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Por conta e risco do regime cubano, o acesso à internet está bloqueado e há cortes nas linhas telefônicas, o que torna a ilha caribenha isola-
da e incomunicável após a onda de protestos que surpreendeu o governo no domingo. Enquanto o presidente Miguel Díaz Canel falava em 
cadeia nacional, por volta das 16h, para tachar os manifestantes de mercenários, as mídias sociais eram silenciadas em todo o país.

DIÁRIO DO ESTADO
Cuba derruba internet para evitar novos 
protestos organizados por redes sociais

Drive thru: mais 
duas mil senhas 
são distribuídas 
para vacinação  p2 p4

Educação regrediu ao patamar 
de 20 anos atrás durante a pandemia
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos, não há muitos 
motivos para comemorar. A pandemia acentuou os desafios que já existiam 
e fez retroceder as conquistas em alguns setores, como na educação.
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O governador Ronaldo Caiado, ao lado da presidente de honra da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, inaugurou, nesta terça-feira 
(13/07), o Centro de Convivência da Casa Militar, em Goiânia.

Governador Ronaldo Caiado 
inaugura Centro de Convivência 
da Secretaria da Casa Militar  p3
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mais duas 
mil senhas 
são distri-
buídas para 
vacinação 
contra Co-
vid-19
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Os ministérios da 
Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento 

e da Educação firmaram um 
acordo para ampliar a parti-
cipação da agricultura fami-
liar no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae).

O acordo prevê ações de 
qualificação dos produtores 
e ações para fazer com que 
estados e municípios pos-
sam atingir a cota de 30% do 
volume de compras do Pnae 
com produtos provenientes 
da agricultura familiar.

Entre as ações, estão pre-
vistos cursos e iniciativas de 
formação de trabalhadores 
envolvidos no programa, como 
nutricionistas e extensionistas 
rurais, gestores, diretores de 
escola e outros envolvidos na 
definição da aquisição dos ali-
mentos escolares.

Serão realizados cinco 
seminários estaduais ou 
regionais que trabalharão 

formas de inserção da agri-
cultura familiar no Pnae. O 
foco será sobre municípios 
que não compram dessa 
modalidade ou possuem 
baixo percentual dentro 
do volume de alimentos 
adquiridos. Também serão 
organizadas quatro oficinas 
no estado do Amazonas.

Outra medida do acordo 
será a oferta de assistência 
técnica e extensão rural a 
agricultores familiares de 
modo a estimular a am-
pliação da oferta de produ-
ção às escolas e secretarias 
de Educação que adquirem 
as compras do Pnae.

Atualmente, 46 milhões 
de crianças da educação 
básica recebem merenda 
escolar. A legislação exige 
que 30% desse volume de 
alimentos seja oriunda da 
agricultura familiar, índi-
ce que em muitos lugares 
não é atingido.

Reprodução

Goiânia continua vaci-
nando pessoas a partir de 
39 anos nesta quarta-feira 
(14/07) e disponibilizará 
mais duas mil senhas no 
drive thru do Shopping Pas-
seio das Águas. As senhas 
são limitadas e começam 
a ser distribuídas às 8h. 
Além disso, existem outros 
16 postos disponíveis, das 
8h às 17h, que atendem 
por meio de agendamento 
pelo aplicativo e pelo site 
da Prefeitura.

“A distribuição de se-
nhas no drive-thru facilitou 
a logística de atendimen-
to no Passeio das Águas e 
acreditamos que não será 
diferente daqui para fren-
te, mais e mais pessoas 
poderão ser vacinadas”, 
esclarece o secretário de 
Saúde, Durval Pedroso.

Gestantes sem comor-
bidades, puérperas (até 
45 dias após o parto) re-
sidentes em Goiânia e 
idosos com segunda dose 
em atraso continuam 
sendo atendidos no Cia-
ms Dr. Domingos Viggia-
no (antigo Ciams Jardim 
América), sem agenda-
mento. Para informações 
detalhadas para qualquer 
um dos dias e dos grupos, 
basta acessar o este link.

