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O governador Ronaldo Caiado participou, nesta segunda-feira (05), em Goiânia, da solenidade de entrega de 210 novos Ônibus Rurais Es-
colares (ORE) para a gestão da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc Goiás). Os novos veículos foram adquiridos por meio de 
recursos de emendas parlamentares apresentadas por deputados federais e senadores representantes de Goiás no Congresso Nacional. 

DIÁRIO DO ESTADO
Com a proximidade da volta às aulas, 
Caiado entrega novos ônibus escolares

Caso Lázaro: carta 
menciona chaci-
na e organização 
criminosa  p2 p7

Inglaterra acaba com obrigatorieda-
de de máscaras e libera eventos 
Boris Johnson, anunciou sua intenção de retirar a obrigatoriedade do uso de 
máscaras na Inglaterra. A data marcará o encerramento de praticamente todas 
as medidas restritivas em vigor para conter a pandemia do coronavírus.

p3

Nem mesmo o gramado do Engenhão e a ausência do titular do comando 
de ataque, Gabriel Jesus, comprometeram a segura atuação da seleção bra-
sileira. Em nova boa atuação de Neymar e Lucas Paquetá, o Brasil venceu o 
Peru por 1 a 0 e está garantido na grande final Copa América. Mesmo assim, 
a vitória por vantagem mínima deixa o torcedor preocupado.

Seleção Brasileira elimina Peru 
e vai à final da Copa América p4

p8
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Pessoas que se ma-
tricularam no Enem 
2020, mas não com-

pareceram para a realização 
do exame por medo da con-
taminação da Covid-19 não 
terão direito à taxa de isen-
ção na edição de 2021.

A Justiça Federal de São 
Paulo avaliou o pedido de 
isenção da taxa que partiu da 
Defensoria Pública. A decisão 
se deu pelo fato de que, pe-
las regras vigentes, candida-
tos que são alunos de escolas 
públias ou bolsistas de insti-
tuições privadas e se enqua-
dram em critérios de renda 
têm direito ao benefício.

A Defensoria Pública 
queria prolongar a isenção 
para pessoas que não reali-
zaram a última edição devi-
do à pandemia. A atual taxa 
do Enem é de R$ 85. O pra-
zo para inscrição está dispo-
nível até o dia 14 de julho. 
O candidato que faltou a 
prova do ano passado deve 
apresentar uma justificativa 
para a ausência dentro dos 
critérios pré-estabelecidos. 
O edital de 2020 não cita-
va o receio da aglomeração 
devido à Covid-19.

O Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) 

aceita apenas motivos como 
acidentes de trânsito no dia 
da aplicação do prova, emer-
gência médica, assaltos e 
morte na família como crité-
rios que justificam a ausên-
cia no dia do exame.

Como foi a decisão?
A juíza Ana Lucia Petri 

Betto, da 17ª Vara Cível de 
São Paulo, afirmou que as 
medidas adotadas para “via-
blizar o acesso à isenção de 
taxa de isenção não se afigu-

ram despropocionais”.
Pessoas que se matricu-

laram no Enem 2020, mas 
não compareceram para a 
realização do exame por 
medo da contaminação da 
Covid-19 não terão direito 
à taxa de isenção na edi-
ção de 2021.

A Justiça Federal de São 
Paulo avaliou o pedido de 
isenção da taxa que partiu da 
Defensoria Pública. A decisão 
se deu pelo fato de que, pe-
las regras vigentes, candida-

tos que são alunos de escolas 
públias ou bolsistas de insti-
tuições privadas e se enqua-
dram em critérios de renda 
têm direito ao benefício.

A Defensoria Pública que-
ria prolongar a isenção para 
pessoas que não realizaram a 
última edição devido à pan-
demia. A atual taxa do Enem 
é de R$ 85. O prazo para ins-
crição está disponível até o 
dia 14 de julho. O período 
para solicitar a isenção da 
taxa foi de 17 a 28 de maio.

O candidato que faltou a 
prova do ano passado deve 
apresentar uma justificativa 
para a ausência dentro dos 
critérios pré-estabelecidos. 
O edital de 2020 não citava 
o receio da aglomeração de-
vido à Covid-19.

O Inep aceita apenas mo-
tivos como acidentes de trân-
sito no dia da aplicação do 
prova, emergência médica, 
assaltos e morte na família 
como critérios que justificam 
a ausência no dia do exame.

