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Uma vacinação mista com a primeira dose de AstraZeneca e depois uma injeção da vacina da Pfizer contra Covid-19 aumentou os níveis 
de anticorpos neutralizantes em seis vezes em comparação às duas doses da AstraZeneca, mostrou um estudo da Coreia do Sul.

DIÁRIO DO ESTADO
Vacinação mista com AstraZeneca-Pfizer 
aumenta o nível de anticorpos da Covid-19

Jojo Todynho posa 
de biquíni enquan-
to se bronzeia na 
areia do mar  p8 p2

Inaugurado grupo especializado para 
vítimas de crimes e intolerância racial
Inaugurado o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes 
Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) que visa investigar crimes de 
injúria racial, homofobia e demais delitos envolvendo discriminação. 

p4

É incomum encontrar quem ainda vai a um banco sacar dinheiro para fazer 
pagamentos. As transações digitais, seja por meio de transferências, cartões 
ou Pix, facilitam o dia a dia e já fazem parte da rotina de muitos consumi-
dores. E em alguns anos, os brasileiros terão mais uma forma de lidar com 
o dinheiro. Será lançado o real digital, que está atualmente em estudo pelo 
Banco Central (BC). O dinheiro digital será emitido pelo BC.

Banco Central vai lançar o Real 
digital; uso de dinheiro em pa-
pel reduz a cada dia mais  p4

p8
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Rogério 
Cruz inau-
gura novo 
ecoponto
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O projeto de atualiza-
ção do Plano Diretor 
de Goiânia deve che-

gar à Câmara de vereadores 
até o mês de setembro. A 
afirmação foi do prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
em entrevista à Sagres. O pre-
feito relatou que o processo 
continua em fase de ajustes 
finais de redação e que a ma-
téria está na Casa Civil.

“Todos os pontos do Pla-
no Diretor são importantes 
e estão sendo avaliados 
para que ao chegar a Câma-
ra, os vereadores terão con-
dições de analisar profun-
damente e ao observar item 
por item, ponto por ponto, 
não haverá a necessidade 
de emendas, na gestão pas-
sada houve a retirada por-
que o Ministério Público 
viu que existia mais de 240 
emendas e recomendou 
a retirada. Uma comissão 
técnica analisou e hoje está 
na Casa Civil para finaliza-
ção de ajuste, são pontos 
jurídicos, algumas básicas, 
tivemos discussões com 
sociedade”, afirmou o pre-
feito. O texto foi retirado de 
pauta ainda em 2020, após 
diversas emendas serem 
apresentadas na Comissão 
Mista da Câmara.

Avaliação
O presidente da Câmara 

de Goiânia, Romário Policar-
po espera que o Plano Dire-
tor chegue ao Legislativo até 
o início de setembro, assim 
como o projeto de atuali-

zação do Código Tributário. 
Policarpo não acredita em 
dificuldades na aprovação 
das matérias. “Não vejo di-
ficuldade (em aprovar) por 
causa dos contínuos diálo-
gos com a prefeitura e com 
a sociedade civil em relação 
aos dois projetos”, apontou 
o presidente da Câmara.

Taxa do Lixo
20 capitais brasileiras 

(Goiânia não está no grupo) 
já têm aprovadas taxas de 
limpeza urbana. 11 localida-
des aprovaram a taxa antes 
do ano 2000. As leis que já 
determinam o recolhimento 
associaram o valor ao Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) até 2018, 

sendo dissociado só após 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Aparecida
Se Goiânia ainda discute a 

instituição da taxa de limpe-
za, a Secretaria da Fazenda de 
Aparecida que o município já 
conta com esse tipo de taxa. 
Segundo a prefeitura, a taxa 
de serviços urbanos é lança-
da no documento de arreca-
dação do IPTU e ITU anual-
mente. O valor da taxa para 
imóveis edificados é de R$ 
168,55 e para não edificado 
é de R$ 84,27. Ou seja, uma 
residência em Aparecida, por 
exemplo, contribui aproxima-
damente com apenas 0,46 
centavos ao dia com as des-

pesas que o município tem 
coleta, manejo e tratamento 
dos resíduos sólidos da cida-
de cuja despesa, atualmente, 
é de R$ 21,6 milhões.

