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Melatonina é liberada para a venda
no Brasil como suplemento alimentar
Há pouco tempo, era difícil encontrar alguém voltando dos Estados Unidos sem trazer na bagagem produtos à base de melatonina, hormônio que
serve como estimulador do sono. Enquanto no Brasil o produto era vendido apenas em farmácias de manipulação com exigência de receita. Mas
uma decisão recente da Anvisa colocou a melatonina na categoria de suplementos alimentares, o que dispensa a prescrição também no Brasil. p4

Moradores de Goiás serão
primeiros a acessar carteira de identidade GOV.BR p3
Os cidadãos registrados em Goiás serão os primeiros do país a ter a
carteira de identidade no GOV.BR, além de acessar os mais de 3,5 mil
serviços do governo federal disponíveis digitalmente na plataforma.
Um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Economia e as
secretarias estaduais de Segurança Pública (SSP-GO) e de Desenvolvimento e Inovação (SEDI-GO).
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Ana Maria Braga grava pilotos
com candidatos
a Louro José p7
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Ônibus bate em caminhão, cai em
barranco e deixa dezenas de feridos
Um ônibus de turismo bateu em um carro e em um caminhão na BR-153, em
Aparecida de Goiânia, e caiu em uma ribanceira, deixando ao menos seis mortos.
Outras 30 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Ônibus bate em caminhão na BR-153,
cai em barranco e deixa seis mortos

U

m ônibus de turismo
bateu em um carro
e em um caminhão
na BR-153, no município de
Aparecida de Goiânia, e caiu
em uma ribanceira, deixando ao menos seis mortos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras
30 pessoas ficaram feridas e
foram socorridas pelo Corpo
de Bombeiros ao Hospital de
Urgências da cidade e outras
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região.
De acordo com a Concessionária Triunfo Concebra,
que administra a rodovia, o
ônibus da empresa não respeitou a sinalização, invadiu
a linha divisória da pista e
colidiu com a lateral de uma
viatura da concessionária.
Em seguida, o ônibus
da empresa Real Expresso,
que saiu de São Paulo rumo
a Brasília, colidiu de frente
com um caminhão que vinha
no sentido oposto da rodovia, e caiu em um barranco.
A morte de cinco passageiros que estavam no ônibus foi constatada logo após
o acidente. O motorista do
caminhão ficou ferido e foi
encaminhado a um hospital.
Na madrugada de sábado
(25), o Corpo de Bombeiros
localizou o corpo de uma sexta
vítima fatal. Uma idosa que tinha saído de Uberaba, em Minas Gerais, para passar o natal
com as filhas, em Goiânia.
Segundo os bombeiros,
ao saber do acidente, uma
das filhas procurou a mãe
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em hospitais e até no IML,
mas não encontrou. Buscas foram feitas no local, e
o corpo foi localizado num
córrego, na área onde aconteceu o acidente.
“Preliminarmente foram
contabilizadas 46 vítimas, 14
removidas aos hospitais da
região e 5 óbitos. Neste momento as equipes aguardam
autorização das autoridades
para em seguida liberar o
trânsito da rodovia”, afirmou
a concessionária em nota.
De acordo com a PRF, o
acidente aconteceu no km
508 da BR-153, na região
metropolitana de Goiânia.
No local, havia um desvio em

função de obras por problemas estruturais da rodovia.
Além disso, os policiais
afirmam que chovia no momento do acidente, que teve
a ocorrência registrada pelos
bombeiros às 02h18. “A PRF
está no local avaliando, junto
aos Bombeiros e Concessionária, as condições para liberar o trânsito na rodovia”,
afirmou a PRF em nota.
“O ônibus será retirado
somente na madrugada de
sábado, horário de tráfego
menos intenso, para que o
fluxo seja liberado o quanto
antes”, complementa o texto, que também pede que
os condutores evitem passar

por esse trecho da BR-153.
Porém, por volta das 11h
desta sexta (24), o ônibus foi
retirado da ribanceira pelas
autoridades. “Neste momento, os peritos estão realizando ainda alguns levantamentos e será feita a limpeza
da pista para que seja liberada”, informou a PRF.
Foram empenhadas 27
viaturas do Corpo de Bombeiros e 51 bombeiros militares
que ainda realizam trabalhos
no local. Também atuam na
ocorrência o SAMU, a concessionária Triunfo Concebra, Policia Rodoviária Federal e Polícia Militar.
A Secretaria de Saúde de