Segunda dose
Ainda nesta quarta-fei-

ra (14), poderão receber 
o imunizante aqueles que 
estão previstos para o dia 
20/7 da vacina AstraZene-
ca. São disponibilizados 
sete locais, sendo cinco 
escolas, além da Área I 
da PUC Goiás e o Salão 
Comunitário (ao lado do 
CSF Guanabara I), sem a 
necessidade de agenda-
mento, das 8h às 16h.

Acordo visa ampliar alimentos da 
agricultura familiar em merendas

Os estudantes interessa-
dos em fazer o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2021 precisam ter o login 
único de acesso aos serviços 
digitais do governo federal, 
no portal Gov.br. As inscri-
ções para o exame podem 
ser realizadas até as 23h59 
de quarta-feira (14/7), na Pá-
gina do Participante.

 A senha de acesso ao 
Gov.br é necessária para 
acompanhar a inscrição 
na Página do Participante 
ou no aplicativo do Enem, 
bem como para consultar 
o local de provas e imprimir 
o Cartão de Confirmação de 
Inscrição. Ela também será 
utilizada para conferir re-
sultados individuais e para 
inscrição em programas de 
acesso à educação superior, 
de bolsa de estudos e de fi-
nanciamento estudantil, en-
tre outros programas do Mi-
nistério da Educação (MEC).

 O cadastro no Gov.
br pode ser realizado por 
meio do endereço acesso.
gov.br, basta informar o nú-
mero do CPF e confirmar os 

dados pessoais. Para ativar 
a conta, será enviado um 
código para o e-mail ou te-
lefone celular, que deverá 
ser inserido no formulário. 
Após, o usuário poderá 
criar a senha de acesso e 
finalizar o cadastro.

 Além das informações 
básicas do cidadão, é pos-
sível se cadastrar no Gov.
br por meio do aplicativo 
Meu Gov.br com validação 
facial, de informações de 
bancos credenciados e de 

certificados digitais. Para 
cada tipo de cadastro, há um 
nível de confiabilidade que 
garante o controle de aces-
so a determinados serviços. 
Em caso de dúvidas, o portal 
possui uma página com to-
das as informações sobre a 
manutenção da conta.

 
Sobre o Enem

O Exame Nacional do 
Ensino Médio foi instituído 
em 1998 com o objetivo 
de avaliar o desempenho 

escolar dos estudantes ao 
término da educação bási-
ca. Em 2009, o exame aper-
feiçoou sua metodologia e 
passou a ser utilizado como 
mecanismo de acesso à 
educação superior.

 As notas do Enem po-
dem ser usadas para aces-
so ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) de ingresso 
em universidades públicas, 
e ao Programa Universi-
dade para Todos (ProUni), 
que oferece bolsas em ins-

tituições privadas de ensi-
no superior. Elas também 
são aceitas em mais de 50 
instituições de educação 
superior portuguesas.

Além disso, os partici-
pantes do Enem podem 
pleitear financiamento es-
tudantil em programas do 
governo, como o Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies). Os resultados do 
Enem possibilitam, ainda, o 
desenvolvimento de estudos 
e indicadores educacionais.

Educação: saiba como criar login único para acesso ao Enem
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O governador Ronal-
do Caiado, ao lado 
da presidente de 

honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, inaugurou, nesta 
terça-feira (13/07), o Centro 
de Convivência da Casa Mili-
tar, em Goiânia.

A área fica dentro do Pa-
lácio das Esmeraldas, resi-
dência oficial do governador, 
e substitui um alojamento 
que existia no local. “O tra-
balho e a determinação de 
vocês merecem, por parte 
do governo, as melhores via-
turas, as melhores armas, o 
melhor preparo, as melho-
res vestimentas e ambientes 
dignos”, disse Caiado.

Responsável pela segu-
rança pessoal do governa-
dor, do vice-governador e de 
suas famílias, a Secretaria da 
Casa Militar tem como com-
petência também garantir a 
segurança da estrutura física 
do Palácio das Esmeraldas, 
das residências oficiais do 
Executivo, do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira e do Han-
gar do Estado de Goiás.