Reprodução

A Prefeitura de Goi-
ânia segue nesta se-
gunda-feira (5/7) com o 
trabalho de manutenção 
em toda a cidade. Equi-
pe de iluminação públi-
ca da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra) realiza 
serviços nos setores 
Buena Vista, Parque 
Nova Esperança e outros 
bairros, de acordo com a 
demanda da população.

Já o Projeto 630, de 
reconstrução asfáltica, 
atua na Alameda das 
Rosas (Setor Oeste), 
Rua T-47 (Setor Bueno), 
Alameda Flamboyant 
(Setor Itatiaia), aveni-
das New York e Juiz de 
Fora (Jardim Novo Mun-
do) e Rua Flemington e 
Av. Marechal Deodoro 
(Jardim Planalto).

A limpeza nas bocas de 
lobo é realizada nos seto-
res Sul, Cidade Jardim, 
Pedro Ludovico, Vila Pe-
droso, Residencial Sonho 
Dourado, Recanto das 
Minas Gerais, Residencial 
Dezopi, Jardim Curitiba, 
Vila Maria Dilce, Santos 
Dumont, Veredas dos Bu-
ritis e Jardim Europa.

A Seinfra também 
mantém equipes cuidan-
do de galerias de água 
pluvial, contenção de 
erosões e terraplanagem 
espalhados pela capital.

Enem 2021: Justiça nega isenção 
na taxa para quem faltou em 2020

A Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP) de Goiás 
compartilhou nesta segun-
da-feira (05/07)novas infor-
mações sobre a investigação 
acerca de Lázaro Barbosa, 
foragido que foi morto em 
confronto com a polícia na 
última semana (28/06) em 
Cocalzinho de Goiás.

De acordo com o órgão, 
a Polícia Civil do estado 
está averiguando a parti-
cipação de outras pessoas 
nos crimes atribuídos a 
Lázaro, não descartando 
a possibilidade de existir 
uma organização criminosa 
de que ele fosse integrante.

Essa teoria é corroborada 
pelo dinheiro encontrado 
com o corpo e pelo abrigo 
que teve durante as buscas, 

com local para dormir, se ali-
mentar e até mesmo usar a 
internet. A polícia acredita 
que esses fatores indicam 
que estava sendo preparada 
uma fuga para o suspeito.

Uma carta que estava 
com ele no momento da 

captura reforça essa hipó-
tese. Nela, Lázaro relata a 
falta de munição, e pede 
que sejam entregues mais 
balas “de 38 e 380”. “Eu já 
tenho 35 munições de 380 
naquele barraco em que 
eu estava”, diz ele.

Nas primeiras linhas, ele 
escreve que “antes de eu 
enquadrar, a vítima ainda 
conseguiu avisar uma pes-
soa, que quando eu vi já foi 
só os tiros”, provavelmente 
citando a chacina de Cei-
lândia, em que ele matou 

uma família e sequestrou 
uma mulher. Um dos filhos 
do casal teria conseguido 
se esconder debaixo da 
cama e pedir ajuda antes 
de se ser encontrado.

“[…] não vou me entre-
gar, pois além do caso [ile-
gível] tem muita coisa que 
estão querendo colocar pra 
[ilegível] mim, e eles estão 
me caçando como se caça 
veado. Já tive dois confron-
tos com eles e estou zerado 
de munição”, escreve ele 
em relação a polícia. “Se eu 
não arrumar comprado, eu 
vou ter que ir atrás, e pode 
morrer mais gente. Isso não 
pode acontecer, eu só que-
ro que eles não cheguem 
perto de mim, que são mui-
tos e ‘tão só pra matar”.

Caso Lázaro: carta menciona chacina e organização criminosa
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O governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta segunda-feira 

(05), em Goiânia, da sole-
nidade de entrega de 210 
novos Ônibus Rurais Esco-
lares (ORE) para a gestão 
da Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Seduc 
Goiás). Os novos veículos 
foram adquiridos por meio 
de recursos de emendas 
parlamentares apresenta-
das por deputados federais 
e senadores representantes 
de Goiás no Congresso Na-
cional. O valor total do inves-
timento é de R$ 42.795.232.

Os veículos serão utiliza-
dos para o transporte de es-
tudantes em 125 municípios 
do Estado. A expectativa é 
de que seis mil alunos sejam 
atendidos com a nova frota, 
que é composta por três mo-
delos distintos. O ORE 1, com 
176 unidades, tem capacida-
de para 29 pessoas. O ORE 
2, com 10 modelos, recebe 
até 44 passageiros. Por fim, 
o ORE 1 4×4, um total de 24, 
conta com 29 poltronas, além 
de tração nas quatro rodas.