Avenida Anhanguera
O prefeito Rogério Cruz ex-

plicou que deverão ser gastos 
R$ 39 milhões para apenas 
trocar o asfalto da avenida 
Anhanguera. Ele ressaltou 
que há conversas adianta-
das com o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) sobre 
o assunto. Ele destacou que 
para aplicar o valor, será fei-
ta a devolução da concessão 
do Eixo Anhanguera. Na LDO 
de 2022, há a previsão de se 
aplicar R$ 95 milhões para re-
vitalizar toda a avenida.

Punição
Dados da Confederação 

Nacional dos Municípios 
(CNM) indicam que 20% dos 
municípios brasileiros, ou 
seja, um total de 235 de-
vem punir servidores que 
se recusam a tomar vacina 
contra a Covid-19. As infor-
mações são da 21ª edição 
da pesquisa semanal reali-
zada pela CNM. 52,8% dos 
gestores municipais afir-
maram que a punição será 
instauração de processo ad-
ministrativo disciplinar. Pelo 
levantamento, realizado de 
9 a 12 de agosto, 75,8 % dos 
gestores, dos 1.269 que res-
ponderam a essa questão, 
não devem obrigar os servi-
dores a se vacinar.

Reprodução
O prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz, inaugura 
na próxima segunda-feira 
(16/8) mais um ecoponto 
na capital. A unidade, no 
Residencial Campos Dou-
rados, beneficiará toda 
a região sudoeste da ci-
dade com um espaço de 
mais de dois mil metros 
quadrados para a desti-
nação gratuita e ambien-
talmente adequada de 
resíduos sólidos.

O ecoponto, projeta-
do e construído por meio 
da Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), 
é o quarto ponto de en-
trega de materiais na 
cidade e o segundo inau-
gurado na gestão Rogério 
Cruz. Segundo o presi-
dente da Amma, Luan 
Alves, a iniciativa protege 
o meio ambiente e traz 
mais facilidade e pratici-
dade para quem precisa 
se desfazer dos resíduos.

“A Amma escolhe 
locais que eram comu-
mente utilizados para o 
descarte clandestino de 
lixo e leva a Prefeitura 
para dentro desses en-
dereços, oferecendo aos 
cidadãos a oportunidade 
de descartar seus resí-
duos da forma correta, 
sem prejudicar as áreas 
verdes da cidade e sem 
o pagamento de taxas, 
como ocorre no aterro 
sanitário”, explica o pre-
sidente.  “Isso entrega 
mais facilidade, rapidez 
e comodidade para a 
população, incentivando 
as pessoas a fazerem os 
descartes da forma cor-
reta”, afirma Luan Alves.

Podem ser descarta-
dos nos ecopontos óleo 
de cozinha usado, mó-
veis e eletrodomésticos, 
pneus de carro, resíduos 
de construção e demo-
lição civil (gerados por 
pequenas reformas), 
materiais recicláveis, 
resíduos de limpeza ur-
bana particular, entre 
outros. A iniciativa ainda 
evita que sejam dispos-
tos no aterro sanitário 
materiais que podem 
ser reciclados, o que di-
minui o volume de lixo 
no local e aumenta a 
vida útil da unidade.

A Prefeitura de Goiânia 
realizou nesta sexta-feira 
(13/8) uma coletiva de im-
prensa para sanar dúvidas 
sobre o retorno das au-
las presenciais no modo 
híbrido. O secretário 
municipal de Educação, 
Wellington Bessa e o se-
cretário de municipal de 
Saúde, Durval Pedroso, fa-
laram da segurança e dos 
cuidados necessários para 
essa retomada na próxima 
segunda-feira (16/8).

Os responsáveis pelos 
alunos  já foram chamados 
até as unidades escolares 
para conhecer as altera-
ções, tirar dúvidas e assi-
narem o termo de respon-
sabilidade autorizando (ou 
não) o retorno presencial, 
seguindo rigorosamen-
te todos os protocolos de 
biossegurança e disposição 
para recuperar esse perío-
do distante da sala de aula.

Nesse primeiro momen-
to, as unidades vão receber 

em torno de 25 a 30% dos 
alunos, de forma escalo-
nada, para um início mais 
tranquilo e seguro, aumen-
tando o fluxo gradativa-
mente por turmas.