Homenagem
O Centro de Convivência 

conta com um painel espe-
cial em homenagem a Décio 
Agrário Calázans de Carva-
lho, pai da primeira-dama 
Gracinha Caiado. O nome foi 
escolhido pelos próprios ser-
vidores, de forma unânime. 

“Sem dúvida nenhuma, é um 
dia muito especial por rece-
ber essa homenagem, em 
nome de meu pai, aqui no 
Estado de Goiás. Eu não sei 
se conseguem ter dimensão 
do que representa ter um 
pouquinho dele aqui perti-
nho de mim”, disse.

“Confesso que, quan-
do Ronaldo tomou posse, 
a maior dificuldade que eu 
tinha era morar no Palácio 
[das Esmeraldas]. Pedi para 
que nós continuássemos no 
meu apartamento e viésse-
mos ao Palácio todos os dias. 
Ele me falou que criaria pro-

blemas para todos do prédio 
e aos seguranças. Ao chegar, 
minha cabeça mudou com o 
carinho com que todos que 
trabalham aqui me recebe-
ram. Em especial, os que 
atuam na Casa Militar”, re-
lembrou a primeira-dama.

O governador, que não 
teve a oportunidade de co-
nhecer o sogro, demonstrou 
admiração por sua história. 
“Na Bahia, nos lugares em 
que passava, seja na par-
te política ou rural, todos 
tinham uma palavra para 
se dirigir a Décio Carvalho 
como um homem além do 

seu tempo, de capacidade 
maior de administrar as coi-
sas que tinha e de se consoli-
dar como amigo, orientador 
e cuidador da educação dos 
filhos. Sempre deu aos filhos 
o que não teve a oportunida-
de de ter”, ressaltou Caiado.

Operação Lázaro
Durante a solenidade de 

inauguração do Centro de 
Convivência da Casa Militar, 
foram homenageados tam-
bém os membros das forças 
de segurança envolvidos na 
operação que culminou com 
a captura do fugitivo Lázaro 

Barbosa, no final de junho.
“A caçada de Lázaro tem 

um significado. Vocês não 
conseguem imaginar o que 
fizeram por Goiás. A lealda-
de, a eficiência, a coragem 
de enfrentar adversidades. 
O Governo do Estado estará 
sempre de mãos dadas com 
vocês, que resgataram a se-
gurança e a dignidade de as 
pessoas caminharem pelo 
Estado. Sou um governador 
orgulhoso da tropa que te-
nho”, reforçou Caiado.

Nove policiais da Casa 
Militar, ex-integrantes das 
Rondas Ostensivas Táticas 

Metropolitana (Rotam) e que 
foram voluntários na força-
-tarefa, receberam honrarias. 
Eles foram responsáveis por 
encontrar e capturar Lázaro, 
durante a tentativa de fuga 
na zona rural de Águas Lindas 
de Goiás, no Entorno do Dis-
trito Federal (DF). 

São eles: o major Edson 
Luís Souza Melo Rocha, o ca-
pitão Bruno César da Silva e 
Alvim, o subtenente Cleiton 
Pereira de Paula, os primeiros 
sargentos Allan Kardec Ema-
nuel Franco, Ronyeder Rogis 
Silva, Joubert Teodoro Alves 
de Souza e Arivan Batista 
Arantes, o segundo sargen-
to Gilberto Moreira Barreto 
Júnior e o terceiro sargento 
Teófilo Pereira e Silva.

Além deles, quatro mem-
bros da área de inteligência 
também receberam home-
nagens: o capitão Rafael de 
Almeida Bispo e os soldados 
Fabrício Soares Carrijo, Mi-
chael Douglas da Silva e Cá-
cio Braga dos Santos.

“A forma com que o go-
vernador Ronaldo Caiado 
conduz o Estado modifica 
tudo. É um governo transpa-
rente, uma maneira diferen-
te de governar. Hoje, a Casa 
Militar também trabalha de 
forma diferente. Além das 
atribuições de fazer a se-
gurança das nossas autori-
dades, também prestamos 
serviços à sociedade, como 
foi no caso Lázaro”, expli-
cou o secretário de Estado 
da Casa Militar, coronel Luiz 
Carlos de Alencar.

