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Apenas 11% dos cães e gatos que habitam casas de pessoas que tiveram covid-19 apresentam o vírus nas vias aéreas. Esses animais, 
entretanto, não desenvolvem a doença, segundo pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Isso sig-
nifica que eles apresentam exames moleculares positivos para SARS-CoV-2, mas não têm sinais clínicos da doença.

DIÁRIO DO ESTADO
Cães e gatos podem ter o vírus da 
covid-19, sem transmitir a doença

Por que o preço 
do petróleo está 
disparando no 
mundo todo?  p7 p4

Fome é realidade para mais 
de 19 milhões de brasileiros
Dia 12 de outubro de 2021, 17 horas, em Goiânia, auxiliar de serviços ge-
rais desempregada fazia a comida do dia com uma lata de sardinha para 
ela e para os sete filhos em um fogão à lenha, para fugir da fome. 
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A suspensão das exportações para a China, maior comprador da carne 
brasileira, provocou um aumento do estoque nos frigoríficos e uma queda 
de até 20% no preço da arroba do boi gordo no mercado. Os pecuaristas 
garantem que os novos valores praticados já começam a inviabilizar a 
produção por causa da forte alta nos custos.

Preço da carne cai, 
mas diferença não chega 
ao consumidor em Goiás  p3
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Apenas 11% dos cães 
e gatos que habitam 
casas de pessoas que 

tiveram covid-19 apresentam 
o vírus nas vias aéreas. Esses 
animais, entretanto, não de-
senvolvem a doença, segundo 
pesquisa realizada pela Ponti-
fícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). Isso significa 
que eles apresentam exames 
moleculares positivos para 
SARS-CoV-2, mas não têm si-
nais clínicos da doença.

Segundo o médico veteri-
nário Marconi Rodrigues de 
Farias, professor da Escola 
de Ciências da Vida da PUC-
-PR e um dos responsáveis 
pelo estudo, até o momento, 
foram avaliados 55 animais, 
sendo 45 cães e dez gatos. 
Os animais foram divididos 
em dois grupos: aqueles que 
tiveram contato com pesso-
as com diagnóstico de co-
vid-19 e os que não tiveram.

A pesquisa visa analisar 
se os animais que coabitam 
com pessoas com covid-19 
têm sintomas respiratórios 
semelhantes aos dos tuto-
res, se sentem dificuldade 
para respirar ou apresentam 
secreção nasal ou ocular.

Foram feitos testes PCR, 
isto é, testes moleculares, 
baseados na pesquisa do 
material genético do vírus 

(RNA) em amostras coleta-
das por swab (cotonete lon-
go e estéril) da nasofaringe 
dos animais e também cole-
tas de sangue, com o objeti-
vo de ver se os cães e gatos 
domésticos tinham o vírus. 
“Eles pegam o vírus, mas 
este não replica nos cães e 
gatos. Eles não conseguem 
transmitir”, explicou Farias.

Segundo o pesquisador, a 
possibilidade de cães e gatos 
transmitirem a doença é muito 
pequena. O estudo conclui ain-

da que em torno de 90% dos 
animais, mesmo tendo contato 
com pessoas positivadas, não 
têm o vírus nas vias aéreas.

MUTAÇÃO
Segundo Farias, até o mo-

mento, pode-se afirmar que 
animais domésticos têm bai-
xo potencial no ciclo epide-
miológico da doença.

No entanto, é importante 
ter em mente que o vírus pode 
sofrer mutação. Por enquanto, 
o cão e o gato doméstico não 

desenvolvem a doença. A con-
tinuidade do trabalho dos pes-
quisadores da PUC-PR vai re-
velar se esse vírus, em contato 
com os animais, pode sofrer 
mutação e, a partir daí, no fu-
turo, passar a infectar também 
cães e gatos domésticos.

“Isso pode acontecer. Aí, 
o cão e o gato passariam a 
replicar o vírus. Pode acon-
tecer no futuro. A gente não 
sabe”. Por isso, segundo o 
especialista, é importante 
controlar a doença e vacinar 

em massa a população, para 
evitar que o cão e o gato 
tenham acesso a uma alta 
carga viral, porque isso pode 
favorecer a mutação.