O secretário Wellington 
Bessa destacou a necessi-
dade do retorno presencial 
para aprendizagem, sociali-
zação e recuperação desse 
período em que os alunos 
estiveram afastados do 
convívio escolar. “As unida-
des estão preparadas para 

receber os alunos e toda a 
rede está atenta, se preciso 
for, mudaremos as estraté-
gias e vamos levar o melhor 
para educação”, afirmou.

O secretário Durval 
Pedroso destacou a pro-
gressão no número de va-
cinados na Capital, mais 
de 30% com imunização 
completa e reafirmou a ne-
cessidade de manter todos 
os protocolos de biossegu-
rança, já implantados nas 
unidades escolares.

Aqueles que optarem 
por continuar no modo re-
moto seguirão utilizando as 
ferramentas digitais já dis-
poníveis e ainda o Caderno 
de Atividades, elaborado 
pelos professores.

Na oportunidade, 
Wellington Bessa celebrou 
a parceria entre Educação 
e Saúde, que seguem jun-
tas em busca das melhores 
estratégias para esse retor-
no seguro para educandos 
e servidores da rede.

Prefeitura garante retorno presencial às aulas por escalonamento

Projeto de atualização Plano Diretor 
retornará à Câmara até setembro
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Inaugurado nesta se-
gunda-feira (16/08), o 
Grupo Especializado no 

Atendimento às Vítimas de 
Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Geacri) é uma 
iniciativa que visa investi-
gar crimes de injúria racial, 
homofobia e demais delitos 
envolvendo práticas de in-
tolerância ou discriminação 
contra as populações vulne-
ráveis. O evento de inaugu-
ração, promovido pelo Go-
verno de Goiás, acontecerá 
nesta segunda-feira (16/08), 
na nova unidade localizada 
em prédio anexo à Escola Su-
perior da Polícia Civil no Jar-
dim Bela Vista, em Goiânia.

Com a especializada, que 
será chefiada pelo delegado 
Joaquim Adorno, a Polícia 
Civil espera dar respostas 
a condutas que, até pouco 
tempo, não eram conside-
radas criminosas e não rece-
biam a devida atenção. Além 
do âmbito criminal, a Geacri 
vai atuar também na cons-
cientização da população e 

resgate da cidadania das víti-
mas de racismo, discrimina-
ção e intolerância, seja por 
cor, etnia, religião, condição, 
orientação sexual ou identi-
dade de gênero.

Em formato Delegacia 
Escola, o grupo vai ainda 
capacitar policiais que atua-

rão na unidade, assim como 
servidores de demais dele-
gacias, uma iniciativa inédita 
no Brasil. O Estado de Goiás 
está entre os dez primeiros 
do país a contar com uma 
unidade especializada nes-
tes tipos de crime. Com isso, 
a Polícia Civil de Goiás espe-

ra dar respostas a condutas 
que, até pouco tempo, não 
eram consideradas crimino-
sas e que, por vezes, não re-
cebiam a devida atenção das 
autoridades, além de refor-
çar nos servidores os concei-
tos de empatia e tolerância, 
com foco no reconhecimen-

to das diferenças.
O grupo especializado 

deve atuar não só no âmbi-
to criminal, mas também na 
conscientização da popula-
ção e resgate da cidadania 
das vítimas de racismo, dis-
criminação e intolerância, 
seja ela por cor, etnia, reli-

gião, condição, orientação 
sexual ou identidade de 
gênero. A iniciativa tam-
bém vem atender a uma 
necessidade comprovada 
por estatísticas recentes. De 
acordo com números do 15º 
Anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), 
divulgado no último dia 15 
de julho, houve aumento de 
29,8% nos crimes de racismo 
no país no ano passado, em 
comparação com 2019. O 
documento também regis-
tra crescimento, em escala 
nacional, das ocorrências de 
prática de crimes contra a 
população LGBTQI+ e de es-
tupro de, respectivamente, 
24,7% e 20,9%.

Em caso de dúvidas, de-
núncias ou informações, as 
vítimas poderão entrar com 
contato com o Geacri pelos 
números de telefone (62) 
3201-2440 e (62) 98495-
2047 (whatsapp) ou por e-
-mail: geacri.pcgo@gmail.
com ou geacri-goiania@po-
liciacivil.go.gov.br.

