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Viajantes estrangeiros totalmente vacinados, incluindo brasileiros, vão poder entrar nos Estados Unidos. No entanto, será necessário 
apresentar certificado de vacinação (leia mais abaixo) e um teste negativo para Covid-19 realizado com, no máximo, 72h de antecedência. 
Menores de 18 anos não precisam comprovar imunização, mas a exigência do teste permanece. Não é necessário fazer quarentena.

DIÁRIO DO ESTADO
Estados Unidos  reabrem fronteiras aos 
vacinados após 20 meses de restrições

Pop It: brinquedo 
é “febre” entre as 
crianças e auxilia no 
desenvolvimento  p2 p2

Entulho de obra pode ser descar-
tado em ecopontos de Goiânia
A construção ou reforma de uma casa gera muito lixo. Descartar adequadamente 
pode ser caro e difícil, mas é possível se livrar do entulho de obra de graça. Levar os 
resíduos até um ecoponto é uma forma simples de resolver esse problema.

p7

Goiás tem hoje o combustível mais caro do Brasil. A gasolina, 
por exemplo, custa em média nas bombas R$ 7,27, a mais 
cara do Brasil, atrás apenas de Brasília (DF), que comercializa 
a gasolina a R$ 7,50. O alto valor é um reflexo do preço em 
que o produto chega aos dutos do Terminal de Senador Cane-
do, o maior valor entre os locais para onde o combustível 
é enviado no País através da Petrobras.

Goiás tem a gasolina 
mais cara do Brasil  p3

p2

Morre ex-governador 
e ex-prefeito de Goiânia 
Íris Rezende Machado

Jair Bolsonaro deve 
se filiar ao Partido Li-
beral e presidente da 
sigla confirma  p4
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse 
ontem que está “99% fechado” para se filiar ao PL, 
partido de Valdemar Costa Neto. Segundo a TV, o 
presidente disse ainda que a “chance de dar errado 
[a negociação] é zero”. Na quarta-feira (10) terá reu-
nião para tratar dos últimos detalhes com Valdemar, 
“e em seguida, marcar a data do casamento”.
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Ex-governador de Goiás 
e ex-prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende mor-

reu no início da madrugada 
desta terça-feira (9), em São 
Paulo, após mais de três me-
ses internado. Aos 87 anos, 
ele tentava se recuperar de 
um acidente vascular cere-
bral (AVC) que sofreu em 
agosto, na capital.

Iris morreu por volta das 
0h30, mas a informação foi 
divulgada duas horas depois. 
Segundo a assessoria do po-
lítico, o corpo será velado no 
Palácio das Esmeraldas, a par-
tir das 11h, em Goiânia. O se-
pultamento será no cemitério 
Santana, também na capital, e 
está previsto para as 17h.

O político passou as úl-
timas semanas no Hospital 
Vila Nova Star, em São Pau-
lo (SP). Por meio de nota, a 
assessoria informou que, 
no último sábado (6), ele foi 
submetido a intubação para 
tratar uma pneumonia que 
teve durante o tratamento 
contra o AVC. Desde então, 
seu quadro piorou.

MAIS DE TRÊS 
MESES INTERNADO
O político foi internado 

no dia 6 de agosto após sen-
tir fortes dores de cabeça e, 
no mesmo dia, passou por 
um procedimento cirúrgico 
para conter uma hemorragia 
na cabeça. A equipe médica 
que o acompanhava avaliou 
que a operação foi bem-
-sucedida. Depois disso, ele 
teve vários altos e baixos.

CARREIRA
Iris encerrou a carreira 

política em dezembro de 
2020, após concluir o quarto 
mandato como prefeito de 
Goiânia. Desde então, se de-
dicava a cuidar de sua fazen-
da e também do escritório de 
advocacia. O político nasceu 
em 22 de dezembro de 1933, 
em Cristianópolis, na região 
sudeste de Goiás. Formou-se 
em direito pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

Iris começou a carreira polí-
tica em 1959, quando foi elei-
to vereador. Na época, foi o 
candidato com maior número 
de votos e mais jovem da his-

tória da capital, aos 25 anos.
Em 1962, foi eleito depu-

tado estadual e, em 1965, 
assumiu a Prefeitura de Goi-
ânia, mas foi cassado pela di-
tadura militar antes que o seu 
mandato chegasse ao fim.