A nova etapa da pesquisa 
vai avaliar se o cão e o gato 
têm anticorpos contra o ví-
rus. Os dados deverão ser 
concluídos entre novembro 
e dezembro deste ano. O tra-
balho conta com recursos da 
própria PUC-PR e do Banco 
Regional de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul (BRDE).

Reprodução

Em ação de educação 
ambiental promovida 
a Prefeitura de Goiânia 
removeu mais de 300 
quilos de resíduos só-
lidos deixados na área 
de mata do Bosque dos 
Buritis. A iniciativa da 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
reuniu cerca de 50 volun-
tários com o objetivo de 
evitar a poluição do solo 
e da água da unidade e a 
intoxicação dos animais.

Segundo o superinten-
dente de Gestão Ambien-
tal da Amma, Ormando 
Pires, a maioria do mon-
tante de lixo recolhido é 
composta de preservati-
vos e garrafas plásticas, 
que são deixados na mata 
pelos frequentadores 
do local. “São materiais 
que levam centenas de 
anos para se decompor e 
prejudicam todo o ecos-
sistema do Bosque. Por 
isso, precisamos de uma 
força-tarefa para conter 
os efeitos da degradação 
frequente a que a unida-
de tem sido submetida”, 
contou Ormando.

O Bosque dos Buritis 
é a área de preservação 
ambiental mais antiga de 
Goiânia, presente des-
de o projeto inicial de 
construção da capital. O 
parque também é uma 
das unidades com maior 
riqueza de fauna na cida-
de, abrigando centenas 
de espécies de animais 
silvestres. Segundo Sônia 
Castro, moradora dos ar-
redores do Bosque, a po-
luição do local tem sido 
intensificada ao longo 
dos últimos anos.

Em ação de educação 
ambiental promovida 
neste sábado (16/10), 
a Prefeitura de Goiânia 
removeu mais de 300 
quilos de resíduos só-
lidos deixados na área 
de mata do Bosque dos 
Buritis. A iniciativa da 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
reuniu cerca de 50 volun-
tários com o objetivo de 
evitar a poluição do solo 
e da água da unidade e a 
intoxicação dos animais.

Cães e gatos podem ter vírus da 
covid sem transmitir a doença

O projeto de lei enviado 
pela Prefeitura de Goiânia 
que institui a Taxa do Lixo 
na capital está parado na 
Câmara Municipal há mais 
três meses. O texto chegou 
ao Legislativo no dia 14 de 
julho e continua estaciona-
do na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJ). Não há sinalização do 
Executivo sobre o assunto, 
mas há tendência de o pro-
jeto ser arquivado.

Entre os parlamentares 
da base do prefeito ainda 
há bastante resistência so-
bre o assunto. Vale ressal-
tar que a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, seccional 
Goiás emitiu parecer afir-
mando que a cobrança da 
taxa era inconstitucional.

A Prefeitura de Goiânia 
espera arrecadar R$ 119,1 
milhões em 2022 com a 
Taxa de Limpeza Urbana 
(TLP), conforme consta no 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

CUSTOS
A Comurg possui um 

contrato anual com a pre-
feitura de Goiânia de R$ 492 
milhões. O custeio com a 
limpeza urbana é de 32,5% 
do total das atividades rea-
lizadas pela empresa, onde 
estão inclusos a manuten-
ção e construção de praças, 
plantio e extirpação de ár-
vores entre outros.

ARGUMENTO
Na época em que o proje-

to foi enviado, foi argumenta-

do que a criação de uma taxa 
seria para cumprir a exigên-
cia do Marco Legal do Sane-
amento Básico. Outra citação 
é que o descumprimento da 
norma federal citada sujeita 
o gestor às penalidades pre-
vistas na Lei de Responsabili-
dade Fiscal, inclusive impro-
bidade administrativa.