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 
(CBM-GO), informou nesta 
terça-feira (13/07), que o in-
cêndio no Parque Nacional 
das Emas, no sudoeste goia-
no, já atingiu mais de 30 mil 
hectares de reserva. Além do 
CBM-GO, o Corpo de Bom-
beiros do Mato Grosso do Sul 
(CBM-MS) e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) auxi-
liam no combate as chamas.

Segundo a corporação, a 
Operação Cerrado Vivo mo-
bilizou efetivo de 15 especia-
listas bem equipados que já 
estão em combate desde a 
madrugada do dia 11, além 
de uma força tarefa regional 
das OBM’s locais.

Ao todo são, aproxima-
damente, 31 bombeiros 
do CBM, 15 bombeiros do 
CBM-MS e 51 brigadistas do 
ICMBio em ações de comba-

te terrestre, com apoio de 
viaturas auto bomba e cami-
nhões pipa. Foram utilizados 
até o dia 12 mais de 30 mil 
litros de água.

O incêndio já atingiu mais 
de 30 mil hectares de área 
do parque. Haviam 4 fren-
tes principais do incêndio. 
Duas foram controladas com 
apoio de caminhões pipa de 
fazendeiros locais e atuação 
conjunta da Força Tarefa Es-
pecializada-FTE com bombei-
ros do MS.

Atualmente o ICMBios, 
CBMGO e CBMMS concen-
tram suas ações para comba-
ter focos remanescentes pró-
ximos ao rio Formoso para 
evitar que o fogo ultrapasse 
um aceiro negro e atinja a 
região leste do parque e rea-
lizar monitoramento das áre-
as já debeladas para que não 
haja reignição com linhas de 
fogo ainda maiores.

Reprodução

Incêndio no Parque das Emas já atingiu 30 mil hectares, diz Bombeiros

Governador Ronaldo Caiado inaugura Centro 
de Convivência da Secretaria da Casa Militar
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Apesar dos ataques do 
presidente Jair Bol-
sonaro à imunização 

contra a Covid-19, a adesão 
às vacinas contra a doença 
continua a crescer no Brasil 
e atinge nível recorde, che-
gando a 94% da população, 
mostra pesquisa Datafolha. 
O levantamento ouviu de for-
ma presencial 2.074 pessoas 
de 16 anos ou mais em 146 
cidades do país nos dias 7 e 
8 de julho. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais 
para mais ou para menos.

Entre os entrevistados, 
56% dizem já ter se vacinado, 
e 38%, que pretendem fazê-
-lo. Apenas 5% afirmam que 
não foram nem pretendem 
ser imunizados e 1% responde 
que não sabe. Quase 1 a cada 
5 entrevistados (19%) decla-
ra já ter tomado duas doses 
(17%) ou dose única (2%), e 
37% ainda aguardam a data 
para completar a imunização.

Com a oferta de quatro 
imunizantes diferentes no 
país, autoridades de saúde 
têm pedido que a popula-
ção tome o que tiver posto, 
para ampliar a cobertura o 
mais rápido possível. O Da-
tafolha mostra que 1% dos 
brasileiros não foi imuniza-
do ainda porque não tinha a 
vacina que queria. A maioria 

(33%) dos que pretendem se 
vacinar, mas não o fizeram, 
aguarda a sua data.

A proteção completa é es-
sencial para a defesa do orga-
nismo contra o coronavírus. 
No Brasil, apenas a vacina da 
Janssen funciona em dose 
única. Sua eficácia global, cal-
culada a partir de um ensaio 
clínico de fase 3 conduzido si-
multaneamente em oito paí-
ses, incluindo o Brasil, foi de 
66% -uma taxa considerada 

excelente para uma vacina de 
apenas uma dose. A vacina 
oferece ainda uma proteção 
de 82% contra casos graves 
14 dias após a aplicação e de 
até 88% com 28 dias ou mais.