Aparecida informou à CNN,
em nota, que as vítimas foram socorridas pelo SAMU.
Os pacientes graves foram
encaminhados para os hospitais da Região Metropolitana de Goiânia (Heapa, Hugo
e Hugol), e os três pacientes
com quadros leves foram encaminhados à UPA Brasicon
e já receberam alta.
O Hospital Estadual de
Urgências de Goiás Dr.
Valdemiro Cruz (Hugo) informou que, dos sete pacientes que chegaram, dois
estão no centro cirúrgico,
três estão estáveis e passam por avaliação médica e
dois já receberam alta.

Papai Noel visita pacientes internados no HC-UFG, em Goiânia
Pacientes
internados
e profissionais de saúde
do Hospital das Clínicas
da UFG/Ebserh (HC-UFG)
foram surpreendidos nesta semana com a visita do
Papai Noel às clínicas de internação. Pelos corredores
onde o “bom velhinho” passava, os olhos das crianças
brilhavam, acompanhantes e
colaboradores corriam para
tirar fotos e se emocionavam
com as mensagens de paz e
esperança levadas por ele.
A ação faz parte da Programação Natalina do HC-UFG,

organizada pelo Grupo de
Trabalho de Humanização
(GTH) da instituição.
A visita começou no
serviço de Hemodiálise e
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seguiu pelas clínicas pediátrica, SERUPE (Serviço
de Urgência e Emergência
Pediátrica), maternidade,
cirúrgica, médica e Meza-

nino (área administrativa)
do HC-UFG. Enquanto a
enfermeira Regina Selia
Jorge tocava músicas natalinas embaladas pelo
som do seu acordeon, o
Papai Noel entregava brinquedos para as crianças e
kits de higiene pessoal
para os pacientes adultos.
A programação natalina
na unidade teve início na
semana passada, com a realização de um culto ecumênico e apresentações
musicais por profissionais
do HC durante a semana,

nos períodos matutino e
noturno. A ação contou
com o apoio da Comissão
de Assistência Espiritual
(CAE), do Conselho Local
de Saúde e de colaboradores do HC-UFG. O segmento evangélico fez a
doação dos materiais de
higiene pessoal, o Conselho Local de Saúde colaborou com a organização
da doação de brinquedos
e os colaboradores, assim
como muitos usuários do
hospital, doaram brinquedos para as crianças.
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Goiânia
discute
criação
do Fundo
Penitenciário Municipal
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Políticas Afirmativas
(SMDHPA) realizou, nesta quarta-feira (22/12),
no Paço Municipal, audiência com o prefeito
Rogério Cruz para debater a criação do Fundo
Penitenciário Municipal.
Um instrumento que
pretende ampliar e efetivar políticas públicas em
prol de uma cidade mais
segura e inclusiva.
Na reunião estiveram
presentes a secretária
Cristina Lopes; a secretária executiva, Jordana
Araújo; o secretário particular do prefeito, José Firmino; a procuradora geral
do município, Dra Tatiana
Accioly; a vereadora Aava
Santiago; as representantes do Conselho Penitenciário Estadual, Disselma
e Adriana; a representante do Comitê Dom Tomás Balduíno, Cláudia;
e os representantes da
SMDHPA, Roberto Célio e
o Roberto Portela.
Durante o debate foi
apresentado uma nota
técnica emitida pelo Conselho Nacional de Justiça
e a Confederação Nacional
de Municípios, que estimula a instituição de fundos municipais para acesso
a verbas destinadas à execução de políticas públicas
com enfoque na cidadania
e segurança como, por
exemplo, as oferecidas
pelo Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen).
A iniciativa contempla
as demandas da pasta de
Direitos Humanos e Políticas Afirmativas do município, que também trabalha pelas questões de
reinserção social e tem
buscado articular diferentes entidades a favor da
garantia de direitos dos
cidadãos goianienses.
Na ocasião, o prefeito Rogério Cruz pontuou
que “Goiânia deu um
passo importante para a
criação de políticas capazes de combater os problemas que nos levam à
criminalidade”.
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Moradores de Goiás serão primeiros a
acessar carteira de identidade GOV.BR