SUSPENSÃO
A Prefeitura de Goiânia 

informou a suspensão de 
novos empenhos para o 
exercício fiscal de 2021. O 
prazo para saldar empenhos 
não empenhados terminou 
na última sexta-feira, dia 15. 
Em casos excepcionais, ca-
berá ao titular do órgão ou 

entidade interessada, enca-
minhar, por meio de ofício, 
com a devida justificativa da 
imprescindibilidade.

PRECATÓRIOS
Prefeitos podem apoiar 

Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos pre-
catórios para conseguir 
o parcelamento de dívi-
das dos municípios com a 
Previdência Social em até 
20 anos. Estimativas da 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) apon-
tam que, no mínimo, R$ 
103 bilhões de dívidas com 
o INSS poderão ser parce-
ladas. O parcelamento, se 
aprovado, valerá para dí-
vidas vencidas até 30 de 
setembro de 2021.

Projeto que institui taxa do lixo em Goiânia está parado há meses



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 18 de Outubro de 2021 3cotidiano

A suspensão das expor-
tações para a China, 
maior comprador da 

carne brasileira, provocou 
um aumento do estoque nos 
frigoríficos e uma queda de 
até 20% no preço da arroba 
do boi gordo no mercado. Os 
pecuaristas garantem que os 
novos valores praticados já 
começam a inviabilizar a pro-
dução por causa da forte alta 
nos custos. Por outro lado, 
o preço da carne caiu muito 
pouco nos açougues. Repre-
sentantes da indústria e do 
comércio varejista garantem 
que a queda nos preços para 
o consumidor já começou, 
mesmo que de forma lenta, 
e que deve se acentuar nas 
próximas semanas.

De acordo com o Insti-
tuto para Fortalecimento 
da Agropecuária em Goiás 
(Ifag), a cotação média da ar-
roba em Goiás, que chegou a 
atingir quase R$ 305 no mês 
de agosto, na última semana 
caiu para R$ 252,94. “É uma 
situação muito preocupante 
para o produtor porque o cus-
to de produção não para de 
subir, como os insumos para 
nutrição animal”, diz o presi-
dente da Associação Goiana 

dos Criadores de Zebu, Wag-
ner Miranda. Segundo ele, o 
custo do confinamento já su-
biu mais de 50%, assim como 
o custo do investimento em 
máquinas e equipamentos 
para os pastos. “É uma conta 
que não fecha e inviabiliza a 
produção”, garante.

O problema começou 
após a suspensão das expor-

tações de carne bovina para 
a China, após a ocorrência 
do chamado “mal da vaca 
louca” em dois frigoríficos 
brasileiros, no início de se-
tembro, quando os frigorí-
ficos interromperam a com-
pra de animais. Para Wagner 
Miranda, o pior é que o pre-
ço da carne ainda não caiu 
para o consumidor.

Mas o presidente do 
Sindicato das Indústrias de 
Carne e Derivados do Estado 
(Sindicarne), Leandro Stival, 
afirma que os preços já co-
meçaram a cair na indústria 
para a venda no atacado. 
“Mas isso geralmente demo-
ra mais para chegar ao varejo, 
pois muita gente ainda traba-
lha com estoque de preço 

mais alto”, adverte. Porém, 
ele acredita que o movimen-
to de baixa nos preços deve 
chegar logo ao consumidor, 
já que a carne à vácuo tem 
validade de 60 dias. 

Leandro Stival prevê que o 
consumidor final seja benefi-
ciado com uma queda de cer-
ca de R$ 8 por quilo, em mé-
dia, sobre o preço atual. Mas 

ele lembra que os valores são 
ditados pela oferta e deman-
da do mercado. “Já é possível 
encontrar contrafilé por R$ 30 
em algumas promoções”, diz. 
A estimativa é que exista, atu-
almente, um estoque de 130 
mil toneladas de carne parado 
nas indústrias e em containers 
nos portos. “Por isso, os frigo-
ríficos reduziram a velocidade 
de abate e alguns até deram 
férias coletivas”, destaca o 
presidente do Sindicarne. 