Durante o período em 
que ficou fora da adminis-
tração, Iris Rezende montou 
um escritório de advocacia. 
Após o fim da ditadura mili-
tar, foi eleito governador por 
dois mandatos, de 1983 a 
1986 e de 1991 a 1994.

Entre as duas administra-
ções, ele foi ministro da Agri-
cultura do governo de José 
Sarney (PMDB), de 1986 a 

1990. Em 1994, Iris foi eleito 
senador da República e, no 
meio de seu mandato, em 
1997, assumiu o ministério 
da Justiça durante um ano, 
no governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB).

Em 2004, Iris se candida-
tou à Prefeitura de Goiânia, 
quando venceu o então pre-
feito Pedro Wilson (PT).

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, decretou 
luto oficial no estado, e, nas 
redes sociais, declarou que 
Iris Rezende “deixou um dos 
maiores legados da política 
do Brasil. Deixou escola, fez 
muitos discípulos e tem uma 

multidão de apaixonados 
que hoje sentem, choram e 
sua partida.”

O prefeito de Goiás, Ro-
gério Cruz, decretou ponto 
facultativo para que ser-
vidores pudessem se des-
pedir do ex-governador. “A 
história de Iris Rezende se 
confunde com a história 
de Goiânia, cidade que o 
acolheu e o alçou a um dos 
maiores cargos políticos do 
Brasil, com defesa incisiva do 
desenvolvimento do Centro-
-Oeste, do estado de Goiás 
e da capital goiana. Nossa 
linda Goiânia deve muito ao 
trabalho de Iris”, postou.

Reprodução

A formação de um 
corredor de umidade em 
Goiás nesta segunda-fei-
ra (8) provoca o aumento 
das áreas de instabili-
dade em várias regiões 
do Estado. De acordo 
com o Centro de Infor-
mações Meteorológicas 
e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), as chuvas po-
dem ser localmente for-
tes, acompanhadas de 
rajadas de vento e raios.

Algumas regiões de 
Goiânia registraram for-
tes chuvas no início da 
tarde desta segunda e 
ruas ficaram alagadas. 
A Avenida 87, esquina 
com Avenida Cora Co-
ralina, ficou totalmen-
te coberta pela água. 
A temperatura máxima 
prevista é de 31ºC e a 
umidade relativa do ar 
varia entre 45% a 95%. 
As pancadas de chuvas 
isoladas podem ocorrer 
ao longo de todo o dia.

Segundo o site do 
Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) 
assim como a maioria 
do Estado de Goiás, a 
capital também está em 
uma zona amarela de 
risco, com perigo poten-
cial de chuvas intensas. 
Isso significa que as pre-
cipitações podem che-
gar até 50 milímetros 
(mm) de água ao longo 
do dia, com ventos in-
tensos de 40-60 km/h.

A situação pode ser 
ainda mais crítica em 
uma porção do Norte 
de Goiás, que se en-
contra em uma zona 
laranja, representando 
perigo. Nesse patamar, 
as precipitações podem 
chegar até 100 mm de 
água no dia, com ventos 
de até 100 km/h. Os ris-
cos de corte de energia 
elétrica, queda de ga-
lhos de árvores, alaga-
mentos e de descargas 
elétrica são altos.

Morre ex-governador e ex-prefeito 
de Goiânia Íris Rezende Machado

A construção ou refor-
ma de uma casa gera muito 
lixo. Descartar adequada-
mente pode ser caro, difícil 
e levar tempo, mas é pos-
sível se livrar do entulho 
de obra de graça. Levar os 
resíduos até um ecoponto 
é uma forma simples de re-
solver esse problema.