O

s cidadãos registrados em Goiás serão
os primeiros do país
a ter a carteira de identidade
no GOV.BR, além de acessar
os mais de 3,5 mil serviços do
governo federal disponíveis
digitalmente na plataforma.
Um acordo de cooperação
técnica entre o Ministério da
Economia e as secretarias estaduais de Segurança Pública
(SSP-GO) e de Desenvolvimento e Inovação (SEDI-GO)
do estado permite essa integração da base do RG com o
GOV.BR. Na prática, as pessoas poderão acessar seus
dados registrados na Polícia
civil goiana e comprovar sua
identificação, de forma inequívoca, para solicitar serviços públicos ou privados.
O acordo nº 247/2021 foi
publicado nesta sexta-feira
(24/12) no Diário Oficial da
União. Ambos os entes federados se comprometem
a empreender esforços para
implementar a identificação
em formato digital no GOV.
BR e o acesso às interfaces de
programação de aplicativos,
com validações biográficas e
biométricas, para a prestação
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de serviços públicos em Goiás em consonância com a Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). A novidade
deve começar a ser acessada
pela população em algumas
semanas no aplicativo GOV.
BR. [https://www.gov.br/go-

vernodigital/pt-br/assinatura-eletronica/baixar-app-govbr].
“O GOV.BR aprimora o
relacionamento com o cidadão por meio do digital,
desburocratizando o Estado
e modernizando de vez a
administração pública”, res-

salta o secretário especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. “Com
as etapas que já trilhamos
na transformação digital do
governo brasileiro, agora po-

demos avançar na identificação segura da população, de
forma ágil e fácil. É um dos
serviços mais importantes
que temos a entregar sob a
ótica não só do cidadão, mas
do poder público e da iniciativa privada.”

RG EM GOIÁS
O acordo de cooperação
técnica é válido por cinco
anos. A emissão do RG continua sendo realizada pela
Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Tanto quem
já tinha RG quanto quem
está tirando agora poderá
utilizar o GOV.BR para acessá-lo. No aplicativo GOV.BR,
constará no espaço reservado a carteiras, onde já existem, por exemplo, o CPF e a
Carteira Digital de Trânsito,
além de documentos do
Exército e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),
caso o usuário tenha.
SERVIÇOS INTEGRADOS
Goiás também já tem
seu sistema integrado ao
GOV.BR, o que permite ao
cidadão acessar quaisquer
serviços estaduais digitalizados também pela plataforma do governo federal,
com um único login e uma
única senha. Ou seja, usando o login e a senha com
que acessa serviços do governo federal, como a Carteira de Trabalho Digital e a
prova de vida do INSS.

Caiado sobre adesão de Goiás ao RRF: “maior presente dado aos goianos”
“O RRF é o maior presente que poderia ser dado aos
goianos”. Foi o que afirmou o
governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao agradecer ao
presidente da República, Jair
Bolsonaro, por assinar a adesão de Goiás ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) para
o refinanciamento de débitos
com a Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), do Ministério
da Economia. A homologação
foi oficializada nesta sexta-feira (24/12) no Palácio da
Alvorada, em Brasília.
Na ocasião, Caiado tam-

bém agradeceu aos membros
dos demais Poderes pelo empenho para que o pedido de
adesão fosse feito. “Essa luta
começou há três anos, desde
que assumi o governo”, disse.
“Goiás não quitava seus
compromissos, não tinha garantia de pagamento de salários e não podia investir na infraestrutura do Estado e nem
implantar programas sociais.
Eram dívidas que acumulavam em mais R$ 6 bilhões,
isso só de dívidas acumuladas, e dívida fixa que estava
em mais de R$ 17 bilhões”,