Como muitos produtores 
trabalham com a venda ante-
cipada para os frigoríficos, as 
indústrias já têm muitos bois 
previstos na escala de abates 
até o fim do ano. Outro pro-
blema é que, em setembro, 
apostando numa resolução 
rápida para o impasse, ex-
portadores brasileiros envia-
ram cargas de carne para a 
China, que chegaram agora 
e não estão sendo aceitas no 
País. Um produto que tam-
bém não pode retornar para 
o mercado brasileiro porque 
tem prazo de validade. Para 
Leandro, a saída está numa 
melhor interlocução da di-
plomacia do Brasil com ou-
tros países, mas ainda não 
há sinais de uma solução.

Estado investe R$ 1,9 mi-
lhão na reconstrução de ruas 
e avenidas de seis bairros 
de Águas Lindas. Ao todo, 
serão restaurados mais de 
55 mil metros quadrados 
de vias urbanas. “Prefeitos 
precisavam dessa parceria 
e governo está com mãos 
estendidas para contribuir”, 
destaca governador. Obra 
da Coordenação Regional de 
Educação (CRE) custa R$ 200 
mil e nova ordem de servi-
ço autoriza construção da 
segunda etapa, no valor de 
R$ 300 mil. Expectativa do 

Governo de Goiás é distri-
buir, até o final do ano, 1.957 
computadores para alunos 
do 3º ano do Ensino Médio

Com investimento de R$ 
1,9 milhão, o governador Ro-
naldo Caiado lançou, neste 
sábado (16), obras do Pro-
grama Goiás em Movimento 
– Eixo Municípios, em Águas 
Lindas de Goiás, na região do 
Entorno do Distrito Federal. 
O município, que é um dos 
primeiros no Estado a ser 
beneficiado com o projeto, 
contará com a reconstrução 
de ruas e avenidas em seis 

bairros. Durante a programa-
ção, Caiado inaugurou ainda 
a nova sede da Coordenação 
Regional de Educação (CRE), 
assinou a ordem de serviço 
para construção da segunda 
etapa da obra e entregou 
Chromebooks a estudantes 
do 3º ano do Ensino Médio.

Ao avaliar o trabalho e 
vistoriar a recuperação as-
fáltica na cidade, que está 
em execução por meio da 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes (Goin-
fra), o governador disse que 
a população sofria com a 

quantidade de buracos em 
muitas ruas. “Ninguém dava 
conta de transitar. Coloca-
mos um asfalto e o cidadão 
vê a qualidade. Os prefeitos 
precisavam dessa parceria e 
o governo está com as mãos 
estendidas para contribuir.

É asfalto de qualidade, 
como nas nossas rodovias, 
que estão asfaltadas com 
material concreto betumino-
so usinado a quente (CBUQ) 
e as ruas urbanas vão rece-
ber isso também para que o 
cidadão possa circular com 
mais dignidade”, afirmou.

Reprodução

Acompanhado de Daniel Vilela, Caiado leva obras do “Goiás em Movimento”

Preço da carne cai, mas diferença 
não chega ao consumidor em Goiás
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Em Goiânia, auxiliar de 
serviços gerais desem-
pregada fazia a comida 

do dia com uma lata de sar-
dinha para ela e para os sete 
filhos em um fogão à lenha, 
para fugir da fome.

Dia 12 de outubro de 
2021. 17 horas. Por telefone, 
a auxiliar de serviços gerais 
Rosângela de Oliveira Silva, 
de 39 anos, concede entre-
vista sobre a prisão de um de 
seus filhos, principal suspei-
to da morte de uma criança 
na região oeste de Goiânia.

Angustiada com os dissa-
bores da vida, acaba falando 
que buscou na casa de al-
guém uma lata de sardinha 
emprestada para fazer a 
comida do dia para ela e os 
outros sete filhos com quem 
mora em uma casa cujo alu-
guel está atrasado. Não tem 
gás. A comida será feita no fo-
gão à lenha improvisado. Des-
de que o filho foi apontado 
como suspeito do crime ela 
foi expulsa da ocupação onde 
morava e vive de aluguel, mas 
também não consegue mais 
emprego. Falta dinheiro para 
tudo e a comida, quando tem, 
vem de doações.