A Associação Nipo-Bra-
sileira de Goiás (ANBG), em 
parceria com a Embaixada 
do Japão no Brasil, vai reali-
zar o Festival Bon Odori Box, 
em formato híbrido (presen-
cial e on-line), como evento 
teste oficial do Estado de 
Goiás e da Prefeitura de Goi-
ânia. Os convidados serão 
acomodados em camarotes 
isolados, de no máximo seis 
pessoas cada, com rigoro-
sos protocolos de seguran-
ça, entre eles a testagem de 
100% do público presente e 
a proibição de circulação en-

tre os setores do evento. Na 
próxima terça-feira (17/8), 
às 9:30, no Kaikan, será fei-
ta uma coletiva de imprensa 
com os organizadores.

O festival será realizado a 
céu aberto, com ventilação 
natural, e taxa de ocupação 
de uma pessoa a cada 4,41 
metros quadrados, com en-
tradas e saídas exclusivas 
para cada setor e cumpri-
mento de protocolos inter-
nacionais “padrão ouro” 
para a não disseminação da 
Covid-19. O público será mo-
nitorado por 14 dias após o 

evento e os relatórios serão 
utilizados para a avaliação da 
retomada dos eventos pela 
Prefeitura de Goiânia e pelo 
Estado de Goiás.

Os detalhes desta edição 
foram definidos após diver-
sas reuniões da comissão or-
ganizadora juntamente com 
as secretarias municipais 
de Saúde e de Cultura, e as 
estaduais de Saúde, Cultura 
e Retomada, inclusive com 
visitas in loco, para certificar 
que o teste será realizado de 
forma segura e que os estu-
dos possibilitarão a análise 

do retorno dos eventos.
Não haverá venda de 

ingressos e o público pre-
sencial será exclusivamente 
composto de convidados que 
participarão do festival, me-
diante testagem, assinatura 
de termo de compromisso 
de cumprimento dos proto-
colos e comprometimento de 
colaboração com o monitora-
mento após o evento.

O Bon Odori, tradicional-
mente, é realizado em mais de 
um dia, com público visitan-
te de cerca de 8 mil pessoas. 
Nesta edição, o limite de públi-

co será oito vezes menor: mil. 

Drive-in
Em 2020, a Associação 

Nipo-Brasileira de Goiás, 
em conjunto com a Em-
baixada do Japão no Bra-
sil, realizou o Bon Odori 
Drive-in, com estrito cum-
primento de protocolos 
de segurança, incluindo a 
sanitização dos ambien-
tes, proibição de saída dos 
veículos, e uso de aplicati-
vo em celulares que pos-
sibilitava os pedidos de 
dentro dos carros.

Referência
Em julho e agosto, o Japão 

realizou as Olimpíadas de Tó-
quio, também com rigorosos 
protocolos de segurança, sen-
do estes considerados pelas 
autoridades sanitárias como 
uma referência para estudo 
de viabilidade de retomada 
dos eventos. As tradicionais 
danças que foram destaque 
no encerramento das Olim-
píadas de Tóquio também 
serão apresentadas no Bon 
Odori, em preservação da 
cultura japonesa e reverên-
cia aos antepassados.

Reprodução

Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia preparam evento teste com mil pessoas

Ronaldo Caiado inaugura grupo especializado 
para vítimas de crimes e intolerância racial
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É incomum encontrar 
quem ainda vai a um 
banco sacar dinheiro 

para fazer pagamentos. As 
transações digitais, seja por 
meio de transferências, car-
tões ou Pix, facilitam o dia a 
dia e já fazem parte da rotina 
de muitos consumidores. E 
em alguns anos, os brasileiros 
terão mais uma forma de lidar 
com o dinheiro. Será lançado 
o real digital, que está atual-
mente em estudo pelo Banco 
Central (BC). O dinheiro digital 
será emitido pelo BC.