“Lutamos, com todas as 
forças, para garantir educa-
ção de qualidade, que motive 

as nossas crianças e jovens”, 
afirmou Caiado. “Esse é o 
nosso compromisso, a meta 
primordial do governo”, dis-
se. Aos presentes, ele ainda 
citou o poeta e dramaturgo 
francês Victor Hugo (1802-
1885). “Nada é tão forte 
quanto uma ideia cujo tempo 
tenha chegado”, relembrou. 

“Chegou o tempo da Educa-
ção em Goiás. Vocês podem 
ter certeza disso”, comple-
mentou o governador.

Apoio
Todas as unidades são 

adaptadas para o transporte, 
embarque e desembarque de 
estudantes com deficiência ou 

mobilidade reduzida. “Muito 
obrigada ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), a deputados 
federais e senadores da Repú-
blica por apoiar os prefeitos de 
Goiás e a administração do go-
verno Ronaldo Caiado”, listou a 
secretária de Estado da Educa-
ção, Fátima Gavioli. “Esses ôni-

bus estão todos virados para o 
mesmo rumo: a qualidade da 
educação”, destacou ela.

Líder da bancada goiana 
na Câmara dos Deputados, a 
deputada federal Flávia Mo-
rais pontuou que “apenas a 
educação liberta”. Segundo 
a parlamentar, “não tem 
nada mais estruturante do 

que dar dignidade ao aluno 
que mora na zona rural, di-
minuindo as diferenças de 
acesso ao ensino”, disse.

O senador Luiz do Carmo 
relembrou as dificuldades 
da atual gestão no início do 
mandato. “Ronaldo Caiado 
pegou um estado que era im-
possível de governar. Mas ele 
deu um jeito e consertou”, 
pontuou. “Está trabalhando 
muito, levando para Goiás 
obras e benefícios. Governa-
dor, parabéns pela condução 
do nosso Estado”, destacou o 
senador Vanderlan Cardoso.

Deputado estadual e líder 
do governo na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Bruno Peixoto ressaltou a 
presença do Estado em todos 
os municípios goianos. “Colé-
gios reformados, professores 
e professoras ganhando o 
piso nacional. O governador 
ampliou contratos. Esse é o 
Governo de Goiás. É para to-
dos”, reforçou ele.

“Hoje, a Secretaria de 
Educação de Goiás é uma 
das melhores em trabalhos 
conjuntos com FNDE”, disse 
o presidente substituto do 
órgão, Gabriel Vilar. “Esses 
ônibus chegam em boa hora. 

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) esteve em 
Aruanã, região Oeste de Goi-
ás, nesta segunda-feira (5/7) 
onde participou, dentre 
alguns eventos, da inaugu-
ração do Centro de Conven-
ções Luís Alberto Maguito 
Vilela e de uma vistoria 
obras do Porto Kamaiurás/
Mauheri. A surpresa é, que 
além da presença de apoia-
dores de Caiado, como o de-

putado federal Zacharias Ca-
lil (DEM) e o próprio prefeito 
de Aruanã, Hermano (PSDB), 
também acompanhou o go-
vernador o presidente goia-
no do MDB, Daniel Vilela.

Na ocasião, quando as 
autoridades falaram no pal-
co, Daniel chegou a exaltar 
a gestão de Caiado. “É uma 
gestão que busca que o es-
tado seja recolocado nos 
trilhos, que volte a ser um 

estado com capacidade de 
investimento, que possa 
atender a todos que neces-
sitam do amparo, dos inves-
timentos. De forma supra-
partidária, tem contribuído 
com todos os municípios. 
Nosso reconhecimento ao 
governo do senhor”, disse o 
ex-deputado federal.

Além disso, Daniel tam-
bém falou da gestão de Her-
mando. Afirmou que o atual 

prefeito de Aruanã transfor-
mou a cidade pequena cidade 
em grande, dando visibilida-
de “internacional”. “Merece 
todas as homenagens”, dis-
se o presidente do MDB ao 
prefeito, e também ao agra-
decer a homenagem feita 
a Maguito, que deu nome 
ao Centro de Convenções. 
A obra foi avaliada em R$ 4,1 
milhões e conta com recursos 
do Ministério do Turismo e da 

prefeitura do município.
Em sua vez, Caiado tam-

bém disse que fez questão 
de participar do evento em 
“reconhecimento a quem 
faz e a quem fez política 
com dignidade, altivez e 
transparência”. O governa-
dor de Goiás também não 
poupou elogios à Daniel, 
quando falou de sua atua-
ção durante a época em que 
ele era deputado federal. 