RETRATO DA FOME
Rosângela é o retrato fiel 

do Inquérito Nacional so-
bre Insegurança Alimentar 
no Contexo da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, desenvol-
vido pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal (Rede Penssan), realizado 
pelo Vox Populi. De acordo 
com o estudo , a fome no 
Brasil tem gênero (o femini-
no), cor (mulheres pretas e 
pardas) e grau de escolarida-
de (a maioria não tem o Ensi-
no Fundamental completo).

O documento foi feito 
com base na pesquisa fei-
ta em 2.180 domicílios nas 
regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
(em áreas urbanas e rurais), 
de forma presencial, entre 5 
e 24 de dezembro de 2020, 
com moradores de 1.662 
domicílios urbanos e 518 
rurais.

De acordo com o Mapa 
Humano da fome no Brasil, 
11,1% dos lares chefiados por 
mulheres estavam enfrentan-
do a fome; 10,7% dos lares 
chefiados por pessoa preta 
ou parda estavam enfrentan-
do a fome e 14,7% dos lares 
chefiados por pessoa com 
baixa escolaridade estavam 
passando fome. Do total de 
211,7 milhões de brasileiros, 
116,8 milhões conviviam com 
algum grau de insegurança 
alimentar, e destes, 43, 4 mi-
lhões não tinham alimentos 

em quantidade suficiente. 
19 milhões de brasileiros en-
frentavam a fome.

PANDEMIA
Durante a pandemia de 

Covid-19 a insegurança ali-
mentar aumentou 19% nos 
domicílios onde algum mora-
dor havia perdido o emprego 
ou houve o endividamento 
em razão da pandemia. Um 
dos resultados do inquérito é 
a necessidade urgente de se 
investir em políticas públicas 
para a geração de emprego 
e renda para a população e 
o combate às desigualdades 
sociais no país.

INSEGURANÇA 
ALIMENTAR
A insegurança alimentar 

é a dificuldade de acesso a 
uma alimentação adequada 
e é dividida em três níveis 
pela Escala Brasileira de In-

segurança Alimentar (Ebia) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Ela é leve, quando a família 
tem receio de passar fome 
em um futuro próximo; mo-
derada, quando há restrição 
na quantidade de comida 
para a família; grave, quando 
falta alimento na mesa.

Quanto mais pobre a famí-
lia, maior a proporção de ren-
da gasta com alimentação. 
De acordo com a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) 
do IBGE, as despesas com 
comida representam pouco 
mais de 20% das do orçamen-
to familiar. Porém, pode che-
gar a 90% em alguns locais do 
nordeste do Brasil.

Ainda segundo as infor-
mações coletadas, quase 20 
milhões de brasileiros pas-
sam um dia ou mais sem ter 
o que comer; 24,5 milhões 
não sabem se poderão co-

mer no dia seguinte e 74 mi-
lhões temem passar fome. A 
pesquisa revela que a inse-
gurança moderada e grave 
desaparece por completo 
nos domicílios com renda 
familiar mensal acima de 
um salário-mínimo per capi-
ta. A ocorrência da fome foi 
quatro vezes superior entre 
aquelas com trabalho in-
formal e seis vezes superior 
quando a pessoa estava de-
sempregada. A solução para 
erradicar a fome passa, en-
tão, por políticas de geração 
de emprego e renda.

A FOME DÓI
Desempregada e mãe 

de uma menina de 4 anos, 
Arineide de Souza, 24 anos, 
disse que foi abandonada 
pelo marido no início da 
pandemia, quando as “coi-
sas” em casa começaram a 
faltar e as dívidas com alu-

guel, água e luz ficaram mais 
difíceis de serem pagas.

“Vendi meu celular e a 
televisão para pagar as des-
pesas, mas acabei tendo de 
vender tudo e sair do barra-
cão e voltar a morar com a 
minha mãe.”