completou o governador.
Direcionado ao presidente
logo após a assinatura, Caiado
disse que Goiás terá, a partir
de agora, uma previsibilidade.
“Isso que o presidente assina
hoje para Goiás é a previsibilidade dos servidores terem
seus salários, suas aposentadorias, progressão, promoção, novos editais para novos
concursos públicos e reajuste,
sim, dentro daquela capacidade específica do governo”,
explicou. “Quando mais o governo for se recuperando no
quadro fiscal, reajustes tam-

bém serão dados. Tudo isso
muito bem mapeado e aprovado pelo governo federal”,
acrescentou Caiado ao, mais
uma vez, agradecer ao presidente pela homologação.
RECUPERAÇÃO FISCAL
O RRF fornece dois instrumentos principais para
o reequilíbrio das contas: a
suspensão da dívida pública,
dando fôlego ao Estado enquanto as medidas de ajuste implementadas trazem
os resultados esperados, e
a reestruturação da dívida

em condições melhores de
taxas de juros e prazos. Assinado em 2021, o RRF passa
a valer para Goiás já a partir
de 1° de janeiro de 2022.
A entrada de Goiás no regime foi aceita pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) de forma unânime, com 11 votos
favoráveis ao Estado na Corte. A ação suspende o pagamento da dívida com a União
por 18 meses, como havia
sido determinado pelo Supremo, especifica os critérios
para a delimitação do teto de
gastos e define o índice oficial

a ser aplicado para a correção
dos valores. Também determina as despesas a serem
excepcionadas, ou seja, não
incluídas na base de cálculo
para apuração do teto.
O projeto que permite a
adesão do Estado de Goiás
ao RRF, possibilita a realização de concurso público,
não congela salários e nem
proíbe a concessão de progressão funcional, desde que
haja obediência ao limite da
inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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Melatonina é liberada para a venda
no Brasil como suplemento alimentar

H

á pouco tempo, era
difícil encontrar alguém voltando dos
Estados Unidos sem trazer na
bagagem - nem que fosse por
curiosidade - produtos à base
de melatonina, hormônio que
serve como regulador e estimulador do sono. Enquanto
no Brasil o produto era vendido apenas em farmácias de
manipulação com exigência
de receita médica, por lá a
venda é livre em qualquer
farmácia. Mas uma decisão
recente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) colocou a melatonina na
categoria de suplementos alimentares, o que dispensa a
prescrição também no Brasil.
A venda foi liberada nas
farmácias neste mês. “Quando fiz uso, foi importado dos
Estados Unidos. Realmente
senti melhora na qualidade do
sono, mas resolvi abandonar
por receio de apenas conseguir dormir tomando a melatonina”, explica o operador de
circuito fechado de televisão
Lucas Medeiros da Silva Canuto, de 28 anos. Por ter uma
rotina de trabalho não convencional - a escala é de 12 horas
de trabalho por 36 de folga - e
passar muitas noites em claro,
ele conta que sempre teve difi-
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culdades para ter um sono de
qualidade, em especial após os
plantões noturnos.
A neurologista Giuliana
Macedo, com especialização
em medicina do sono, explica que o uso da melatonina
é controverso e que não há
evidências de que a reposição
do hormônio seja eficaz. “Os
melhores resultados obtidos
cientificamente até agora foram em ratos”, destaca. A es-

pecialista ressalta que a melatonina não é preconizada para
tratar insônia. Neste caso, o
padrão ouro de tratamento
envolve a higiene do sono,
práticas e hábitos que ajudam a melhorar a qualidade
do sono, como evitar o consumo de bebidas com cafeína
e criar no quarto um ambiente que induza ao sono, e a
terapia cognitivo-comportamental para insônia.