De acordo com dados 
do BC, em junho de 2021, 
o total de papel-moeda em 
poder das pessoas era de R$ 
283 bilhões, enquanto o vo-
lume de depósitos à vista (di-
nheiro depositado em conta-
-corrente, sem remuneração 
pelo banco) era de R$ 333 
bilhões. Ao acrescentar a 
esse valor outras formas de 
liquidez, como os depósitos 
remunerados, operações 
compromissadas (compra e 
recompra de ativos com pa-
gamento de juros) e títulos 
públicos federais, havia um 
total de R$ 8,9 trilhões dis-
poníveis de forma digital. Ou 
seja, apenas cerca de 3% dos 

recursos disponíveis para as 
operações no país estão na 
forma de papel-moeda.

O Banco Central diz que 
a criação do real digital não 
tem o objetivo de eliminar 
de vez o papel-moeda, mas 
a tendência é que seu uso 
se reduza mais. “A intenção 
é que o dinheiro em papel 

conviva com o real digital 
ainda por muitos anos. No 
entendimento do BC, à me-
dida que a população se tor-
ne mais confortável com os 
novos meios de pagamentos 
digitais, o uso do dinheiro no 
formato de papel se reduzi-
rá naturalmente”, ressaltou, 
em nota à Agência Brasil.

Ainda não há previsão para 
o lançamento do real digital. 
“O que temos é um horizonte 
de trabalho, de discussões e 
de testes que deve durar de 
dois a três anos. Ao fim desse 
período, o BC deverá ter reu-
nidas as condições necessá-
rias para decidir sobre a con-
veniência e o melhor formato 

para a emissão de um real di-
gital”, declarou a instituição.

Como será a moeda?
O BC tem trabalhado para 

estabelecer as bases para o 
desenvolvimento da CBDC 
[Central Bank Digital Cur-
rency, em inglês]. A moeda 
digital será garantida pelo 

BC e as instituições finan-
ceiras vão apenas guardar o 
dinheiro para o cliente que 
optar pela nova modalidade.

Entre as diretrizes estão 
a ênfase no desenvolvimen-
to de modelos inovadores a 
partir de evoluções tecnoló-
gicas, como contratos inte-
ligentes (smart contracts), 
internet das coisas (IoT) e 
dinheiro programável; a pre-
visão de uso em pagamentos 
de varejo; e a capacidade 
para realizar operações onli-
ne e, eventualmente, offline.

Moedas digitais
Segundo informações do 

Banco Central, as Bahamas 
foram o primeiro país a lançar 
oficialmente seu CBDC, o Sand 
dollar, em outubro de 2020. A 
China tem um projeto-piloto 
em algumas cidades e fará 
testes com visitantes estran-
geiros nos Jogos Olímpicos de 
Inverno de Pequim de 2022.

O banco central dos Esta-
dos Unidos, o Fed, e a Digital 
Dollar Foundation, traba-
lham para lançar a moeda di-
gital também. Outros países, 
como Coreia do Sul, Japão e 
Suécia, também estudam o 
lançamento da CBDC.

Divulgação

Banco Central vai lançar o Real digital; uso 
de dinheiro em papel reduz a cada dia mais

Uma vacinação mista com 
a primeira dose de AstraZe-
neca e depois uma injeção 
da vacina da Pfizer contra 
Covid-19 aumentou os níveis 
de anticorpos neutralizantes 
em seis vezes em compara-
ção às duas doses da Astra-
Zeneca, mostrou um estudo 
da Coreia do Sul.

O estudo envolveu 499 
profissionais da área mé-
dica - 100 recebendo do-
ses mistas, 200 recebendo 

duas doses da injeção Pfi-
zer / BioNTech e o restante 
recebendo duas injeções 
da AstraZeneca.

Todos apresentaram an-
ticorpos neutralizantes, que 
impedem o vírus de entrar 
nas células e se replicar, e o 
resultado do esquema misto 
de vacinas mostrou quanti-
dades semelhantes de anti-
corpos neutralizantes encon-
trados no grupo que recebeu 
duas injeções da Pfizer.

Uma vacinação mista 
com a primeira dose de 
AstraZeneca e depois uma 
injeção da vacina da Pfizer 
contra Covid-19 aumentou 
os níveis de anticorpos neu-
tralizantes em seis vezes em 
comparação às duas doses 
da AstraZeneca, mostrou 
um estudo da Coreia do Sul.