Os demais imunizantes 
distribuídos no país deman-
dam duas doses para produ-
zir efeitos mais significativos. 
É o caso da Coronavac, Astra-
Zeneca e Pfizer. Estudo pu-
blicado na revista científica 
Nature revelou que pessoas 

que receberam uma única 
dose das vacinas da Pfizer ou 
da AstraZeneca produziram 
anticorpos que quase não 
tiveram efeito sobre a va-
riante delta, detectada pela 
primeira vez na Índia e que 
já foi identificada no Brasil.

Para os que receberam a 
segunda dose, a taxa de efi-
cácia contra a delta é estima-
da como superior a 60% em 
ambos os casos. Além disso, 
estudos têm mostrado que, 

para beneficiar a população 
como um todo, a vacina pre-
cisa ser aplicada em um per-
centual elevado das pessoas.

Experimento em Serrana 
(SP), por exemplo, apontou 
queda significativa no número 
de novos casos sintomáticos 
de Covid e de hospitalizações 
quando 75% da população 
elegível foi imunizada com 
duas doses da Coronavac.

A proteção de uma parcela 
expressiva da população tam-

bém é fundamental para con-
ter o surgimento de novas va-
riantes do coranavírus. Como 
nenhuma vacina tem 100% 
de eficácia contra o contágio, 
quanto mais vírus circulando, 
maior é a chance de surgir 
uma mutação que escape aos 
imunizantes disponíveis.

Por enquanto, as vacinas 
estão vencendo a corrida con-
tra o aparecimento de novas 
variantes do vírus, ainda que 
o grau de proteção em alguns 
casos seja menor do que o es-
perado anteriormente.

Por esses motivos, gover-
nos de diversas nações têm fei-
to campanhas reiteradas para 
estimular a imunização com-
pleta. No Brasil, com Bolsonaro 
atuando na contramão da ten-
dência global, a adesão às vaci-
nas atingiu o ponto mais baixo 
em dezembro do ano passado, 
quando o país registrava 180 
mil mortes pela doença –hoje 
já são mais de 534 mil.

Naquele momento, quan-
do as primeiras doses já eram 
aplicadas no Reino Unido, 
23% dos entrevistados pelo 
Datafolha diziam não ter in-
tenção de se imunizar, e me-
tade afirmava que não toma-
ria vacina da China, país de 
origem da Sinovac, empresa 
parceira do Instituto Butantan 
na produção da Coronavac.

Divulgação

Adesão à vacina chega a 94% e atinge recorde

No dia que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
completa 31 anos, não há 
muitos motivos para come-
morar. Segundo o UNICEF, 
órgão da ONU responsável 
por promover os direitos das 
crianças, a pandemia acen-
tuou os desafios que já exis-
tiam e fez retroceder as con-
quistas em alguns setores, 
como na educação. A chefe 
de políticas sociais do UNICEF 
no Brasil, Liliana Chopitea, se 

refere às crianças como “víti-
mas ocultas” da Covid-19.  

Escolas fechadas há quase 
um e ano meio podem cau-
sar impactos irreversíveis, de 
acordo com ela. Segundo da-
dos do órgão, antes da pan-
demia aproximadamente 1,7 
milhões de crianças e adoles-
centes estavam fora da esco-
la, número que representava 
um cenário de melhora.

A pesquisa mais recente 
mostra que agora temos qua-

se 5 milhões de jovens em 
idade escolar que deixaram 
de ter aula por alguma razão, 
muitas vezes por não possuir 
acesso à internet. “Você ima-
gina os impactos disso, não 
só no presente, como para o 
futuro da criança”, diz Liliana.

Liliana defende que ações 
para recuperar os danos des-
se período devem ser toma-
das o mais rápido possível, 
para impedir que os retro-
cessos sejam ainda maiores. 

“A reabertura segura das es-
colas é a mais importante”, 
de acordo com Ela. Junto a 
isso, medidas que avaliem 
quais crianças foram mais 
prejudicadas pelo ensino re-
moto e assegurem que elas 
tenham um acompanha-
mento maior e mais direto. 
“É muito particular com cada 
criança, algumas podem re-
cuperar o tempo perdido, 
mas outras podem nunca 
voltar ao que era antes.”  