Arineide era auxiliar de 
cozinha e perdeu o emprego 
no início da pandemia, quan-
do bares e restaurantes fecha-
ram. O marido adoeceu assim 
que a abandonou e acabou 
morrendo de Covid-19. Ela, 
a mãe, Antônia de Souza, de 
49, e a filha sobrevivem com 
a aposentadoria de um sa-
lário mínimo de Antônia. “A 
fome dói. Tivemos de com-
prar carcaça de frango pra fa-
zer uma canja outro dia.”

Antônia é cadastrada em 
uma obra social da igreja 
e recebe uma cesta básica 
como ajuda mensal. “É o 
que nos salva.” Já Arinei-
de deve voltar a trabalhar 
em novembro. “Espero sair 
dessa crise logo.”

CARCAÇAS
A venda de carcaça e 

dorso de frango subiu 45% 
e 60% respectivamente no 
país. “Nas lojas de São Paulo, 
Minas, Mato Grosso, Goiás, 
Espírito Santo, Rio de Janei-
ro, todos confirmaram que 
essas carnes foram mais ven-
didas por conta da crise”, diz 
o cofundador da Rede Mais 
Açougues, Diego Moscato ao 
site Tribuna da Imprensa.

Além disso, a publicação 
acrescenta que a “Associa-
ção Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo) não disponibiliza 
dados sobre desses cortes e a 
pesquisa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) se restringe a carnes 
de primeira e de segunda ou 
ao produto como um todo, 

Divulgação

Fome é realidade para milhões de brasileiros

A CPI da Covid anunciou 
neste domingo (17) ter adiado 
a leitura do relatório final que 
estava marcada para esta ter-
ça-feira (19). De acordo com 
informações iniciais, a inten-
ção é postergar em cerca de 
uma semana a data da apre-
sentação do texto do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
possivelmente para o dia 26.

“Tem muita divergência 
ainda, precisamos discutir. Em 
relação a indiciamento, tipifi-
cação de crime. A ideia é uma 
semana de vista”, afirmou o 
senador Humberto Costa (PT-
-PE), integrante da comissão.

A decisão foi tomada após 
reunião neste domingo do G7, 
o grupo de sete senadores 
que é majoritário dentre os 
11 membros da comissão. Ela 
partiu do presidente da CPI, 

Omar Aziz (PSD-AM).
Segundo pessoas ouvidas 

pela reportagem, ainda está 
havendo muitas divergências 
no G7 em relação ao relatório 
final, inclusive sobre a inclu-
são de membros da família 
Bolsonaro. Alguns senadores 

discordam da intenção de 
Renan Calheiros de indiciar 
o presidente Jair Bolsonaro 
pelo crime de genocídio con-
tra a população indígena.

Outra divergência envol-
ve o nome do senador Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ). 

Alguns senadores dizem 
acreditar que não há moti-
vos para indiciá-lo.

Além disso, há um des-
contentamento de senado-
res com os conteúdos va-
zados do relatório. Alguns 
disseram que não estão con-

seguindo ter acesso ao docu-
mento e ficam sabendo das 
informações pela imprensa.

Em entrevista ao jornal Fo-
lha de S.Paulo na última sema-
na, o relator da CPI da Covid 
afirmou que seu texto final 
terá três personagens centrais: 
o presidente Jair Bolsonaro, o 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello e seu braço-direito, o 
coronel Élcio Franco.

Em relação ao chefe do 
Executivo, a quem Renan 
chama “mercador da mor-
te”, ele afirma que está clara 
e comprovada a sua partici-
pação em crimes e que por 
isso não há dúvidas de que 
será responsabilizado.

“Nós já temos a especifi-
cação de 11 crimes e vários 
agravantes”, disse em entre-
vista à Folha de S.Paulo.

Após mais de cinco me-
ses de trabalhos, o texto 
preliminar do relatório 
aponta que Jair Bolsonaro 
adotou o negacionismo da 
pandemia não só como dis-
curso retórico, mas como 
política pública de governo.

Em cinco volumes, a mi-
nuta do parecer feito por 
Renan pede o indiciamen-
to de mais de 60 pessoas, 
entre elas filhos do presi-
dente, ministros de Esta-
do, integrantes e ex-fun-
cionários do Ministério da 
Saúde e empresários.

