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Goiânia realiza nesta terça-feira (29/6) a vacinação dos profissionais da imprensa que atuam na cidade e que estejam na linha de frente. O “Dri-
ve da Imprensa”, no Shopping Passeio das Águas, terá atendimento das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. Além disso, pessoas sem 
comorbidades a partir de 45 anos e grupos prioritários continuamn sendo atendidos em 20 postos, das 8h às 17h, por agendamento.

DIÁRIO DO ESTADO
Profissionais de imprensa começam 
a ser vacinados hoje contra a Covid-19 

Relatório do Alto Co-
missariado da ONU 
aponta ‘racismo sis-
têmico’ no Brasil  p4 p2

Governo de Goiás investe R$ 229 
milhões em alimentação escolar
Com as aulas presenciais suspensas, salas vazias e alunos em Regime Espe-
cial de Aulas Não Presenciais, a alternativa foi criar ações que possibilitassem 
a aquisição de produtos e facilitassem o acesso das famílias aos alimentos.

p2

Após a confirmação da morte do assassino Lázaro Barbosa, em confronto 
com as forças policiais, o governador Ronaldo Caiado anunciou que as 
investigações sobre o caso continuarão, agora com o intuito de investigar 
como ocorreu a troca de tiros e apurar a participação de envolvidos.

Mesmo com a morte de 
Lázaro Barbosa, investigações 
da polícia vão continuar  p3

p8
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Entre os meses de ju-
lho e agosto, cidadãos 
que têm dívidas com 

a Prefeitura de Goiânia vão 
poder negociar débitos à 
vista com até 99% de des-
conto em multas e juros 
provocados pela situação de 
inadimplência ou parcelar a 
dívida em até 60 vezes sem 
juros, desde que o valor mí-
nimo mensal seja superior a 
R$ 100. Os benefícios fazem 
parte do Programa de Recu-
peração Fiscal (Refis) 2021, 
cujo projeto será sancionado 
pelo prefeito Rogério Cruz 
nesta terça-feira, às 8h30, 
após aprovação da minuta 
enviada por ele à Câmara 
Municipal no dia 12 de maio. 

Com as maiores vanta-
gens já oferecidas na história 
da prefeitura aos cidadãos 
inadimplentes, a nova rodada 
de negociação com os deve-
dores faz parte do pacote de 
medidas adotadas pelo chefe 
do Executivo goianiense para 
mitigação do impacto socio-
econômico da pandemia do 
coronavírus (Covid-19). Nes-
ta edição, por exemplo, é a 
primeira vez que o município 
vai parcelar sem juros os dé-
bitos dos cidadãos e, nesse 
caso, ainda reduzir entre 
90% e 70% os juros e a multa 
decorrente do atraso. 

“Vamos fazer com que o 

Refis contribua para o de-
senvolvimento da cidade e, 
principalmente, para o am-
paro dos cidadãos impacta-
dos economicamente pela 
pandemia do coronavírus”, 
explica o prefeito Rogério 
Cruz. Também estão entre as 
novidades a remissão de 50% 
no débito principal da Taxa de 
Licença para feirante, ambu-
lante, exercício de comércio 
ou atividade eventual, ocupa-
ção de vias públicas; funcio-
namento de estabelecimen-

tos comerciais, industriais e 
prestadores de serviço; além 
da Taxa de Renovação Anual 
de Cadastro de Permissioná-
rio, paga pelos que atuam 
no transporte escolar, bem 
como de multas administrati-
vas e formais – exceto as de 
trânsito, cuja regulamenta-
ção é federal, e as aplicadas 
por descumprimento das 
regras adotadas para con-
tenção da pandemia. O Refis 
deste ano inova ainda ao dis-
pensar o pagamento de 10% 

de entrada para os casos de 
reparcelamento de débitos.