“Potencial, capacidade e 
DNA de honestidade, com-
petência e coragem”, disse.

O evento acontece em 
um momento que a possibi-
lidade de uma aliança entre 
o MDB e DEM é articulada 
para a eleição de 2022. Mui-
tos líderes, tanto de uma si-
gla ou da outra, comentam 
sobre Daniel ocupar a vaga 
de vice ou disputar o Sena-
do na chapa de Caiado.

Reprodução

Ao lado do Governador em Aruanã, Daniel exalta trabalho do governo de Goiás

Com a proximidade da volta às aulas, 
Caiado entrega 210 novos ônibus escolares
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O governo federal 
anunciou nesta se-
gunda-feira (5) a pror-

rogação do auxílio emergen-
cial por mais três meses, até 
outubro. O benefício, criado 
para fornecer proteção emer-
gencial no período de enfren-
tamento à crise causada pela 
pandemia de coronavírus, es-
tava previsto para ser encerra-
do no fim de julho.

A avaliação é de que o paga-
mento até outubro é importan-
te, dado que é quando o gover-
no estima que toda a população 
brasileira estará vacinada. O 
governo federal anunciou nesta 
segunda-feira (5) a prorrogação 
do auxílio emergencial por mais 
três meses, até outubro.

O benefício, criado para 
fornecer proteção emergen-
cial no período de enfrenta-
mento à crise causada pela 
pandemia de coronavírus, 
estava previsto para ser en-
cerrado no fim de julho.

A avaliação é de que o 
pagamento até outubro é im-
portante, dado que é quando 
o governo estima que toda a 
população brasileira estará 
vacinada. Em 2021, o progra-

ma esteve mais restrito do 
que o do ano passado, bene-
ficiando 45,6 milhões de pes-
soas, 22,6 milhões a menos 
do que no auxílio emergen-
cial de R$ 600 pago em 2020.

A extensão do auxílio 
emergencial é uma forma de 
manter a assistência às famí-
lias em um cenário de risco 
de agravamento da pande-
mia de Covid-19 e também 
evita um “vácuo” até o lan-
çamento da nova política so-
cial permanente do governo.

A prorrogação do auxílio 
ainda vai abrir mais espaço 
no Orçamento de 2021 para 
o lançamento da nova políti-
ca social permanente, que vai 
suceder o Bolsa Família. Isso 
porque as famílias contem-
pladas pelo Bolsa são “trans-
feridas” para a folha do auxílio 
durante sua vigência, poupan-
do o orçamento do programa.

Hoje, essa “sobra” do Bol-
sa dentro do teto é de apro-
ximadamente R$ 7 bilhões e 
deve ficar maior com a ex-
tensão da ajuda temporária 
aos vulneráveis. O dinheiro 
deve ser usado para turbinar 
a nova política social. 

Divulgação

Governo Federal anuncia a extensão do 
auxílio emergencial por mais três meses

Nem mesmo o gramado 
do Engenhão — alvo recor-
rente de reclamação dos 
jogadores — e a ausência 
do titular do comando de 
ataque, Gabriel Jesus, com-
prometeram a segura atu-
ação da seleção brasileira. 
Em nova boa atuação de 
Neymar e Lucas Paquetá, o 
Brasil venceu o Peru por 1 a 
0 e está garantido na grande 
final Copa América. Mesmo 
assim, a vitória por vanta-
gem mínima deixa o torce-

dor preocupado.
Após goleada no próprio 

Peru na estreia, por 4 a 0, 
o Brasil empatou um jogo 
e venceu outros quatro, 
mas todas com a vanta-
gem mínima. De positivo, 
as atuações de Neymar 
pela seleção se mantêm em 
alto nível. O atacante segue 
sendo o melhor e mais im-
portante jogador da equi-
pe, de onde saem a grande 
maioria das jogadas, como 
no gol da vitória.

Em um momento de de-
satenção da defesa peruana, 
Neymar recebeu nas costas 
do lateral adversário, avan-
çou e, mesmo chegando a 
estar cercado por quatro 
adversários, achou uma ca-
neta e um cruzamento pre-
ciso para Paquetá arrematar, 
marcando o gol que deu a vi-
tória ao Brasil. Àquela altura, 
no entanto, Gallese já havia 
salvado o Peru em duas boas 
defesas no mesmo lance.

