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A Prefeitura de Goiânia disponibiliza a partir de hoje a nova versão do portal goiania.go.gov.br e três novos serviços digitais à população. 
As principais mudanças no site são o maior destaque para os serviços e a integração deles com todas as mídias da Prefeitura de Goiânia.

DIÁRIO DO ESTADO
Prefeitura de Goiânia lança serviços digitais 
para acesso da população a serviços públicos

Faustão estreia 
em janeiro e irá ao 
ar mais de uma vez 
por semana  p11 p4

Bolsonaro diz que o Brasil vai reagir 
se não tiver voto impresso em 2022
 O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quarta-feira (28/7) que 
“o povo vai reagir” caso o projeto de voto impresso do governo não 
seja aprovado pelo Congresso para as eleições de 2022. 

p2

O contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin, 
produzida pelo laboratório Bharat Biotech, será cancelado. A informação é dos 
ministros Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Marcelo Queiroga 
(Saúde) que concederam entrevista coletiva, nesta quinta-feira (29/7), no 
Palácio do Planalto, em Brasília.

Covid-19: Ministério da Saúde 
decide cancelar contrato para 
compra de vacina da Covaxin  p4

p8
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A Prefeitura de Goiânia 
disponibiliza a par-
tir desta sexta-feira 

(23/7) a nova versão do portal 
goiania.go.gov.br e três novos 
serviços digitais à população. 
As principais mudanças no 
site são o maior destaque 
para os serviços e a integração 
deles com todas as mídias da 
Prefeitura de Goiânia.

Também por meio do por-
tal goiania.go.gov.br podem 
ser abertos agora processos 
para Defesa Prévia, Recurso à 
Jari e Requerimento, Inclusão 
e Alteração de Cadastro de 
Atividade Econômica (CAE).

Os novos serviços online 
fazem parte de um pacote de 
medidas para modernizar e 
tornar mais eficiente a admi-
nistração pública lançado pelo 
prefeito Rogério Cruz nesta 
quinta-feira (29/7), em coleti-
va de imprensa, no Palácio das 
Campinas (Paço Municipal).

Defesa prévia 
A digitalização dos pro-

cessos de Defesa Prévia e 
Recurso à Jari chegam para 
somar com a transferência 
de pontuação da CNH, que 
pode ser feita digitalmente 
desde março deste ano. “É 
uma novidade e tecnologia 
chegando à Secretaria de 
Mobilidade onde o condutor 
não vai precisar se deslocar 
até a sede da SMM ou uni-
dades de atendimento para 
dar entrada em um recurso, 
ele poderá fazer tudo por 
meio do site da Prefeitura. 
Os condutores serão os mais 
beneficiados com a digitali-
zação dos processos já que a 
comunicação com a adminis-

tração passará a ser direta, 
de forma rápida e efetiva, 
dando celeridade e transpa-
rência aos processos”, desta-
ca o secretário executivo de 
Mobilidade, Ciro Meireles.

Ciro explica que caso o 
cidadão não consiga autu-
ar estes processos em meio 
eletrônico, as lojas de aten-
dimento – Atende Fácil – es-
tarão disponíveis para orien-
tá-los e realizar os serviços. 
“Apesar do atendimento 
nas unidades, os serviços 
continuarão eletrônicos. O 
servidor fará o trabalho di-
gitalmente também”, explica 
Meireles.

Entenda os novos servi-
ços referentes à Mobilidade 
disponíveis no site da Prefei-

tura de Goiânia:
-Defesa Prévia – Cadep 

(1ª instância): Serviço dis-
ponível à sociedade como 
forma de recurso adminis-
trativo (meio legal) para 
contestar uma autuação de 
trânsito recebida. Público-al-
vo – todo cidadão goianien-
se ou cidadão que transitou 
na capital e teve uma autua-
ção de trânsito.

-Recurso à Jari (2ª ins-
tância): Serviço disponível 
à sociedade como forma de 
recurso administrativo (meio 
legal) para contestar uma au-
tuação de trânsito recebida. 
Público-alvo – todo cidadão 
goianiense ou cidadão que 
transitou na capital e teve 
uma autuação de trânsito.

Novo portal
As principais mudanças 

na nova versão do site da 
Prefeitura de Goiânia são 
o destaque maior para os 
serviços e a integração de-
les com todas as mídias da 
Prefeitura de Goiânia.