Com taxa de inadimplên-
cia tributária de em média 
30%, ao todo a carteira da 
Dívida Ativa da Prefeitura de 
Goiânia tem 423.827 títulos, 
entre impostos,  taxas, mul-
tas, entre outros créditos 
que, juntos, somam R$ 8,3 
bilhões. Os grandes débitos, 
quando superiores a R$ 100 
mil, representam cerca de 
85% desse total. Ao longo dos 
dois meses de vigência o Pro-

grama de Recuperação Fiscal 
vai oportunizar a regulariza-
ção de débitos relativos aos 
impostos Predial e Territorial 
Urbano (IPTU/ITU), Sobre 
Serviços (ISS) e Sobre Trans-
missão de Imóveis (ISTI), além 
de taxas; multas administrati-
vas, a exemplo das aplicadas 
pelo Procon e pela Agência 
Municipal do Meio Ambiente 
(Amma); contratos, aluguéis, 
indenizações, restituições, 
entre outros tipos de crédi-
tos não tributários. 

Reprodução

Goiânia realiza nesta 
terça-feira (29/6) a vaci-
nação dos profissionais 
da imprensa que atuam 
na cidade e que este-
jam na linha de frente. 
O “Drive da Imprensa”, 
no Shopping Passeio das 
Águas, terá atendimen-
to das 8h às 16h, sem 
necessidade de agenda-
mento. Além disso, pes-
soas sem comorbidades 
a partir de 45 anos e gru-
pos prioritários continu-
amn sendo atendidos em 
20 postos, das 8h às 17h, 
por agendamento.

Para o grupo da im-
prensa, serão contem-
plados repórteres, ci-
negrafistas, fotógrafos, 
motoristas, produtores 
de jornalismo, assessores 
de comunicação, freelan-
ces e todos os estagiários 
dessas respectivas áreas 
de atuação. O pessoal, 
mesmo que tenha regis-
tro profissional, mas que 
trabalha em departamen-
tos como administrativo, 
marketing, RH não pode-
rão se vacinar desta vez. 

Para se vacinar, os 
profissionais terão que 
apresentar comprovante 
de vínculo (crachá, con-
tracheque, ou qualquer 
documento formal que 
comprove vínculo com a 
imprensa), além de au-
todeclaração, conforme 
modelo disponibilizado 
no site da Prefeitura de 
Goiânia, atestando que 
trabalha na linha de fren-
te da pandemia. Também 
será preciso apresentar 
comprovante de endere-
ço de Goiânia.

A Área I da PUC Goiás 
continua atendendo ape-
nas gestantes, puérperas 
e lactantes por demanda 
espontânea das 8h às 17h. 
Já a UPA Jardim América 
aplica a segunda dose da 
Coronavac em atraso.

Contribuintes com dívidas com a prefeitura 
podem ter até 99% de desconto em multas

A Prefeitura de Goiânia 
avança no trabalho de sina-
lização horizontal e vertical 
da cidade. Com equipes 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade (SMM) con-
centradas nas Regiões: Sul, 
Norte, Leste, Oeste, Noro-
este e Central, trabalhando 
todos os dias da semana, 
o trabalho chega a 22%, 
diante de 42% do recape-
amento. De acordo com a 
última atualização, o reca-
peamento foi executado 
em 267 vias das 639 pre-
vistas. Foram 64.266,73 m² 
de sinalização implantada 
e 61.749,75 m² em execu-
ção, ou seja, 21%.

O secretário municipal 
de Mobilidade, Horácio 

Mello, explica que a pavi-
mentação asfáltica come-
çou oito meses antes da 
sinalização. “Temos cons-

ciência que parte das ruas 
recapeadas ainda não es-
tão sinalizadas. Hoje nós 
estamos trabalhando para 

chegar próximo do recape-
amento asfáltico. Outras 
equipes serão contratadas 
e colocadas nas ruas para 
reforçar o trabalho”, afirma.

Horácio destaca que 
mais do que sinalizar, a Pre-
feitura trabalha em uma 
sinalização conceitual de 
proteção aos mais frágeis. 
“Nossa prioridade são faixas 
de pedestre não semafori-
zadas para que eles tenham 
prioridade, neste caso ele 
é a prioridade, diferente 
da faixa semaforizada onde 
quem dá o ordenamento é 
o semáforo”, explica. 

O secretário ressalta 
que o trabalho está sen-
do intensificado para que 
nos próximos meses ele 

esteja lado a lado do reca-
peamento. Em relação às 
ruas que não receberam 
as obras, a SMM irá refor-
çar a sinalização. “A obri-
gação da SMM é garantir 
a segurança viária, mas 
tudo dentro de um plane-
jamento estratégico”.  