O técnico Tite segue 

com dificuldades de repor 
algumas peças do elenco. 
As mudanças costumam 
fazer diminuir o ritmo da 
equipe, como aconteceu 
ontem, com as entradas 
tardias de Fabinho e Viní-
cius Júnior, que pouco pu-
deram fazer. Além disso, a 
preocupação para o técni-
co aumentou com a saída 
de Paquetá, já no fim do 
jogo, após falta de López.

Paquetá é um grande jo-
gador, vem crescendo a cada 

partida que ele vem jogando 
pela seleção. Vem de uma 
grande temporada pelo seu 
clube. E aqui ele vem de-
monstrando que pode ser 
um jogador muito importan-
te para nós. Eu fico muito 
feliz com a participação dele 
na partida, com o jogo que 
ele fez, uma excelente par-
tida — disse Neymar após 
o jogo, admitindo a torcida 
para enfrentar a Argentina 
na final do torneio. — Eu 
quero a Argentina. Torcen-

do para a Argentina, porque 
tenho amigos ali. E, na final, 
vai dar Brasil.

Após a sequência de seis 
jogos em 23 dias, o Brasil 
terá um longo intervalo 
sem jogos, na preparação 
para a grande decisão do 
torneio. Agora, a seleção 
aguarda o confronto des-
ta terça, entre Argentina e 
Colômbia, em Brasília, para 
descobrir o seu adversário 
na decisão, no próximo sá-
bado, no Maracanã, às 21h.

Brasil sobra no primeiro tempo, elimina Peru e vai à final da Copa América



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

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
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 dynami-
que 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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, su-
íte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O primeiro-ministro 
do Reino Unido, Bo-
ris Johnson, anun-

ciou nesta segunda-feira 
(5) sua intenção de retirar 
a obrigatoriedade do uso 
de máscaras anti-Covid na 
Inglaterra a partir do próxi-
mo dia 19 de julho. A data 
marcará o encerramento 
de praticamente todas as 
medidas restritivas em vigor 
para conter a pandemia do 
novo coronavírus.

Desta forma, será permi-
tida a reabertura de boates, 
o relaxamento das restrições 
a eventos coletivos, além do 
fim da obrigatoriedade do 
uso de máscara em locais 
públicos fechados, exceto 
em instalações médicas, e 
do distanciamento social.

A decisão oficial será to-
mada no dia 12 de julho, 
mas Johnson disse estar 
confiante em poder ex-
cluir a possibilidade de 
adiar novamente o plano 
de reabertura, apesar do 
aumento no número de ca-
sos causados pela variante 
Delta. “Graças ao sucesso 
do nosso programa de va-
cinação, estamos progre-
dindo com cautela em nos-
so roteiro”, disse Johnson.

Segundo o premiê britâ-
nico, a ameaça da pande-
mia “está longe de acabar e 
não será no dia 19 de julho”.  
“Devo frisar que a pandemia 
não acabou e que estamos 

longe do fim. Conforme co-
meçamos a aprender a viver 
com o vírus, devemos todos 
continuar a gerenciar cuida-
dosamente os riscos da Co-
vid”, ressaltou Johnson.

Ele reconheceu que até o 
dia 19 as infecções diárias po-
dem chegar a 50 mil no país 
e que as hospitalizações e 
mortes também continuarão 
a aumentar “infelizmente”, 

ainda que em ritmo lento 
devido à ampliação da imuni-
dade garantida pelas vacinas.

Na sequência, ressaltou 
que os imunizantes são efica-
zes, mas não podem eliminar 

completamente a pandemia 
e que, portanto, é necessário 
se inspirar agora no conceito 
de “risco calculado”.

“Se não reabrirmos em ju-
lho com as escolas fechadas 
e o clima ameno que expõe 
menos a população à gene-
ralidade das infecções respi-
ratórias, quando faremos?”, 
questionou o britânico, afir-
mando que seria pior esperar 
pelo inverno, quando o vírus 
retorna “para ter uma van-
tagem sazonal”. Na prática, 
o governo recomendará que 
cada pessoa decida como li-
dar com os riscos e opte pelo 
“bom senso” e “responsabili-
dade” individual.