Os atalhos dos serviços 
oferecidos pela Prefeitura 
aparecem em primeiro pla-
no, divididos de acordo com 
o perfil de interesse: Cidadão, 
Servidor, Empresa e Turista.

Uma nova ferramenta de 
comunicação também foi 
criada, o “web stories”, que 
permite uma divulgação 
rápida e dinâmica de con-
teúdo, em um formato já 
conhecido por usuários das 
redes sociais.

Além disso, na home do 
site o novo painel de notí-
cias aparece mais robusto 
e dinâmico mesclando as 
publicações de noticias, 
banners de campanhas e os 
vídeos publicados no canal 
da Prefeitura de Goiânia.

As sessões internas do 
site (serviços, estrutura de 
governo, transparência, 
subsites e hotsites) foram 
melhoradas, elas receberam 
cara nova e ferramentas de 
pop-ups auto explicativas.

Já a ferramenta de busca 
foi refeita. Com mais inteli-
gência, agora ela passa a en-
tender o “peso” das palavras 
que o usuário utiliza, para 
tentar trazer sempre o me-
lhor resultado de busca.

Reprodução

O presidente da Agên-
cia de Regulação de Goi-
ânia (ARG), Paulo César 
Pereira, informou que 
entulhos removidos de 
lotes baldios e demais 
logradouros públicos não 
serão cobrados na taxa 
do lixo, a ser implantada 
na capital. De acordo com 
o ele, a cobrança da taxa 
será exclusiva para resídu-
os domiciliares, o que en-
volve também os resíduos 
industriais e comerciais.

Em entrevista ao Mais 
Goiás, Pereira pontuou 
que o lixo que não se 
caracteriza como domi-
ciliar, tais como entulhos 
de construção civil, lim-
pezas diárias e podas de 
árvore, ficarão de fora 
da nova taxa. “A taxa é 
pra cobrar resíduos do-
miciliares – residenciais 
e não residenciais, como 
industriais, comerciais e 
prestacionais”, disse.

Ainda conforme o pre-
sidente, uma comissão 
formada pela Prefeitura 
de Goiânia está avalian-
do como será o método 
de cobrança. O mais pro-
vável, adianta Pereira, é 
que a estimativa seja feita 
levando em conta a área 
construída de cada imó-
vel. Porém, a conta será 
fechada após a conferên-
cia no aterro.

“É um bom parâmetro 
para estimar a quantida-
de de resíduos produzi-
dos nos domicílios. [Mas] 
Apenas a estimativa in-
dividualizada será consi-
derada, possivelmente, a 
área construída do imó-
vel. Porque, na verdade, 
sobre a totalidade de 
resíduos recolhidos, essa 
será conferida e medida 
por balança no aterro sa-
nitário”, concluiu.

Goiânia lança serviços digitais para 
acesso da população a serviços públicos

Goiânia ampliará a 
testagem de antígeno da 
população para Covid-19 
a partir desta sexta-feira 
(30/7). A nova estratégia 
será realizada em dois dias 
na semana, totalizando 
7.500 testes feitos em três 
pontos, mediante agenda-
mento pelo site da Prefei-
tura. O atendimento segue 
sendo feito das 8h às 16h. A 

testagem será realizada pela 
empresa contratada por 
meio de pregão eletrônico. 

A partir da próxima se-
mana, será incluído um 
drive thru em cada dia de 
testagem, além dos pos-
tos fixos. A ampliação visa 
atender um maior público 
de pessoas e dessa forma 
desenvolver ações de diag-
nóstico precoce e interrup-

ção da cadeia de transmis-
são do coronavírus. Nesta 
sexta, a testagem será na 
Escola O Pequeno Aprendiz 
e nos estacionamentos do 
Cais Bairro Goiá e do Cam-
pus V da PUC Goiás. 

“Com a contratação 
da empresa, estamos do-
brando a quantidade de 
testes realizada semanal-
mente, proporcionando 

maior conforto para a 
população e o que é mais 
importante, evitando que 
pessoas positivas e sem 
sintomas continuem cir-
culando e espalhando o 
vírus”, explica o secretário 
de Saúde, Durval Pedroso. 