Em relação às motoci-
cletas, a SMM está implan-
tando motobox em todos 
os pontos com demanda. 
“Só não colocamos em 
pontos onde não tem can-
teiro central para não indu-
zir o motociclista a ir pela 
contramão. Então é uma 
sinalização conceitual que 
no dia a dia dará ordena-
mento e proteção aos mais 
frágeis”, arremata. 

Secretaria de Mobilidade mantém força-tarefa para sinalizar Goiânia
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A oferta de alimenta-
ção adequada aos 
530 mil estudantes 

da rede pública estadual é 
um dos desafios do Governo 
de Goiás, durante a pandemia 
da Covid-19. Com as aulas 
presenciais suspensas, salas 
vazias e alunos em Regime 
Especial de Aulas Não Presen-
ciais (Reanp), a alternativa foi 
criar ações que possibilitas-
sem a aquisição de produtos 
e facilitassem o acesso das 
famílias aos alimentos.

Nesse cenário, desde abril 
do ano passado, o governo 
estadual investiu R$ 229,2 
milhões na execução de pro-
gramas voltados à garantia da 
segurança nutricional desse 
estudantes. Entre esses pro-
gramas, estão o Auxílio Ali-
mentação, a entrega dos kits 
e a distribuição de cartões.

Auxílio Alimentação
Lançado em abril de 

2020, o Auxílio Alimentação 
escolar beneficiou cerca de 
110 mil estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade 
social da rede estadual de 
ensino. O benefício garantiu 
o repasse quinzenal de R$ 75 
para alunos beneficiários de 
programas sociais, como o 

Bolsa Família. Foram repas-
sadas sete parcelas do Auxí-
lio Alimentação, que vigorou 
em Goiás de abril a julho de 
2020. O investimento total 
foi de R$ 54.286.425,00.

Kit Alimentação
Em julho do ano passado, 

o Governo de Goiás anun-
ciou a distribuição inédita de 
kits de alimentos a todos os 

estudantes matriculados nas 
escolas estaduais do Estado. 
Adquiridos pelos conselhos 
escolares por meio de pro-
cessos licitatórios, os kits ti-
nham o objetivo de suprir as 
necessidades nutricionais e 
alimentares dos estudantes 
durante o período em que 
estiverem em aulas virtuais.

Cada kit era composto 
gêneros alimentícios básicos 

não-perecíveis (arroz, feijão, 
macarrão e molho de toma-
te) e itens da agricultura fa-
miliar (verduras e legumes). 
A entrega era feita mensal-
mente, na escola em que o 
aluno estava matriculado.

Os kits de alimentos foram 
entregues de agosto a dezem-
bro de 2020. Em fevereiro de 
2021, com a manutenção do 
Reanp nas escolas da rede es-

tadual, a distribuição dos kits 
foi retomada.  O benefício foi 
mantido até junho deste ano. 
Foram R$ 82 milhões investi-
dos no segundo semestre de 
2020 e R$ 45 milhões no pri-
meiro semestre de 2021.

Cartão Alimentação
Em maio passado, o gover-

nador Ronaldo Caiado anun-
ciou os cartões alimentação 

para todos os alunos da rede 
estadual de ensino. A medida 
consiste na disponibilização 
de um crédito mensal de R$ 
30 destinado à aquisição de 
gêneros alimentícios.

Serão destinados R$ 15,9 
milhões mensais durante os 
três meses de vigência do 
benefício, totalizando investi-
mento de R$ 47,7 milhões. A 
intenção é que, com o cartão, 
as famílias tenham uma maior 
autonomia na aquisição de 
alimentos, complementando 
as refeições dos estudantes 
durante o período em que 
estiverem estudando de casa.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, a medida 
expressa o cuidado do Go-
verno de Goiás com o cor-
reto desenvolvimento dos 
alunos. “Tudo está ligado a 
uma preocupação que te-
mos com as crianças entre 
os três primeiros anos de 
idade até a fase da adoles-
cência”, disse. “Neste pe-
ríodo é preciso investir na 
saúde e na alimentação das 
crianças, para que tenham 
um desenvolvimento capaz 
de acompanhar a demanda 
mundial de hoje, com um 
nível de educação cada vez 
mais sofisticado”, afirma.