É bem simples: basta 
chegar e deixar o entulho 
de obra no espaço pré-
-determinado na estrutura. 
Mas, o descarte dos restos 
de construção civil, como 

concreto e pedaços de tijo-
los, tem um limite de dois 
metros cúbicos, o equiva-
lente a dois quilos.  Acima 
dessa quantidade, o lixo 
deve ser retirado por uma 
empresa credenciada na 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma).

Goiânia tem quatro lo-
cais de entrega conhecidos 
como ecopontos. Eles fa-
zem parte da coleta seletiva 
da prefeitura e, para facilitar 
a logística, estão distribuí-
dos estrategicamente pela 

cidade. Os bairros onde es-
tão localizados são Jardim 
Guanabara II, Residencial 
Campos Dourados, Jardim 
São José e Setor Faiçalville.

TIPOS DE RESÍDUOS
Os ecopontos recebem 

também outros tipos de 
resíduos. Neles há pos-
sibilidade de deixar óleo 
de cozinha usado, pneus, 
eletrodomésticos, móveis, 
plástico, madeira, papel e 
papelão que serão descar-
tados adequadamente.

“Como estes pontos de 
coleta estão espalhados 
pela cidade, a possibilidade 
de um descarte correto fica 
mais próxima do cidadão, 
que não precisa se deslo-
car até o aterro sanitário. 
Estamos construindo uma 
gestão ambiental mais dinâ-
mica e eficiente”, diz o presi-
dente da Amma, Luan Alves.

BENEFÍCIOS
A limpeza da cidade e a 

preservação do meio am-
biente são duas vantagens 

dos ecopontos, porém há 
uma terceira com relevância 
social. O lixo reciclável é enca-
minhado pela Companhia de 
Urbanização de Goiânia (Co-
murg) para cooperativas ca-
dastradas junto à Prefeitura.

Consequentemente, a 
responsabilidade social do 
gerador do resíduo gera 
emprego, renda e inclusão 
social para famílias em si-
tuação de vulnerabilidade. 
Se o lixo for não reciclável, 
a equipe o encaminha para 
o aterro sanitário.

Entulho de obra pode ser descartado em ecopontos de Goiânia
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Goiás tem hoje o com-
bustível mais caro 
dos estados brasilei-

ros. A gasolina, por exemplo, 
custa em média nas bombas 
R$ 7,27, a mais cara do Bra-
sil, atrás apenas de Brasília 
(DF), que comercializa a ga-
solina a R$ 7,50. O alto valor 
é um reflexo do preço em que 
o produto chega aos dutos do 
Terminal de Senador Canedo, 
o maior valor entre os locais 
para onde o combustível é en-
viado no País através da Petro-
bras. A tabela destes preços 
praticados, divulgada no site 
da estatal, mostra que o litro 
do produto enviado para Se-
nador Canedo custa entre R$ 
3,26 e R$ 3,33, valores pareci-
dos com os de Brasília.

Segundo o presidente do 
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Derivados de Petróleo 
no Estado (Sindiposto-GO), 
Márcio Andrade, a Petrobras 
não pratica um preço único, 
motivo do qual Goiás comer-
cializa os combustíveis acima 
de outros estados .

“O preço do combustível 
em Goiás, principalmente o 
da gasolina e do diesel tem 
um preço mais elevado do 
que o restante do país, em 
função da Petrobras colocar 

o preço aqui em Senador 
Canedo, o mais alto do Bra-
sil. Não sabemos a motiva-
ção, mas a Petrobras vende 
para o goiano com o maior 
preço praticado por ela em 
todo o país”, afirmou.

DIFICULDADES
Com tantas altas o con-

sumidor tem sofrido para 
conseguir colocar o carro nas 
ruas. O empresário, Eli José, 
de 59 anos, por exemplo, diz 

que tem gastado cerca de R$ 
100 reais de gasolina por dia. 
Ele conta que dirige o dia todo 
buscando serviços para a sua 
empresa de pneus, mas que 
grande parte do lucro fica nos 
postos de combustível.