A testagem continua di-
recionada para pessoas a 
partir de 12 anos, assinto-
máticas e que tiveram con-

tato com algum caso con-
firmado para Covid-19 nos 
últimos dias. Em caso de  
sintomas, o paciente deve 
se dirigir à alguma unidade 
de saúde e passar por aten-
dimento médico. O teste 
é feito com o método de 
swab com hastes flexíveis 
que detecta a presença do 
vírus e fica pronto em cerca 
de 20 minutos. 

Goiânia vai realizar cerca de 30 mil testes de antígeno por mês
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O governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta quinta-feira 

(29), do lançamento do guia 
“Planejamento Estratégico: 
Caminho para a Retomada 
da Economia”, elaborado 
pela Federação das Associa-
ções Comerciais, Industriais, 
Empresariais e Agropecuárias 
do Estado de Goiás (Facieg). 
A iniciativa visa a orientar a 
recuperação econômica das 
empresas e, dessa forma, su-
perar as perdas sofridas devi-
do à pandemia de Covid-19. 
“A abertura de mercado supe-
ra todas as expectativas. O Es-
tado da vez é Goiás”, afirmou.

Caiado destacou as ini-
ciativas do governo estadual 
para alavancar a economia 
goiana, principalmente na 
melhoria da infraestrutura. 
“Estamos investindo no que 
existe de mais promissor, 
como a logística, que avança 
enormemente. Também es-
tamos recuperando a parte 
fiscal do Estado”, declarou.

O governador citou a im-
portância de o empreende-
dor goiano ter suporte para 
tomar as decisões corretas 
para alavancar o próprio ne-

gócio. “Essa junção de forças 
da Facieg e do Governo de 
Goiás fará com que seja pos-
sível e mais breve a retomada 
dos empregos e da qualidade 
de vida das pessoas”, disse.

Os mecanismos de ação 
elencados no documento 
são divididos em quatro 
eixos: planejamento estra-
tégico, plano de marketing, 
plano de gestão de pessoas 
e plano financeiro. Ao longo 

do guia são apresentadas 
opções de crédito disponí-
veis em Goiás e orientações 
sobre a legislação vigente.

Durante discurso, o se-
cretário-geral de Governo, 
Adriano da Rocha Lima, 
salientou o poder de con-
centração de demandas de 
empreendedores por parte 
das Federações. “A Facieg 
facilita o diálogo, agluti-
nando as necessidades de 

todos aqueles que estão 
espalhados por Goiás. De-
fender essa pauta é fun-
damental para que a gente 
consiga avançar”, pontuou.

“A proposta inovado-
ra do governador Ronaldo 
Caiado em criar uma se-
cretaria voltada especifi-
camente para a retomada 
econômica e social de Goiás 
demonstra a enorme preo-
cupação dele em direcionar 

esforços visando emprego 
e renda aos mais afetados 
pela pandemia de Covid-19”, 
afirmou o secretário da Re-
tomada, César Moura. “Em 
quase um ano, já fizemos 
centenas de conexões com 
entidades dentro e fora do 
governo estadual para pro-
mover políticas públicas 
que diminuam as desigual-
dades em todas as regiões 
do Estado”, completou.

Guia para empresários
O documento reúne da-

dos e informações sobre o 
cenário atual que subsidiam 
a criação de estratégias para 
a retomada econômica. “Esse 
guia não é só para a retoma-
da, mas para quem vai come-
çar uma empresa”, garantiu o 
presidente da Facieg, Sebas-
tião Vieira Sobrinho. Na fala 
do vice-presidente da Fede-
ração, Márcio Luís da Silva, 
o guia foi estruturado para 
“atender todos os perfis de 
comércio, como de pequeno, 
médio e grande porte”.

Presidente do Conselho 
Deliberativo da Facieg e do 
Sebrae, Ubiratan da Silva 
Lopes elogiou a colaboração 
entre entidade e Estado. “A 
Facieg não faz isso sozinha. 
Precisamos de parceiros, e 
estamos juntos nessa parce-
ria”, disse Ubiratan. George 
Pinheiro, presidente da Con-
federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Brasil (CACB), declarou 
que a meta é promover, o 
quanto antes, a retomada 
“das atividades econômicas 
para que possamos levar 
nosso país avante”.

