitados a até 10.000
por local, também serão solicitados a ir para os locais e direto para casa, evitar falar durante o trajeto e não devem
pedir autógrafos aos atletas.
“O maior desafio nos Jogos de Tóquio é conter o
fluxo de pessoas e limitar o
senso de celebração”, disse
Hashimoto. “Estamos nos
esforçando para tornar os
Jogos de Tóquio seguros e
protegidos, para que não sejam muito comemorativos.”
Quando Tóquio recebeu
a notícia que seria sede dos
Jogos em 2013, foi contagiada de enorme aprovação
e uma onda de emoção de
um país que saudou a decisão como a etapa final da
recuperação de um devastador terremoto e tsunami de
2011 que provocou o colapso de vários reatores a usina
nuclear de Fukushima.
Especialistas
médicos
japoneses disseram que
banir espectadores seria
a opção menos arriscada,
mas também deram recomendações sobre a melhor
forma de sediar os Jogos
se os espectadores forem
admitidos. Torcedores do
exterior já foram barrados.
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“Chaves” pode ganhar remake
com elenco infantil pela Disney

C

haves é uma das séries mais queridas no
Brasil e, após o fim
da exibição na emissora SBT,
muitos projetos paralelos relacionados ao programa foram anunciados. Entre eles,
está o remake do seriado
que será desenvolvido pela
Disney em associação com
o Grupo Chespirito, equipe
responsável por preservar e
expandir o legado de Roberto
Gómez Bolanõs, criador e protagonista da produção, que
faleceu em 2014, aos 85 anos.
O acordo com o Grupo
Chespirito inclui a nova versão de Chaves, mas também
inclui os direitos de transmissão de todos os episódios
da clássica série original, que
recentemente completou 50
anos desde a primeira exibição, ocorrida em 20 de junho
de 1971. A Disney pretende
produzir uma reformulação
moderna da conhecida vila,
e a grande novidade é que
o remake não será estrelado
por adultos. Nesta versão
renovada, um elenco mirim
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Depois de 13 anos, Britney
Spears falou pela primeira
vez no processo contra o pai

entrará no lugar dos personagens míticos.
A princípio, estão previstas duas temporadas,
mas a saga pode ter uma
sequência maior caso faça
sucesso. Ainda sem data de
lançamento definida, a série
será exibida na plataforma
de streaming Disney+, assim
como todas as demais produções do estúdio.

Chaves conta a história de
um garoto órfão e pobre, que
vive em um barril dentro de
uma humilde vila repleta de
crianças travessas e vizinhos
adultos em conflito. O programa foi retirado do ar em 2020
devido a problemas contratuais entre o Grupo Chespirito
e a Televisa, a emissora mexicana que sempre transmitiu
os quase 300 episódios que

compõem a série.
Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, confirmou ao jornal El Universal
que não haverá comemoração física pelos 50 anos
da primeira transmissão de
Chaves devido à pandemia
do coronavírus, mas afirmou
que a celebração será feita
de forma virtual, por meio
das redes sociais.

Britney Spears ficou entre
os assuntos mais falados da
internet na última quarta-feira (23/06) por conta da audiência em que pede o fim da
tutela que seu pai, Jamie Spears, tem sobre sua vida, negócios e fortuna desde 2008. A
cantora prestou depoimento
virtual à juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Brenda Penny.
Britney revelou que foi
internada forçadamente
após uma objeção durante
um ensaio fotográfico. Contou que foi obrigada a fazer
um show com 40 graus de
febre. Disse que seu pai
controlava o dinheiro dela.

O que resultou com que ela
tentasse, silenciosamente,
acabar com a tutela do pai.
Mesmo sendo a primeira vez que Britney Spears
fale sobre os abusos publicamente, a preocupação
com a cantora já é de anos.
Os fãs já tinham percebido
todos os problemas da toxicidade e exploração de
Jamie e criaram o movimento #FreeBritney.
Além disso, vale lembrar
que existe um documentário
sobre a vida da cantora, em
que estes problemas foram
abordados. O “Framing Britney Spears” está disponível
para assistir no Globo Play.