“Antes eu gastava em 
média uns R$ 50 reais de 
combustível por dia e anda-
va bastante. Hoje eu coloco 
R$ 100 todo dia e não rende. 
O meu trabalho é dirigir, te-
nho que ir para a rua buscar 

trabalho, se não como que 
faz. O problema é que o lu-
cro está ficando quase tudo 
na gasolina. Está muito caro, 
não dá pra andar atoa não. 
É do trabalho pra casa e da 
casa para o trabalho. Vai no 
posto é coloca R$ 20 reais 
de petróleo, o ponteiro nem 
mexe”, brincou.

Ainda de acordo com Eli, 
não só ele está tendo pro-
blemas com o preço dos 
combustíveis, mas também 

os caminhoneiros que de-
pendem do diesel, que hoje 
pode ser encontrado a quase 
R$ 5 reais. “Estou a 20 anos 
no mercado. Meu público 
são os caminhões de grande 
porte. Sempre que posso es-
tou conversando com a cate-
goria, tenho muitos amigos. 
Dá para perceber que não é 
só quem depende de gasoli-
na e etanol que está tendo 
dificuldades, mas quem de-
pende do diesel também. 

Muitos me falam que não sa-
bem mais o que fazer, já que 
se aumentarem o metro da 
areia, terra, cascalho e brita 
para compensar o preço do 
diesel eles não vendem por-
que ninguém tem dinheiro”.

PREÇO
O economista, Aurélio 

Troncoso, explica que a Pe-
trobras trabalha com quatro 
variáveis que atingem dire-
tamente o preço final dos 
produtos, como o preço do 
dólar, do bário de petróleo 
no mercado internacional, a 
logística de trazer o petróleo 
para o Brasil e o seguro pago 
pela estatal para transportar 
o produto. Ainda de acordo 
com o economista, outros fa-
tores também ajudam a ele-
var o preço dos combustíveis.

“O grande problema é 
que isso entra na formação 
do preço do produto. Quan-
to ela refina o petróleo, ele 
chega aos postos de com-
bustível a R$ 3,33. Ainda é 
agregado o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços) de 30% 
sobre o preço do produto e 
impostos do governo federal 
que chegam a R$ 0,60 centa-
vos e ainda é somado o lucro 
e despesas do posto”.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM) dis-
se que não vai apoiar o atual 
presidente, Jair Bolsonaro 
(sem partido) nas eleições do 
ano que vem. A declaração foi 
feita durante gravação do pro-
grama “Conversa com Bial”. A 
entrevista foi ao ar ontem (09) 
às 01h30 da manhã, na Globo.

Em um trecho da con-
versa, Caiado afirma que a 
sociedade busca agora um 
próximo presidente que seja 
aberto ao diálogo, sem criar 
extremos “Eu gostaria que o 
presidente entendesse que 

pedir desculpas, reconhe-
cer excessos, e ao mesmo 
tempo colocar na mesa de 
negociação o presidente do 
Supremo, do Congresso, da 
Câmara, MP, as entidades 
de classe, e abrir um diálo-
go neste momento, é muito 
melhor do que caminhar pra 
um processo de enfrenta-
mento ou provocações“, diz.

Além disso, o governador, 
que tem 72 anos, reitera que 
não será submisso ao presiden-
te. “Apoio não é submissão, até 
porque tenho mais idade que 
o presidente (…)”. Bolsonaro é 
capitão reformado do Exército 

e tem 66 anos de idade.
Não é a primeira vez que 

Caiado e Bolsonaro se desa-
linham. Apesar dos políticos 
terem se apoiado nas últimas 
eleições, Caiado e Bolsonaro 
trocaram críticas pela divergên-
cia das medidas de enfrenta-
mento à pandemia da Covid-19 
e pela cobrança do ICMS.