O lançamento da campa-
nha foi realizado no hall do 
Aeroporto Santa Genoveva, 
onde foi instalado um grande 
Box, que lembra uma atrativa 
caixa de presente. A embala-
gem esconde uma série de de-
poimentos reais de vítimas do 
tráfico de pessoas e do traba-
lho escravo. Em um telão es-
tão sendo exibidos depoimen-
tos de vítimas desta prática de 
comércio cruel e desumana.

A Campanha Coração 
Azul integra o movimento in-
ternacional de enfrentamen-
to ao Tráfico de Pessoas, uma 
iniciativa do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC/ONU) que 
acontece em vários países do 
mundo. No Brasil, a coordena-
ção é do Ministério da Justiça 
e dos governos estaduais. 

O dia 30 de julho foi insti-
tuído pela Assembleia Geral 

da ONU como Dia Mundial 
de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas e como Dia Na-
cional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas pelo Art. 
14 da Lei nº 13.344/2016.

A Campanha visa ampliar 
o conhecimento e a mobi-
lização da sociedade e das 
instituições públicas e priva-
das para o enfrentamento de 
pessoas, bem como dar visi-
bilidade às ações nacionais 

desenvolvidas no enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas.

Participaram do evento, 
entre outros, a psicóloga e 
presidente da Asssociação 
de Travestis, Transexuais e 
Transgêneros de Goiás (As-
tral-GO), Beth Fernandes, e 
secretário-executivo do Pro-
jeto Resgate Brasil, o Marco 
Aurélio de Sousa.

O lançamento da Cam-
panha contou, ainda, com a 

presença de membros do Co-
mitê Estadual de Atenção ao 
Migrante, Refugiado e Apátri-
da, Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas e Erradicação do 
Trabalho Escravo no Estado 
de Goiás (Comitrate-GO), que 
atua, de forma intersetorial, 
envolvendo órgãos públicos 
estaduais e federais, institui-
ções de ensino e organizações 
da sociedade civil no combate 
ao tráfico de pessoas.

Para a superintendente de 
Direitos Humanos da Seds, 
Ana Luísa Freire, a instalação 
do Box representa uma cons-
cientização para a população. 
“A Campanha Coração Azul 
tem o objetivo de fazer as pes-
soas acreditarem que o tráfico 
de pessoas é real. Também 
para que saibam que é pos-
sível realizar uma denúncia 
caso desconfiem de um convi-
te ou proposta”, afirma.

Reprodução

Lançada Campanha Coração Azul de prevenção ao tráfico de pessoas em Goiás

Governador Ronaldo Caiado lança guia para 
retomada econômica: “Estado da vez é Goiás”
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O contrato do Ministé-
rio da Saúde para a 
compra da vacina in-

diana Covaxin, produzida pelo 
laboratório Bharat Biotech, 
será cancelado. A informação 
é dos ministros Wagner Ro-
sário (Controladoria-Geral da 
União) e Marcelo Queiroga 
(Saúde) que concederam en-
trevista coletiva, nesta quinta-
-feira (29/7), no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

 A medida foi tomada de-
pois que uma auditoria da 
CGU para analisar questões 
relativas à legalidade do pro-
cesso de contratação e im-
portação da vacina Covaxin 
pelo Ministério da Saúde de-
monstrou irregularidades em 
documentos apresentados 
pela Precisa Medicamentos. 
A empresa era representan-
te do laboratório indiano no 
Brasil, na negociação com o 
ministério. De acordo com 
Wagner Rosário, foram de-
tectadas suspeitas de fraudes 
em dois documentos.

 Um deles, entregue pela 
Precisa à pasta, era suposta-
mente uma procuração da 
Bharat Biotech autorizando a 
representante a concluir a ne-
gociação e venda do imunizan-
te ao governo federal. Essa su-
posta adulteração seguirá para 

investigação da Polícia Federal.
 “A posição do Ministério 

da Saúde acerca dos fatos 
apurados pela CGU será de 
cancelamento do contrato. 
Todavia, em face da própria lei 
das licitações, temos que no-
tificar a empresa contratada 
para que ela apresente defesa 
nos autos, mas o objeto que 
era a contratação de vacinas 
foi perdido”, disse o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Durante apresentação do 
relatório da CGU, os minis-

tros ressaltaram que foi em-
penhado R$ 1,6 bilhão, mas 
nenhum centavo chegou a 
ser gasto na compra da vaci-
na. O valor, segundo Wagner 
Rosário, obrigatoriamente 
deve ser realocado para a 
compra de outro imunizante.