Além disso, Renan pro-
põe 17 projetos de lei ou 
mudança na Constituição, 
que incluem definir crime 
para punir a disseminação 
de fake news, hoje inexis-
tente na lei brasileira.

CPI da Covid adia leitura de relatório final em meio a divergências

ROSANA MELO



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
-------------------------------
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 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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
auF: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 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
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

-------------------------------
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, 
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 
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,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 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, 
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 
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. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, ba-
nheiro, na laje, blindéx, 
murada, jardim de inver-
no, porta interna 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

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 whatn-
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 
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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O preço do barril de 
petróleo do tipo 
WTI ultrapassou 

US$80 (R$ 436) na última 
segunda-feira (11/10) - foi a 
primeira vez em quase oito 
anos. A cotação do West 
Texas Intermediate (WTI), 
tipo de petróleo cru que 
serve como referência de 
preço nos EUA, fechou a 
US$ 80,52, confirmando a 
trajetória de alta que vem 
registrando há meses.

A pandemia Covid-19 e as 
medidas de restrição à circu-
lação adotadas em diversos 
países para fazer frente ao 
novo coronavírus derruba-
ram os preços. Há apenas 
um ano, o WTI custava ape-
nas US$ 40. Com o fim da 
pandemia se aproximando, 
contudo, os preços dispa-
raram. O que está por trás 
desse aumento significativo?

A resposta a essa pergun-
ta, segundo os especialistas, 
inclui não apenas fatores 
tradicionais - como o desem-
penho dos países da OPEP 
(Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo) - ou 
conjunturais, como a pande-
mia, mas também uma nova 
estratégia das empresas 
produtoras de petróleo nos 
Estados Unidos.

FORNECIMENTO 
“Há uma grande correla-

ção entre a situação de pan-
demia e o aumento dos pre-
ços do petróleo”, diz Mark 
Finley, pesquisador especia-
lizado em energia e petróleo 
da Rice University, nos EUA.

O especialista explica 
que, assim como em 2020 
houve uma forte ligação en-

tre a pandemia e a queda 
do preço do petróleo, neste 
ano a recuperação influen-
ciou tanto a demanda quan-
to a oferta de petróleo.

“Esse é o principal fator. Do 
lado da demanda, estamos 
vendo uma reativação da eco-
nomia e da mobilidade após 
o impacto da covid-19, então 
após termos experimentado 

a maior queda registrada no 
ano passado na demanda por 
petróleo, este ano nós pro-
vavelmente registraremos o 
maior aumento”, afirma.

“Do lado da oferta, há 
uma combinação de cortes 
de produção pela Opep e 
por outros produtores, como 
a Rússia (que faz parte do 
que hje é conhecido como 

Opep+), e uma queda na 
produção nos Estados Uni-
dos e em outros lugares de-
vido aos baixos preços que 
registraram o barril no ano 
passado”, acrescenta Finley.

A Opep, a Rússia e outros 
produtores mantêm um acor-
do para aumentar progressi-
vamente a oferta com o obje-
tivo de eliminar os cortes de 

produção que aplicaram para 
fazer frente à queda da de-
manda devido à pandemia.

Esses aumentos, no en-
tanto, não são automáticos, 
uma vez que os países re-
únem mensalmente para 
avaliar o mercado e decidir 
sobre sua aplicação.

ESTRATÉGIA 
Um elemento novo que 

tem contribuído para o au-
mento do preço do petróleo 
bruto é a restrição também 
por produtores de petróleo 
nos Estados Unidos. Esta é 
uma estratégia incomum 
para essas empresas, que 
costumavam aumentar a pro-
dução sempre que os preços 
do petróleo eram favoráveis.

“Uma das histórias sur-
preendentes no mercado de 
petróleo este ano é que os 
produtores nos Estados Uni-
dos foram muito disciplina-
dos e não responderam ao 
aumento dos preços com um 
aumento drástico na extra-
ção de petróleo”, diz Finley.

“Houve um aumento, mas 
não está nem remotamente 
perto de onde estava antes da 
pandemia, quando, aliás, os 
preços estavam mais baixos 
do que agora. Foi uma grande 
mudança”, acrescenta.