Após a confirmação da 
morte do assassino Lázaro 
Barbosa, em confronto com 
as forças policiais, o gover-
nador Ronaldo Caiado anun-
ciou que as investigações 
sobre o caso continuarão, 
agora com o intuito de inves-
tigar como ocorreu a troca 
de tiros e apurar a participa-
ção de envolvidos.

Suspeita-se que Lázaro 
Barbosa pode ter cometido 
mais crimes que descoberto 
inicialmente e que, na fuga, 
teve a ajuda de pessoas tan-
to na zona rural como nas ci-
dades por onde passou.

Caiado contou que, quan-
do foi recebeu o telefone 
do Major Edson Luis Souza 
Melo Rocha, foi informado 

que houve a troca de tiros e 
Lázaro tinha sido levado para 
a cidade mais próxima para 
atendimento médico.

Segundo o governador, 
o policial ligou de dentro 
da mata e contou que a 
ação aconteceu perto de 
um córrego com mata den-
sa. As investigações devem 
apurar também, de acordo 

com Caiado, qual o interes-
se das pessoas que esta-
vam auxiliando Lázaro, até 
mesmo com a possibilida-
de de facilitação de compra 
de terras. “Por que a pes-
soa ia prestar a esse nível 
de proteção a um assassi-
no como esse, que praticou 
uma chacina como aque-
la?”, argumentou.

Reprodução

Mesmo com a morte de Lázaro Barbosa, investigações da polícia vão continuar

Governo de Goiás investe R$ 229 milhões 
em programa voltado a alimentação escolar
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O presidente Jair Bolso-
naro afirmou, nesta 
segunda-feira, 28, 

que desconhecia os detalhes 
sobre o contrato de compra 
da vacina indiana Covaxin pelo 
Ministério da Saúde e negou 
irregularidades no negócio. 
“São 22 ministérios, não tenho 
como saber o que acontece, 
vou na confiança em cima de 
ministros e nada fizemos de 
errado”, disse a apoiadores na 
saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro foi acusado 
pelo deputado federal Luis 
Miranda (DEM-DF) de ig-
norar alertas para supostas 
irregularidades no contrato 
de aquisição do imunizan-
te, como superfaturamento 
e favorecimento indevido à 
empresa responsável pela 
intermediação. O irmão do 
parlamentar, Luis Ricardo Mi-
randa, é chefe de importação 
do Departamento de Logís-
tica do Ministério da Saúde 
e autor da denúncia. Em de-
poimento à CPI da Covid, o 
servidor de carreira da pasta 
disse ter informado ao presi-
dente três nomes de pessoas 
que o pressionaram a efetuar 
a importação da Covaxin. O 
presidente admitiu ter rece-

bido a visita de Luis Miranda, 
mas afirmou que “aqui vem 
tudo quanto é tipo de gente”.

“Não posso falar: ‘Você é 
deputado, deixa eu ver tua 
ficha aí’. Eu ia receber pouca 
gente. Recebo todo mundo”, 
afirmou. “Agora, os caras bo-
tam a narrativa ‘a vacina fis-
sura o governo Bolsonaro no 
tocante à corrupção’”, disse 
o presidente, que alegou 
que nenhuma vacina foi de 
fato comprada. “Inventaram 

a corrupção virtual, né? Não 
recebemos uma dose, não 
pagamos um centavo.”

Na última sexta-feira, o 
deputado Miranda afirmou 
à CPI que o presidente teria 
dito que o líder do governo 
na Câmara, deputado fede-
ral Ricardo Barros(PP-PR), 
seria o responsável pelos 
“rolos” na compra da Cova-
xin. Ricardo Barros admitiu, 
ontem, que pode ter sido 
citado pelo presidente, mas 

atribuiu a menção a outro 
contrato suspeito envolven-
do sua gestão no ministério.

Em contra-ataque à CPI, o 
presidente afirmou que inte-
grantes da comissão liberaram 
recursos por meio de emen-
das parlamentares para a 
compra da Covaxin. “As emen-
das para a Covaxin vieram 
deles, do Randolfe, que é o 
relator, do Renan e do próprio 
Omar Aziz”, disse. “Na época, 
falaram que tinha que com-

prar em qualquer momento, 
independente do preço.”