Entre as medidas que serão 
retiradas também está o fato de 
que empresas não serão mais 
obrigadas a manter parte das 
equipes em trabalho remoto. Já 
em relação ao uso de máscaras, 
Johnson continua recomendan-
do a proteção em transportes 
públicos, em lugares lotados ou 
ambientes fechados.

O relaxamento anunciado 
pelo primeiro-ministro vale-
rão apenas para a Inglaterra. 
As outras partes do Reino 
Unido, Escócia, País de Gales 
e Irlanda do Norte, decidem 
as regras de forma separada.

Reprodução

Inglaterra acaba com obrigatoriedade de 
máscaras e libera eventos sem distanciamento
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, su-
íte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 6 de Julho de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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A Sony divulgou dois pôs-
teres e o segundo trailer de 
“Hotel Transilvânia: Trans-
formonstrão”, o quarto filme 
da franquia animada, que 
vai trazer os personagens 
para a floresta amazônica.

A continuação vai mos-
trar uma nova confusão, 
que começa quando Jona-
than (voz original de Adam 
Samberg), o genro humano 
de Drácula, resolve virar 
um monstro para ser acei-
to na família da esposa (Se-
lena Gomes). O problema 
é que sua transformação 
vem com efeito colateral: 
ele faz com que todos os 
monstros ao seu redor vi-
rem humanos, revirando a 
premissa dos filmes ante-
riores do avesso. Para re-

tomarem suas identidades 
originais, eles devem viajar 
até a Amazônia em busca 
de uma cura mágica.

A continuação vai mos-
trar uma nova confusão, 
que começa quando Jona-
than (voz original de Adam 
Samberg), o genro humano 
de Drácula, resolve virar um 
monstro para ser aceito na 
família da esposa (Selena 
Gomes). O problema é que 
sua transformação vem com 
efeito colateral: ele faz com 
que todos os monstros ao 
seu redor virem humanos, 
revirando a premissa dos 
filmes anteriores do avesso. 
Para retomarem suas identi-
dades originais, eles devem 
viajar até a Amazônia em 
busca de uma cura mágica.

Os fãs de The Beatles 
já podem se prepa-
rar: o documentário 

Get Back, com seis horas de 
duração e direção de Peter Ja-
ckson, chegará ao Disney+ no 
final do ano como uma forma 
de celebrar o Dia de Ação de 
Graças nos Estados Unidos. O 
filme será separado em três 
partes, estreando nos dias 25, 
26 e 27 de novembro.

Os fãs de The Beatles já po-
dem se preparar: o documen-
tário Get Back, com seis horas 
de duração e direção de Peter 
Jackson, chegará ao Disney+ 
no final do ano como uma for-
ma de celebrar o Dia de Ação 
de Graças nos Estados Unidos. 
O filme será separado em três 
partes, estreando nos dias 25, 
26 e 27 de novembro.

“Como um grande fã dos 
Beatles, estou absolutamen-
te emocionado que o Disney+ 
será o lar desta extraordiná-
ria série de documentários 
do lendário cineasta Peter 
Jackson”, declarou Bob Iger, 
presidente executivo da The 
Walt Disney Company em 
nota divulgada à imprensa. 

“Esta coleção fenomenal de 
filmagens nunca antes vistas 
oferece um olhar sem prece-
dentes sobre a camaradagem 
íntima, as composições ge-
niais e o impacto indelével de 
uma das bandas mais icôni-
cas e culturalmente influen-
tes de todos os tempos”.

“Estou imerso neste proje-
to há quase três anos e muito 
animado que o público em 

todo o mundo finalmente será 
capaz de vê-lo”, declarou Peter 
Jackson ao DEADLINE. O cine-
asta é a única pessoa em 50 
anos a ter acesso a 60 horas de 
imagens inéditas de um acervo 
histórico da banda filmado em 
janeiro de 1969 por Michael 
Lindsay-Hogg. O arquivo tam-
bém conta com mais de 150 
horas de áudio inédito, todos 
restaurados por Jackson.

Get Back narrará Paul 
McCartney, John Lennon, 
George Harrison e Ringo 
Starr enquanto planejam o 
icônico “show no telhado”, a 
última apresentação ao vivo 
dos Beatles como um grupo. 
A produção mostrará os en-
saios e todo o processo de 
planejamento para o show 
que se tornou atemporal na 
memória dos fãs da banda.

The Beatles: Get Back documentário 
de 6 horas chega em novembro 

“Hotel Transilvânia 4” leva mons-
tros animados à Amazônia