No mês de agosto, Bolso-
naro chegou a criticar Caia-
do e disse para o governador 
“falar grosso” sobre a tarifa 
do imposto “(…) Fala grosso 
o cara: ‘Tá 32% o preço fixo’. 
Mas ele não fala que 30% é 
em cima do valor total na 

bomba, e tinha que ser em 
cima do preço da usina”, dis-
se Bolsonaro.

O presidente respondeu a 
postagem de Ronaldo Caia-
do no Twitter “O aumento da 
gasolina nunca foi culpa do 
Estado, porque o reajuste é 
feito pela Petrobrás, seguin-
do o valor do dólar. A alíquo-
ta que é cobrada em Goiás é 
a mesma desde 2016. Não 
fizemos nenhum reajuste. O 
imposto é o mesmo do ano 
passado, por exemplo, em 
que a gasolina custava até 
menos de R$ 4,00″, publi-
cou na rede social.

Reprodução

Em entrevista no programa do Bial, Caiado critica Bolsonaro

Goiás tem a gasolina mais cara do Brasil

YSABELLA PORTELA

PEDRO MOURA
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O presidente Jair Bol-
sonaro (sem par-
tido) disse nesta 

segunda-feira (8) que está 
“99% fechado” para se filiar 
ao PL, partido de Valdemar 
Costa Neto. A declaração 
foi dada à CNN Brasil. Se-
gundo a TV, o presidente 
disse ainda que a “chance 
de dar errado [a negocia-
ção] é zero”. O chefe do 
Executivo ainda afirmou 
que na quarta-feira (10) 
terá reunião para tratar dos 
últimos detalhes com Val-
demar, “e em seguida, mar-
car a data do casamento”.

O presidente da legenda 
é ex-aliado do PT, foi conde-
nado e preso no esquema do 
mensalão. Em áudio enviado 
por assessores nesta segun-
da-feira, Valdemar disse que 
Bolsonaro tem conversado 
com os três principais parti-
dos da base de sustentação 
dele no Congresso para que 
todos sejam atendidos.

“Hoje ele me informou 
que falou com o Ciro [No-
gueira, do PP], e com os ou-
tros partidos. Temos que nos 
entender para que todos se-
jam atendidos. Política é isso. 

Hoje o PP tem a presidência 
da Câmara, amanhã, vamos 
querer ter essa presidência. 
Tem a eleição do Arthur e nós 
vamos apoiar? E depois de 
nós, vai vir o PRB (Republica-
nos) todos temos que crescer. 
Não pode ficar para trás. Se 

temos um grupo temos que 
estar unidos”, disse Valdemar.

“Ele [Bolsonaro] falou 
comigo que falou com o 
Ciro hoje e o Ciro entendeu. 
Vamos tocar para frente o 
assunto e vamos entender 
quando vamos fazer essa fi-

liação”, continuou.
No próximo dia 19, Bolso-

naro fará dois anos sem par-
tido, desde que pediu des-
filiação do PSL. Nas últimas 
semanas, o PP e o PL têm 
intensificado as negociações 
com o presidente.

Como a Folha de S.Paulo 
mostrou, os dois partidos 
do centrão devem compor 
a chapa presidencial, um 
filiando o chefe do Executi-
vo, e o outro, o vice. Este 
é o acordo que vem sendo 
discutido pelas cúpulas das 

duas legendas e por auxi-
liares palacianos.

Ainda que, reservada-
mente, todos deem como 
certa a ida de Bolsonaro 
para o PL, dirigentes dos 
dois partidos evitam dar 
certeza publicamente. O 
presidente já mudou de 
ideia em outros momentos.

O senador Welington Fa-
gundes (PL-MT) disse nesta 
segunda-feira (8) a jornalistas 
no Palácio do Planalto que as 
conversas entre o presidente 
e o partido estavam “bem 
encaminhadas” e que seria 
ideal filiá-lo dia 22, por ser o 
número de urna do PL.

Questionado se, caso o 
partido filie o presidente, to-
dos os diretórios regionais de-
vem acompanhá-lo, Fagundes 
sinalizou que não necessa-
riamente. “O PL nunca foi de 
fechar questão”, disse o sena-
dor, vice-líder do governo.