2022
O presidente também 

voltou a comentar sobre sua 
filiação a um partido político 
para concorrer ao pleito de 
2022. Sem citar o Patriota, 
que se preparava para rece-
bê-lo antes de conflitos inter-
nos, afirmou que deve entrar 
em uma sigla pequena e que 
os membros de sua base que 

optarem por segui-lo não vão 
ter “televisão nem dinheiro”.

Bolsonaro espera que seus 
apoiadores o sigam para o novo 
partido, mas, segundo ele, os 
deputados ainda não podem 
acompanhá-lo por questões 
de fidelidade partidária (se 
mudarem de legenda antes 
da chamada “janela partidá-
ria” correm o risco de perder 
o mandato). “Vão ter um mo-
mento difícil pela frente”, disse 
sobre apoiadores que o segui-
rem na filiação a uma nova si-
gla, em referência a questões 
envolvendo o fundo partidário. 

O tema, segundo o presi-
dente, não é uma preocupação 
para ele. “Alguns falaram inclu-
sive que eu estava de olho no 
fundo partidário. Uma caneta 
Bic, uma caneta que eu mudei 
em dezembro, R$ 20 bilhões. 
Eu estou preocupado com os 
R$ 8 milhões de fundo parti-
dário? Não tenho preocupação 
com isso”, afirmou, referindo-
-se ao valor mensal recebido 
pelo PSL, sua antiga legenda.

Bolsonaro descartou uma 
possível volta ao PSL. Segun-
do ele, “o PSL tem bastante 
dinheiro e bastante televi-
são”, mas tem “uma minoria 
lá fazendo besteira”.

Divulgação

Caso Covaxin: Não tenho como saber o 
acontece nos 22 ministérios, diz Bolsonaro

O documento surgiu após 
o assassinato de George Floyd, 
segurança negro asfixiado 
pela polícia em 20 de maio de 
2020, no estado de Minneso-
ta, nos Estados Unidos.  

A proposta do relatório 
é que as autoridades se res-
ponsabilizem e as vítimas se-
jam reparadas. Outro ponto 
é examinar as respostas do 
governo aos protestos pacífi-
cos antirracismo, incluindo o 
uso de força excessiva contra 
manifestantes, transeuntes 

e jornalistas.  A morte de 
Floyd gerou uma onda de 
protestos nos EUA e em di-
versos países para combater 
a violência policial contra 
pessoas afrodescendentes.

De acordo com o relató-
rio, “a mobilização mundial 
de pessoas que clamam 
por justiça racial forçou um 
acerto de contas demorado 
com o racismo e mudou os 
debates em direção a um 
foco na natureza sistêmica 
do racismo e as instituições 

que o perpetram.” 
Os integrantes da co-

missão pontuam que a de-
sumanização de pessoas 
de ascendência africana 
tem sustentado e cultivado 
uma tolerância à discrimi-
nação racial, à desigualda-
de e à violência. Segundo 
eles, foram criadas narra-
tivas que associam falsa-
mente pessoas de ascen-
dência africana, incluindo 
migrantes, com atividades 
criminosas, e que tais es-

tereótipos ainda são utili-
zados para justificar leis e 
práticas que regem os sis-
temas de justiça criminal.  

O levantamento analisou 
mais de 250 casos de mortes 
de negros ao redor do mundo 
e constatou que em pelo me-
nos 76% delas, as vítimas es-
tavam sob a guarda de agen-
tes de segurança do estado.

Sobre o Brasil, a ONU 
destacou as mortes de Lua-
na Barbosa, mulher negra e 
lésbica espancada por três 

policiais militares durante 
uma abordagem em 2016, 
no estado de São Paulo, e 
do adolescente negro João 
Pedro Mattos Pinto, de 14 
anos, morto dentro de casa 
dois dias antes de Floyd, de-
vido a uma operação policial 
na favela onde morava no 
Rio de Janeiro. 

Um dos pontos de preocu-
pação citados no documento 
é a repressão à atuação de 
ativistas e aos protestos an-
tirracistas que tem ocorrido 

em alguns países. A ONU 
afirma que “visto dentro de 
um contexto mais amplo no 
qual os indivíduos que se le-
vantam contra o racismo en-
frentam represálias, incluin-
do assédio, intimidação e às 
vezes violência. Na Europa e 
nos Estados Unidos, alguns 
ativistas da sociedade civil 
de origem africana relataram 
assédio, vigilância, ameaças 
à sua segurança, incluindo 
on-line, estigmatização e ou-
tras formas de pressão.”. 