A CGU também negou 
irregularidades nas invoices 
- espécie de fatura de com-
pras internacionais - que 
previam pagamento adian-
tado referente 4 milhões de 
doses. De acordo com Rosá-

rio, os erros foram corrigidos 
e as invoices não chegaram a 
ser encaminhadas ao setor 
de pagamentos da Saúde.

 
Preço

A auditoria apontou ainda 
que não há relação com pos-
síveis casos de corrupção ou 
desvio de dinheiro com a com-
pra da Covaxin. Não houve, se-
gundo a CGU, oferta de preço 
inferior a US$ 15, por vacina.

 “A primeira e única pro-
posta é de US$ 15. Não exis-

te contrato de US$ 10, mas 
uma reunião que comenta 
que tem alvo de produção 
de vacina que fique em tor-
no de US$ 10. Assistimos à 
reunião gravada e em ne-
nhum momento há oferta de 
preço de US$ 10. Em outra 
reunião e, oficialmente, por 
documentos, o preço fecha-
do apresentado sempre foi 
US$ 15. As contratações hoje 
a nível mundial são entre 
US$ 15 e US$ 18”, destacou 
Wagner Rosário.

A análise da CGU confir-
ma a versão apresentada por 
Emanuela Medrades, da Pre-
cisa, em depoimento à CPI da 
Pandemia do Senado. A CGU 
também descartou que o valor 
acordado tenha sido 1.000% 
maior do que o anunciado ini-
cialmente pela Bharat Biotech.

 
Doses

Sobre a quantidade de 
doses, a oferta inicial da em-
presa foi de 12 milhões, mas 
as negociações avançaram 
para 20 milhões. Em rela-
ção aos prazos, não houve, 
segundo a CGU, celeridade 
indevida no processo.

 
Histórico

Produzido pelo laborató-
rio indiano Bharat Biotech, o 
imunizante foi oferecido ao 
governo federal pela Precisa 
Medicamentos, então repre-
sentante da farmacêutica no 
Brasil. O contrato da Covaxin 
se tornou alvo da CPI da Pan-
demia no Senado e do Minis-
tério Público Federal, depois 
que o servidor Luis Ricardo Mi-
randa, do Ministério da Saúde, 
e o irmão dele, o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF), de-
nunciaram “pressão atípica” 
dentro da pasta pela celeri-
dade na compra da vacina.

Divulgação

Covid-19: Ministério da Saúde decide cancelar 
contrato para compra de vacina da Covaxin

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a dizer nesta 
quarta-feira (28/7) que “o 
povo vai reagir” caso o pro-
jeto de voto impresso do go-
verno não seja aprovado pelo 
Congresso para as eleições 
de 2022. Em conversa com 
apoiadores na saída do Palá-
cio da Alvorada, o mandatá-
rio ainda rebateu o argumen-
to do presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, de que a 
mudança teria um custo alto 
para os cofres públicos, de 
cerca de R$ 2 bilhões.

“Sei que vocês não estão 
preocupados em gastar R$ 2 
bilhões do orçamento com 
uma maneira de nós termos 
a certeza de que se votou 
para prefeito, governador, 
vereador, deputado e que 

(o voto) vai ser para aquela 
pessoa”, apontou.

Sobre a live desta quinta-
-feira (29), o mandatário 
convocou a população para 
assistir, justificando que re-
velará uma “bomba” ale-
gando fraude nas eleições 
de 2014 e 2018. “O povo vai 
reagir em 22 se não tivermos 
eleições democráticas. Todos 
nós queremos eleições. Peço 

que amanhã, quinta-feira, às 
19h, o pessoal assista por-
que a gente vai demonstrar 
todas as inconsistências de 
2014, 2018… São coisas fan-
tásticas ali para mostrar”, 
declarou.

O presidente disse que 
quem trata do Orçamento é 
ele e não Barroso. “Vai ga-
nhar eleição quem tem voto. 
Se não for dessa maneira, 

poderemos ter problemas 
em 22. E eu não quero pro-
blema. E quando falam, o 
Barroso mesmo, “mais R$ 2 
bilhões”. Ô Barroso, quem 
trata de orçamento sou eu, 
não é você, tá?”.