Não é só a educação que 
foi afetada por tanto tempo 
de escolas fechadas. Pes-
quisas do UNICEF também 
apontam impactos grandes 
na nutrição e na saúde men-
tal de crianças e adolescentes. 
Dentre a população que mora 
com menores de idade, 13% 
declaram que as crianças e 
adolescentes deixaram de co-
mer em algum momento por 
falta de dinheiro para com-
prar alimentos. “Muitas crian-

ças dependem da merenda 
escolar, principalmente em 
famílias com renda de até um 
salário mínimo”, diz Liliana.

Os jovens também ficaram 
muito tempo sem ver seus 
colegas e sem participar de 
atividades sociais, o impacto 
na saúde mental dessa faixa 
etária também foi observado 
pelo órgão. De acordo com 
Liliana, “é importante apli-
car políticas específicas para 
apoiá-los, fortalecer .

Unicef: Educação regrediu ao patamar de 20 anos atrás durante a pandemia



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 
seminovo 20 mil km revi-
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

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 
: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 
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,cozin
ha,sala,varanda,barracão 
com 2/4, sala e cozinha 
com entraliada,portão 
eletrô nico,e cerca elé-
trica. tratar (62) 8130-
4240/9490-2310 What-
sapp 8487-3063 Cre ci 
22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
tada, água e nergia elé-
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 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

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

eado e há cortes nas linhas 
telefônicas, o que torna a ilha 
caribenha isolada e incomu-
nicável após a onda de protes-
tos que surpreendeu o gover-
no no domingo. Enquanto o 
presidente Miguel Díaz Canel 
falava em cadeia nacional, por 
volta das 16h, para tachar os 
manifestantes de mercenári-
os, as mídias sociais eram si-
lenciadas em todo o país.

Conforme constataram 
entidades que monitaram o 
tráfego na web, como Netblo-
cks, Acess Now e Kentik.ink, a 
atividade foi reduzida a zero 
em Cuba, limitando a difusão 
de informações sobre prisões 
e desaparecidos, assim como 
a repressão aos que desafia-
ram o regime, pelo segundo 
dia consecutivo.

“O governo relutou muito 
em abrir o país à internet por-
que sabia que seria perigoso 
manter o poder da forma como 
lhe convém. Mas, por outro 
lado, sem internet não há de-
senvolvimento econômico 
possível, e as pessoas se deram 
conta de que o discurso de jus-
tiça social é mentiroso quando 
são exibidas imagens de privilé-
gios entre autoridades.”

No dilema entre a ex-
pansão do acesso online e a 
manutenção do status quo, 
o regime deixa evidente que 
a segunda alternativa é prio-
ritária e única, quando opta 
pelo apagão digital para ten-
tar conter os protestos e lan-
çar seu rigoroso aparato poli-
cial contra os manifestantes.

De acordo com a ONG 
Cubalex, que se dedica à de-
fesa dos direitos humanos, 
pelo menos 150 foram presos 
desde domingo. Entre eles, 
há vários integrantes do Mo-
vimento San Isidro, a rede de 
artistas e ativistas que defen-
de abertamente a mudança 
política em Cuba e tornou-se 
alvo preferido do regime.

Agora é avaliar o impac-
to dessa nova dissidência, 
armada com celulares que 
expõem a fragilidade de um 
governo autoritário, há mais 
de seis décadas imperando 
sob partido único.

Sem o carisma e o lega-
do dos Castro, Miguel Díaz-
-Canel é rotulado como ma-
rionete e impõe os mesmos 
métodos para silenciar opo-
sitores. Porém, em condições 
muito diferentes: a insatisfa-
ção é alimentada pelas redes 
sociais que ele tenta, a todo 
custo, bloquear.