Relatório do Alto Comissariado da ONU aponta ‘racismo sistêmico’ no Brasil



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

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

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 
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 
comF: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

HB20 12/13 prata 1.0 km 
+ rodas 17 + multimídia 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs auF: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 FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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

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

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
, 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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
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O número de mor-
tos no desaba-
mento de um pré-

dio em Miami Beach, na 
Flórida (EUA) subiu nesta 
segunda-feira para 11, 
enquanto prosseguiam as 
buscas por 150 desapare-
cidos, e parentes das víti-
mas temiam o pior, cinco 
dias após a tragédia.

Especialistas analisavam 
possíveis falhas existentes 
no imóvel de 12 andares do 
complexo Champlain Towers, 
que desabou na madrugada 
da última quinta-feira em 
Surfside, a cerca de 20 quilô-
metros do centro de Miami.

Desafiados pelo calor, so-
corristas da Flórida, apoia-
dos por equipes de Israel e 
do México, vasculhavam os 
escombros dos 55 aparta-
mentos. “Nas últimas horas, 
nossos homens resgataram 
outra vítima. No total, o 
número de pessoas conta-
bilizadas é de 136, com 150 
desaparecidos. O número 
de mortes confirmadas é, 
tragicamente, 11”, disse em 
entrevista coletiva a prefei-
ta do condado de Miami-
-Dade, Daniella Cava.

O chefe dos bombeiros 
de Miami-Dade, Andy Al-
varez, informou à rede de 
TV ABC que foram encon-
trados bolsões de ar den-

tro do prédio onde poderia 
haver sobreviventes. “Te-
mos esperança de resgatar 
alguém vivo”, disse.

Dois cidadãos venezue-
lanos estão entre os mortos 
confirmados. Seus corpos fo-
ram encontrados no fim de 
semana, informou a polícia 
de Miami-Dade. O casal mo-
rava na unidade 704 do pré-
dio, informaram as filhas Da-
niela e Gabriela em um tuíte.

Vinte e nove latinos
No total, há 29 latino-ame-

ricanos dos quais não se tem 
notícias: nove da Argentina, 
seis da Colômbia, seis do Pa-
raguai, quatro da Venezuela, 
três do Uruguai e um do Chile. 
Funcionários consulares indi-
caram que quatro canadenses 
podem ter sido “afetados”.

Entre os latino-ameri-
canos desaparecidos esta-
vam Sophia López Moreira, 

cunhada do presidente do 
Paraguai, seu marido, Luis 
Pettengill, e três menores, 
além de Lady Luna Villalba, 
que viajou com eles como 
babá, segundo informações 
do governo paraguaio.

O advogado chileno 
Claudio Bonnefoy, parente 
da ex-presidente chilena 
Michelle Bachelet, também 
está entre os procurados. 
Sua filha, Pascale Bonnefoy, 

que viajou a Miami para 
acompanhar de perto os 
esforços de resgate, desta-
cou o trabalho “implacável” 
dos socorristas, mas pediu 
o avanço das investigações.

“Recebemos muita soli-
dariedade e tem sido muito 
bom, mas acho que o que 
temos que fazer é investigar 
as causas”, declarou à CNN.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, que já de-

clarou estado de emergência 
que permite ajuda federal, 
disse que o governo está 
pronto para “qualquer apoio 
ou assistência necessária”.

Chamadas de telefone fixo
Localizada em frente ao 

mar, a torre sul do complexo 
Champlain Towers desabou 
por volta da 01h00 (02h00 de 
Brasília) do dia 24 de junho. O 
vídeo de vigilância registrou a 
queda em segundos.

Uma das socorristas, Mag-
gie Castro, do Corpo de Bom-
beiros de Miami-Dade, disse 
que “provavelmente as pes-
soas estavam na cama quan-
do isso aconteceu”, então é 
improvável que você encon-
tre muitas ao mesmo tempo. 
“Parece lento, mas estamos 
avançando o mais rápido pos-
sível”, assegurou à AFP.

O neto de um casal desa-
parecido, Arnie e Myriam No-
tkin, disse que sua família re-
cebeu 16 ligações do telefone 
fixo de seus avós, embora te-
nham ouvido apenas ruídos.