“Temos as diferenças re-
gionais muito grandes, acre-
dito que é possivel sim ter 
coligações diferentes, até 
porque na legislação não tem 
verticalização”, completou o 
senador, ao chegar no Palácio 
do Planalto nesta segunda.

Divulgação

Jair Bolsonaro deve se filiar ao Partido 
Liberal e presidente da sigla confirma

 Com diversas cores, tama-
nhos e formas, os Push Pop It 
têm sido uma “febre” entre as 
crianças. O brinquedo, que é 
cheio de bolinhas e lembra a 
sensação prazerosa de aper-
tar os famosos plásticos bo-
lhas, proporciona muito mais 
do que diversão, eles trazem 
benefícios sensoriais e mo-
tores em crianças, segundo 
a psicopedagoga  do Sistema 
Hapvida, Lucilene Almeida.

“O desenvolvimento 
infantil é um processo di-
nâmico, que consiste na 
construção, aquisição e in-

teração de novas habilida-
des. Estas habilidades são 
advindas da remodelação 
cerebral, conhecida como 
plasticidade cerebral. Des-
se modo, o Push Pop It é 
uma excelente ferramenta 
sensorial para relaxar e pro-
porcionar interação senso-
rial. Além disso, o brinque-
do exercita o cérebro para 
conseguir manter equilíbrio 
e realizar atividades que re-
querem movimentos preci-
sos e rápidos”, explica.

A especialista esclarece 
que a variação de cores, for-

mas e tamanhos encontra-
dos no mercado têm uma 
ligação direta com a área 
que se pretende desenvol-
ver com a criança. Lucilene 
Almeida aponta que as cores 
exercem influência direta so-
bre os indivíduos e ajuda a 
entender melhor o compor-
tamento do ser humano, sen-
do assim, algumas evidências 
científicas indicam que as co-
res podem afetar diretamen-
te o centro das emoções.

 “Cada um de nós respon-
de às cores de uma forma di-
ferente. As crianças tendem 

também a serem atraídas não 
só pelas cores, mas também 
pelas formas, o que influencia 
no processo de desenvolvi-
mento cognitivo e imaginário 
mais íntimo, profundo e até 
inconsciente”, pondera.

 Outras atividades – A psi-
copedagoga do Sistema Ha-
pvida afirma que o Push Pop 
It é um brinquedo adequado 
para qualquer faixa-etária, 
mas sugere supervisão do 
manuseio para crianças me-
nores de dois anos. Além 
disso, ela aponta que o brin-
quedo possui grande po-

tencialidade no processo de 
aprendizagem com as crian-
ças, estimulando a parte 
sensorial por meio do toque 
e da mudança de posição 
das bolinhas.

 Lucilene Almeida destaca 
a importância lúdica do brin-
quedo. “O lúdico é um recur-
so metodológico de suma 
importância para auxiliar a 
aprendizagem das crianças 
na educação, sendo assim, 
o Push Pop It possibilita ain-
da as crianças aprender a 
contar e a categorizar, por 
exemplo”, assegura.

Controle de uso – O brin-
quedo, mesmo gerando inú-
meros benefícios, como des-
carregar um pouco da tensão 
e desconectar do excesso de 
informações das telas, não 
pode ser usado em excesso.

“Fazendo um paralelo en-
tre o celular ou um tablet, 
esse brinquedo tem muito 
menos estímulo, o que de 
alguma forma tem um efei-
to mais calmante, mas o uso 
em excesso não faz bem. 
Isso porque pode gerar na 
criança uma dependência”, 
esclarece Lucilene.

Pop It: brinquedo é “febre” entre as crianças e auxilia no desenvolvimento



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

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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

-------------------------------
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

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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tama-
nho 180m², 3 quartos, 1 
suícom 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Desde ontem (8/11), 
viajantes estrangeiros 
totalmente vacinados, 

incluindo brasileiros, vão po-
der entrar nos Estados Unidos. 
No entanto, será necessário 
apresentar certificado de 
vacinação (leia mais abaixo) 
e um teste negativo para 
Covid-19 realizado com, no 
máximo, 72h de antecedên-
cia. Menores de 18 anos não 
precisam comprovar imu-
nização, mas a exigência do 
teste permanece. Não é ne-
cessário fazer quarentena.