Cuba derruba serviço de internet para evitar 
novos protestos organizados por redes sociais

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 14 de Julho de 2021 mundo

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,cozin
ha,sala,varanda,barracão 
com 2/4, sala e cozinha 
com entraliada,portão 
eletrô nico,e cerca elé-
trica. tratar (62) 8130-
4240/9490-2310 What-
sapp 8487-3063 Cre ci 
22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
tada, água e nergia elé-
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 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A coluna descobriu com 
exclusividade que Neymar 
e Bruna Marquezine se 
reencontraram no último 
sábado após o jogo entre 
Brasil e Argentina pela Copa 
América no Maracanã. Mas 
o encontro não foi dos mais 
agradáveis. A atriz apareceu 
de surpresa no local onde 
o jogador estava e deu de 
cara com ele acompanhado 
de outra mulher.

Neymar estava na casa 
de Gabriel David, diretor de 
marketing da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro (Liesa) 
e filho de Anísio Abrahão 
David, patrono da Beija-
-Flor. Atualmente, o em-
presário namora Giovanna 
Lancellotti. Foi ela quem 

contou para a amiga que o 
jogador estava por lá.

Mas a chegada inespera-
da de Bruna causou o maior 
climão. Isso porque Gabriel 
é muito amigo de Enzo Celu-
lari, ex-namorado dela. Além 
disso, a atriz não contava que 
encontraria Neymar acom-
panhado de outra mulher. 
Ela ficou cerca de meia hora 
no local e foi embora como 
se nada tivesse acontecido.

No próximo sábado 
(17/7), Neymar e Bruna 
devem se encontrar nova-
mente. Os dois foram con-
vidados e já confirmaram 
presença na festa de aniver-
sário de Gabriel, que será 
realizada no haras da famí-
lia David. Será que, desta 
vez, o clima vai ser melhor?

Nesta terça-feira 
(13/7), a empresa 
mostrou imagens 

exclusivas das próximas pro-
duções a entrar no catálogo, 
incluindo cenas da sequência 
de Sintonia, que revelam dois 
novos personagens: Tally, pa-
quera de Doni, vivida por Ga-
briela Mag; e Levi, da turma 
da igreja, vivido por Bruno 
Gadiol. Os três amigos, Doni, 
Rita e Nando, continuam 
com suas trajetórias na bus-
ca por espaço em meio aos 
desafios que enfrentam na 
comunidade periférica de 
São Paulo, em que vivem.

Além de liberar a espia-
dinha em cenas da comédia 
Confissões de Uma Garota 
Excluída, a Netflix revelou 
ainda as primeiras fotos do 
elenco que tem Júlia Ra-
bello, Stepan Nercessian e 
Rosane Gofman.

A plataforma também di-
vulgou dois novos filmes para 
o segundo semestre: Amor 
Sem Medida, comédia român-
tica com Leandro Hassum, 
que dá vida a um homem de 
baixa estatura apaixonado por 

um “mulherão”; e Diários de 
Intercâmbio, protagonizado 
por Larissa Manoela e Thati 
Lopes. Depois do grande su-
cesso Modo Avião, que deco-
lou em mais de 28 milhões de 
lares no mundo, Larissa agora 
interpreta uma adolescente 
que decide fazer um inter-
câmbio junto com uma amiga, 
na esperança de resolver to-
dos os seus problemas.

Quem gosta de série docu-
mental vai se emocionar com 
os bastidores de É o Amor: 
Família Camargo. A produção 
mostra o cotidiano e a inti-
midade da família de um dos 
maiores ícones da música ser-
taneja Zezé di Camargo, em 
sua fazenda, enquanto ele e 
a filha Wanessa Camargo pro-
duzem um novo disco.

Na esteira das produções 

documentais, João de Deus, 
que conta história do homem 
conhecido mundialmente por 
suas cirurgias espirituais e por 
ter protagonizado o maior 
escândalo de assédio sexual 
do Brasil, se soma às já anun-
ciadas Elize Matsunaga: Era 
Uma Vez um Crime e Emicida: 
AmarElo – Ao Vivo, íntegra do 
show do artista no Theatro 
Municipal de São Paulo.

Netflix anuncia novos filmes, 
séries e realitys shows nacionais

Bruna Marquezine e 
Neymar se reencontram