Reprodução

Por que a cotação do petróleo está 
disparando o preço no mundo todo?
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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 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
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

-------------------------------
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, 
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 
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,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 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, 
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 
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. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, ba-
nheiro, na laje, blindéx, 
murada, jardim de inver-
no, porta interna 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

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 whatn-
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 
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 modelo Andressa Ura-
ch surpreendeu novamen-
te seus fãs e seguidores 
neste sábado (16). Após 
recentes polêmicas, ela 
anunciou em suas redes 
sociais que voltou a fre-
quentar a Igreja Universal 
do Reino de Deus, com seu 
marido Tiago Lopes.

A ex-Fazenda terminou 
o casamento com Tiago 
Lopes no mês passado e 
voltou a ameaçar a se pros-
tituir  grávida, mas voltou 
atrás e retomou o rela-
cionamento. O marido de 
Urach chegou a buscá-la 
dentro de uma boate.

Em seus stories An-
dressa contou que ela e 
o marido foram batizados 
novamente. “Ontem foi 
um dia muito especial, 
pois eu e meu esposo nos 
batizamos. Quero deixar 
claro que não concor-
do com a fogueira santa 
e também não gosto de 
algumas pessoas que li-
deram a universal, mas 
como eu sei que o Bispo 
Guaracy e a dona Thais 
são pessoas de Deus, eu 
vou voltar a frequentar as 
reuniões do bispo, acom-
panhada do meu esposo”, 
iniciou o texto.

A DC FanDome de 2021 
revelou várias novi-
dades do universo 

da empresa de quadrinhos. 
Entre os principais anúncios, 
estão o lançamento do trailer 
de “The Batman” e o teaser 
de “The Flash”, além de notí-
cias envolvendo séries, jogos 
de videogame e animações.

DC FANDOME
Os fãs da DC estavam an-

siosos pelo primeiro trailer 
de The Batman, que enfim 
apareceu no DC FanDome. 
Filme dirigido por Matt Re-
eves e estrelado por Robert 
Pattinson e Zoë Kravitz, a his-
tória apresentará um novo 
Bruce Wayne. Independente 
do Universo Estendido da DC 
(DCEU), onde Ben Affleck in-
terpreta o Homem-Morcego, 
The Batman tem estreia pre-
vista para 4 de março de 2022. 
O longa-metragem contará 
com personagens conhecidos 
do universo do herói, como o 
Charada, o Pinguim, a Mulher-
-Gato e Jim Gordon.

Atrelado ao DCEU, “The 
Flash” será lançado em 4 de 

novembro de 2022. Dirigida 
por Andy Muschietti, a obra 
promete abalar com as es-
truturas dos fãs. Isto porque 
Barry Allen (Ezra Miller) se 
encontrará com o Batman de 
Michael Keaton, ator que vi-
veu Bruce Wayne em filmes 
de 1989 e 1992. A história 
de The Flash terá como foco 
as viagens do protagonis-
ta por diferentes linhas do 
tempo, o que possibilitará 

o seu encontro com um Bat-
man de outra realidade.

OUTRAS MÍDIAS
No mundo das séries, a 

HBO renovou Doom Patrol 
para sua quarta temporada. 
“Titãs” também chegará ao 
seu quarto ano de produção. 
A Warner Bros. divulgou a pri-
meira imagem de Gwendoline 
Christie, de “Game of Thro-
nes”, como Lúcifer em “Sand-

man”. “Naomi” ganhou o seu 
primeiro teaser. “The Peace-
maker”, personagem de “O 
Esquadrão Suicida”, terá uma 
série que já surgiu com trailer. 
“Pennyworth” teve a sua ter-
ceira temporada confirmada.

Entre as animações, “Har-
ley Quinn” terá uma terceira 
leva. No mundo dos videoga-
mes, “Gotham Nights” mos-
trará seu enfoque na Corte 
das Corujas, icônico grupo 

DC FanDome mostra trailers de 
Batman, Flash e outras novidades

Andressa Urach anuncia 
volta à igreja Universal

LUIZ F. MENDES