“Contra a democracia”
Por fim, ele relatou 

questionou se o ministro é 
“contra a democracia”. “Por 

que o ministro Barroso está 
tão preocupado em não ter 
eleições democráticas? Ele 
é contra a democracia? Pa-
rece que é. Se nós estamos 
oferecendo uma maneira 
de comprovar realmente 
que as eleições não vão ser 
fraudadas, porque ele quer 
que acabem as eleições e 
permanecemos na dúvi-
da?”, concluiu.

Bolsonaro diz que o Brasil ‘vai reagir’ se não tiver voto impresso em 2022



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 autolar 
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 
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 
COMF: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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
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 MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 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 
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-
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

-------------------------------
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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 Band confirmou nesta 
3ª feira (27.jul.2021) que o 
apresentador Fausto Silva 
vai estrear na programa-
ção da emissora em janei-
ro de 2022. O dia e horário 
de sua atração ainda não 
foram confirmados.

Segundo a Band, as gra-
vações serão realizadas nos 
estúdios da emissora no 
Morumbi, zona sul de São 
Paulo. Eles serão reforma-
dos para o retorno do apre-
sentador, que deixou da Glo-
bo em junho após 32 anos.

“A Band confirma para 
janeiro a estreia de Fausto 
Silva na sua programação. 
Toda a produção do pro-
grama será feita nos seus 

estúdios em São Paulo, que 
serão adequados e refor-
mulados”, disse a emissora 
em comunicado.

Fausto Silva deixou o 
programa “Domingão do 
Faustão”, da Rede Globo, 
em junho, após ter o fim do 
seu contrato antecipado. 
Foi substituído por Thiago 
Leifert, que agora comanda 
a “Super Dança dos Famo-
sos”, temporariamente.

Em julho, a TV Globo 
anunciou que Luciano Huck 
deve assumir os domingos da 
emissora com um novo proje-
to a partir de 5 de setembro. 
O apresentador iria disputar 
a Presidência da República 
em 2022, mas desistiu.

Will Smith é Richard 
Williams, pai de 
Serena Williams 

e Venus Williams em King 
Richard - Criando Campeãs, 
filme que ganhou o primei-
ro trailer nesta quarta-feira 
(28) e que mostra como ele 
foi o responsável por fazer 
das filhas as maiores tenis-
tas - e atletas - da história. 
Com produção de Venus 
e Serena, o longa mostra 
como ele traçou a carrei-
ra das duas mesmo antes 
delas terem nascido, acre-
ditando que elas se torna-
riam estrelas do esporte.

Will Smith é Richard 
Williams, pai de Serena 
Williams e Venus Williams 
em King Richard - Crian-
do Campeãs, filme que 
ganhou o primeiro trailer 
nesta quarta-feira (28) e 
que mostra como ele foi o 
responsável por fazer das 
filhas as maiores tenistas - 
e atletas - da história. Com 
produção de Venus e Sere-
na, o longa mostra como 
ele traçou a carreira das 
duas mesmo antes delas 

terem nascido, acreditando 
que elas se tornariam es-
trelas do esporte.

Chamado de implacável e 
sem remorso, Richard dá sua 
versão dos eventos em uma 
das cenas do trailer, quando 
a família recebe a visita do 
Serviço Social americano.  

“Eu nem me importo que 
você diga que somos duros 
com essas crianças, sabe por 
quê? “Esse é o nosso traba-
lho. Para mantê-los fora des-
sas ruas. Você quer dar uma 
olhada nas crianças? Vamos 
dar uma olhada nas crianças: 
temos futuros médicos e ad-

vogados, além de algumas 
estrelas do tênis nesta casa”, 
diz para ele. Em outra cena, 
o treinador Rick Macci (Jon 
Bernthal, de Justiceiro) diz  
“acho que você pode ter o 
próximo Michael Jordan”, ao 
que ele retruca: “Não, cara. 
Tenho os próximos dois”.

King Richard: Will Smith é pai 
de Venus e Serena Williams

Faustão estreia na Band 
em janeiro e irá ao ar mais 
de uma vez por semana