“Estamos tentando en-
tender o que está aconte-
cendo”, disse Jake Samuel-
son ao noticiário Local 10, 
sem saber se as ligações 
eram de seus avós ou se 
foram devido a uma falha 
mecânica. As últimas fo-
ram na sexta-feira.

Reprodução

Número de mortos em desabamento na 
Flórida sobe para 11; desaparecidos são 150
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Parece que, apesar do 
passar dos anos, as saias 
colegiais, camisas sociais 
brancas e gravatas verme-
lhas – look clássico dos per-
sonagens da novela, que 
deu origem ao grupo – sem-
pre estiveram guardadas, 
esperando um comeback.

O retorno de um dos 
maiores fenômenos da 
América Latina aconteceu 
em 2020, sem dois dos 
integrantes da formação 
original. Mas, nem mesmo 
a ausência de Dulce Maria 
e Alfonso Herrera impediu 
que a tão aguardada reu-
nião do RBD fosse sucesso.

Agora, além do retorno 

da banda, fãs brasileiros 
possuem mais um motivo 
para ficarem eufóricos e co-
memorar. Após mais de uma 
década, o grupo mexicano 
deve retornar ao Brasil no 
primeiro semestre de 2022.

“É certo que o RBD virá, 
ano que vem”, afirmou 
William Crunfli, empresário 
responsável por trazer o RBD 
ao Brasil em outras ocasiões, 
em entrevista ao jornalista 
José Norberto Flesch. “Ainda 
não está definido o promo-
tor. Eu acho que estamos 
bem na parada, mas ainda 
não está definido. Mas que 
vem, vem! Para o público o 
que interessa é isso!”.

A Netflix lançou, nesta 
segunda-feira (28), o 
primeiro trailer da sua 

nova trilogias de filmes de ter-
ror “Rua do Medo”. A primei-
ra parte, intitulada “Rua do 
Medo Parte 1: 1994” irá apre-
sentar ao público um grupo 
de adolescentes que investi-
gam incidentes aterrorizantes.

Os mistérios e assassina-
tos assombram a cidade de 
Shadyside há gerações. Na 
primeira parte, os jovens 
descobrem acidentalmente 
uma antiga maldição que 
ocasionou uma série de 
assassinados brutais que 
ocorreram na cidade há 
mais de 300 anos.

Agora, eles descobrem 
que podem ser as próximas 
vítimas. A trilogia foi inspi-
rada na série de livros de 
terror “Rua do Medo”, do 
escritor R.L. Stine. O longa 
tem direção de Leigh Janiak 
e chega ao streaming no dia 
2 de julho.

O elenco principal do 
filme conta com nomes 
como Kiana Madeira, Oli-
via Scott Welch, Benjamin 

Flores Jr., Julia Rehwald, 
Fred Hechinger, Ashley 
Zukerman, Maya Hawke 
(de “Stranger Things”), 
Darrell Britt-Gibson, Jorda-
na Spiro e Jordyn DiNatale.

As duas partes que fazem 
sequência para a trilogia 
serão lançadas também no 
mês de julho. “Rua do Medo 
Parte 2: 1978” chega a Ne-
tflix dia 8 de julho, e “Rua do 
Medo Parte 3: 1666”, estreia 
no streaming em 16 de julho.

Rua do Medo Parte 1: 1994
Um grupo de amigos ado-

lescentes acidentalmente 
encontra o local do antigo 
mal responsável por uma 
série de assassinatos bru-
tais que assombram a ci-
dade há mais de 300 anos. 
Bem-vindo a Shadyside.

Rua do Medo Parte 2: 1978
Shadyside, 1978. As aulas 

chegaram ao fim e as ati-
vidades no Acampamento 

Nightwing estão prestes a 
começar. Mas quando outro 
Shadysider é possuído pelo 
desejo de matar, a diversão 
se torna uma luta horrível 
pela sobrevivência.

Rua do Medo Parte 3: 1666
As origens da maldição 

de Sarah Fier são finalmen-
te reveladas conforme a his-
tória se completa em uma 
noite que muda a vida dos 
Shadysiders para sempre.

Primeira parte da trilogia Rua do 
Medo chega à Netflix nesta sexta

Após mais de uma década, 
RBD voltará ao Brasil