O estudo envolveu 499 
profissionais da área mé-
dica - 100 recebendo do-
ses mistas, 200 recebendo 

duas doses da injeção Pfi-
zer / BioNTech e o restante 
recebendo duas injeções da 
AstraZeneca.

Todos apresentaram an-
ticorpos neutralizantes, que 
impedem o vírus de entrar 
nas células e se replicar, e o 
resultado do esquema misto 
de vacinas mostrou quanti-
dades semelhantes de anti-
corpos neutralizantes encon-
trados no grupo que recebeu 
duas injeções da Pfizer.

Vacinação com AstraZeneca-Pfizer aumenta o nível de anticorpos Covid-19



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

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
-------------------------------
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 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 
: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 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
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, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
-------------------------------
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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Jojo Todynho apro-
veitou sua passagem por 
Cancún, no México para 
registrar algumas imagens 
no local. A funkeira esco-
lheu a praia de Sepetiba, 
para posar para as lentes 
do fotógrafo local Felipe 
Jhonson. Nas imagens, ela 
aparece em clique no mar 
e também na areia.

“Direcione o seu cami-
nho para tudo que traga 
alegria e luz para sua vida!”, 
escreveu ela na legenda.

Os cliques não passaram 
despercebidas pelos segui-
dores que encheram a pu-

blicação de elogios. “Gata!”, 
escreveu um deles. “Perfei-
ta”, disse outra. “Podero-
sa”, publicou uma terceira. 
“Quer close”, comentou a fã.

Ao que tudo indica, ela 
tem curtido e muito tem-
porada no México. Na últi-
ma semana, Jojo mostrou 
os detalhes de um passeio 
em um local paradisíaco, 
onde nadou nas águas 
cristalinas da região. Nas 
imagens, ela aparece exi-
bindo o corpo curvilíneo 
em um biquíni verde en-
quanto curtia o local e po-
sava para alguns registros.

A série de comédia po-
licial Brooklyn Nine 
Nine, produzida pela 

NBC, chega a sua oitava e úl-
tima temporada. Após revi-
ravoltas, como ser cancelada 
pela FOX e ganhar uma nova 
chance por pressão dos fãs 
em outra emissora, o progra-
ma estreou seu primeiro e se-
gundo episódios do novo ano.

Embora tenha sempre 
abordado temas sensíveis 
– como o episódio em que 
Terry (Terry Crews) é alvo de 
racismo policial ao procurar 
o brinquedo de sua filha pelo 
bairro à noite -, esta nova 
leva de capítulos promete 
não ignorar acontecimentos 
recentes que puseram a cre-
dibilidade policial à prova.

Já no primeiro episódio, 
vemos Rosa Diaz (Stepha-
nie Beatriz) abandonando 
a corporação em decorrên-
cia do incidente de George 
Floyd, homem negro que 
foi assassinado no dia 25 de 
maio de 2020, estrangulado 
por um agente, que causou 
comoção mundial em torno 
da discriminação dentro das 

forças policiais. Desacredita-
da da validade da instituição, 
ela decide procurar uma ma-
neira de se fazer útil à causa 
sem se afiliar com o que con-
sidera ser o problema.

Jake Peralta, interpreta-
do pelo comediante Andy 
Samberg, tenta provar inces-
santemente que ele é um 
“bom policial”, e não parte 
do problema, quando Rosa é 

categórica: “Isso não é sobre 
você”. A personagem marca 
que não são escolhas indivi-
duais ou o papel de uma úni-
ca pessoa que pode resolver 
a situação. Trata-se de algo 
maior: a raiz é estrutural, e 
precisa ser tratada na organi-
zação da sociedade, não com 
ações que eximem o indiví-
duo de culpa pessoal.

Mesmo sem medo de colo-

car o dedo na ferida, a comé-
dia continua afiada. O capitão 
Holt (Andre Braugher), com 
sua personalidade estoica, 
completa seu arco de desen-
volvimento ao aprender a lidar 
com sentimentos e nuances da 
experiência humana, enquan-
to Jake e Amy (Melissa Fu-
mero) aprendem a ser pais 
de primeira viagem e conci-
liar a família com trabalho.

Brooklyn Nine Nine: a delegacia 
mais louca e polêmica chega ao fim

Jojo Todynho posa de bi-
quíni enquanto se bronzeia 
na areia do mar de Cancún