A OBRIGATORIEDADE
Os Estados Unidos acei-

tam todas as vacinas aprova-
das para uso emergencial no 
país ou pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), incluindo 
a CoronaVac, produzida no 
Brasil pelo instituto Butantan. 
Também será permitida a en-
trada de pessoas que tenham 
tomado as duas doses de imu-
nizantes diferentes.

A reabertura das frontei-
ras encerra uma proibição 
de 20 meses que havia sido 
imposta pelo ex-presidente 
Donald Trump devido à pan-
demia de covid-19.

A medida afetou cidadãos 
não americanos de mais de 
30 países, incluindo o Brasil, 

separando famílias e parali-
sando o turismo. As compa-
nhias aéreas estão esperando 
uma enxurrada de visitantes 
à medida que as restrições 
são suspensas para aqueles 
que estão totalmente vaci-
nados e passam por testes e 
rastreamento de contato.

“É uma sensação boa, 
é uma sensação boa!”, diz 
Jérôme Thomann, chefe da 
operadora de turismo Jetset 
Voyages, com sede em Paris, 
disse à agência de notícias 
Reuters, acrescentando que 
sua equipe viu um “aumento 
incrível” nas reservas.

Em um esforço para impe-
dir a disseminação do coro-
navírus, as fronteiras dos EUA 
foram inicialmente fechadas 
para viajantes da China no 
início de 2020. Posteriormen-
te, as restrições foram esten-
didas a outros países.

As regras proibiam a en-

trada da maioria dos cida-
dãos não americanos que 
estiveram no Reino Unido e 
em vários outros países euro-
peus, bem como na China, Ín-
dia, África do Sul, Irã e Brasil.

A companhia aérea Uni-
ted Airlines informou es-
perar um aumento de 50% 

no número de passageiros 
internacionais, enquanto o 
CEO da Delta, Ed Bastian, 
alertou os viajantes sobre 
longas filas. “Vai ser um pou-
co complicado no início. Pos-
so garantir que haverá filas, 
infelizmente”, disse.

As fronteiras terrestres 
dos EUA com os vizinhos 
Canadá e México também 
serão reabertas para quem 
estiver totalmente vacinado.

No sul do México, uma 
nova caravana de milha-
res de migrantes da Amé-
rica Central, muitos deles 
crianças, cruzou de Chia-
pas para o estado de Oa-
xaca, com o objetivo final 
de chegar à fronteira e ser 
aceito nos EUA. O Migrant 
Alliance Group, ONG com 
sede no México, alertou 
que informações falsas es-
tão sendo espalhadas so-
bre as novas regras em al-
gumas comunidades, com 
muitos requerentes de asi-
lo presumindo que agora 
receberão um tratamento 
mais favorável dos oficiais 
de fronteira.

As empresas em cidades 
ao longo da fronteira com o 
México esperam um impulso 
depois de lutar contra as res-
trições induzidas pela covid.

Reprodução

Estados Unidos  reabrem fronteiras aos 
vacinados após 20 meses de restrições
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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

-------------------------------
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

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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tama-
nho 180m², 3 quartos, 1 
suícom 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

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

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

A morte da cantora 
Marília Mendonça de 
26 anos, trouxe a in-

feliz memória dos fãs de ser-
tanejo as perdas irreparáveis 
das últimas duas décadas. 
Tragédias que levaram pre-
cocemente a vida de canto-
res e outras personalidades 
musicais no auge de suas 
carreiras. Em menos de 25 
anos, cinco sertanejos mor-
reram de forma repentina. 
Três deles, pararam Goiânia.

SERTANEJOS NO AUGE
1997: João Paulo e Daniel, 

alcançaram sucesso nacional 
nos anos 1990. O primeiro CD 
da dupla foi lançado em 1985 
e consagram os sertanejos 
como os hits: Estou Apaixo-
nado, Só Da Você na Minha 
Vida e Hoje Eu Sei. Em 1997, 
no auge da carreira, João 
Paulo de 37 anos, voltava de 
um show, quando sofreu um 
grave acidente de carro que 
resultou em sua morte no 
dia 12 de setembro.

1998: Leandro e Leo-
nardo, os irmãos ficaram 
conhecidos em todo o país 
em 1990, assim como João 
Paulo e Daniel. A dupla se 
consagrou com várias can-

ções de sucesso entre elas: 
Não Aprendi a Dizer Adeus, 
Pense em Mim e Talismã. 
Porém, em 1998, no auge 
da carreira, Leandro com 36 
anos, descobriu um câncer 
raro que o matou em junho.

SÉCULO XXI
2015: Cristiano Araújo, 

o sertanejo começou a car-
reira ainda quando criança. 
Com 13 anos gravou seu 

primeiro CD. Mas o sucesso 
veio ao apenas aos 25 anos, 
quando emplacou com o 
sucesso Efeitos. Após isso, 
o cantor consagrou outros 
hits como: Caso Indefinido, 
Você Mudou, É Com Ela Que 
Eu Estou, Maus Bocados, Cê 
Que Sabe e muito mais. No 
entanto, em junho de 2015, 
no auge da carreira, Cristiano 
Araújo de 29 anos, ao retor-
nar de um show na cidade 

de Itumbiara, no Sul de Goi-
ás, sofreu um grave acidente 
que levou a sua vida. Com ele 
também se foi Allana Morais, 
namorada do cantor.

2019: Gabriel Diniz, o can-
tor conquistou o país com 
o hit Jennifer, sucesso no 
carnaval 2019. Ele também 
consagrou as canções: Teus 
Olhos, Paraquedas e Acabou 
Acabou (com participação 
de Wesley Safadão). Entre-

tanto, no mesmo ano de seu 
maior sucesso, Gabriel Diniz 
aos 28 anos, morreu após o 
avião em que ele estava, cair 
a caminho de Maceió. Onde 
ia visitar a namorada.

2021: Marília Mendonça, 
a cantora e compositora co-
meçou a carreira aos 12 anos. 
De 2010 a 2021 ela já era 
considerada um dos nomes 
de maior repercussão e influ-
ência na música nacional. A 

“Rainha da Sofrência” como 
ficou conhecida, consagrou 
várias canções interpretadas 
por diversos nomes do cená-
rio sertanejo como: Calma – 
Jorge e Mateus, Flor e o Beija 
Flor – Henrique e Juliano, Ser 
Humano ou Anjo – Mateus 
e Kauan e É Com Ela Que Eu 
Estou – Cristiano Araújo. O 
Projeto “Patroas” com a par-
ticipação de Maiara e Marai-
sa também foi um dos incon-
táveis sucessos da cantora.

Em 2019, Marília encan-
tou os fãs com o DVD intitu-
lado Todos os Cantos. Nele 
a cantora presenteou os fãs 
com as canções Todo Mundo 
Vai Sofrer, Supera, Ciumeira e 
Bem Pior Que Eu. Com o tra-
balho, ela ganhou o prêmio 
de Melhor Álbum de Música 
Sertaneja no Grammy Latino.

No entanto, em novembro 
de 2021, Marília Mendonça se 
calou aos 26 anos, após queda 
de seu avião em Minas Gerais. 
A aeronave saiu de Goiânia no 
dia 5, com destino a Caratinga, 
onde a cantora teria um show 
a noite. Além de Marília Men-
donça, o acidente vitimou o 
produtor Henrique Ribeiro, o 
assessor Abicieli Silveira Dias 
Filho e também o piloto e co-
-piloto do avião.

24 anos de tragédias de cantores 
sertanejos que morreram no auge
SAMANTHA SOUZA