A melatonina está presente em todas as espécies
vivas, até em plantas e bactérias. De maneira bem simplificada, no corpo humano,
o hormônio teria a função
de regular o relógio biológico. “É como se fosse um
marcador de claro e de escuro. Produzida pela glândula
pineal, ela manda um sinal
para o organismo que já está
escuro para o corpo iniciar

as adaptações fisiológicas e
descansar, incluindo diminuição de pressão arterial e
insulina, assim como baixar
a temperatura corporal”, ressalta. Cerca de 75% da população sintetiza a melatonina
por volta das 20 horas.
Além de ajudar a dormir,
o hormônio pode inibir o
crescimento de tumores mamários, prevenir enxaquecas
e proteger o coração. A mé-

dica nutróloga Bruna Taciana de Carvalho acredita que
quem deve mais se beneficiar
com a liberação da venda da
melatonina no Brasil são pessoas que apresentam distúrbios do sono como insônia ou
má qualidade do sono, e também aqueles que apresentam
baixa produção do hormônio.
Mas ela lembra que o produto
não deve ser utilizado durante
a gravidez e a amamentação
ou em pessoas com alergia a
qualquer um dos componentes dos comprimidos.
“Os efeitos colaterais
mais comuns são sonolência excessiva e fadiga, e é
importante destacar que a
intensidade dos efeitos será
proporcional à dose da melatonina ingerida. Por isso,
o acompanhamento de um
profissional da saúde é muito importante”, explica. Para
ela, apesar da liberação nas
farmácias, a melatonina,
assim como qualquer suplemento ou medicamento,
deve ser usada sempre com
indicação de um médico para
que seja prescrita a dose correta de acordo com o objetivo e a necessidade de cada
paciente. A melatonina ajuda, sim, a dormir, mas não é
uma pílula milagrosa.

Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação
O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26),
uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas
Android e iOS e o sistema
voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário.
Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que
acontecia nos últimos dias.
“O Ministério da Saúde
informa que a atualização do

aplicativo ConecteSUS está
disponível nas lojas de aplicativos Android e iOS. O sistema não apresenta indisponibilidade”, informou em nota.
Funcionários limpam fachada do prédio do Ministério da Saúde; site do ConecteSUS ficou fora do ar por 13
dias Ueslei O ConecteSUS reúne informações do histórico
clínico dos pacientes, como
vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exa-

mes feitos. É por este canal,
acessado por aplicativo ou
pelo site do governo, que são
emitidos os comprovantes de
vacinação contra a Covid.
O sistema ficou fora do
ar por 13 dias após ataque
cibernético e voltou a funcionar na última quinta-feira
(23). A invasão hacker atingiu outros sistemas do ministério, entre eles o site oficial.
A Polícia Federal investiga
o caso, mas uma análise pre-

liminar constatou que não
houve sequestro de dados
do governo federal.
A hipótese principal das
autoridades é que a ação
criminosa foi motivada por
ativismo político na internet, o chamado hacktivismo. Elas avaliam se houve
perda de informações.
Com o ConecteSUS fora
do ar, muitos brasileiros não
conseguiriam baixar o comprovante de vacinação do

aplicativo. Nem todos os estados e município oferecem
alternativas à plataforma
federal. O problema ocorreu
em meio à intensificação do
controle das fronteiras após
a descoberta da variante
ômicron do coronavírus.
O governo federal publicou na segunda-feira (20)
portaria que obriga a apresentação de comprovante de
vacinação contra Covid para
entrada de viajantes no país.

A medida atende à decisão do STF (Superior Tribunal
Federal) de que fosse exigido
o passaporte de imunização
para todo viajante que vier
do exterior para o Brasil.
De acordo com a portaria, quem chega ao país por
via aérea deve apresentar
à companhia responsável
pelo voo, antes do embarque, o comprovante de
vacinação impresso ou em
meio eletrônico.

Goiás, Tocantins e DF, 26 de Dezembro de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

diariodoestadogo.com.br
NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------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 americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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 –
------------------------------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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Equador é o primeiro país da América
Latina a adotar vacinação obrigatória

O

Equador declarou obrigatória a vacinação
contra Covid-19 devido ao aumento das infecções
causadas pela variante ômicron, anunciou o Ministério da
Saúde do país sul-americano.
”Esta decisão foi tomada devido ao atual estado epidemiológico, ou seja, o aumento
das infecções e a circulação de
novas variantes preocupantes”,
informou a pauta em nota na
quinta-feira (23).
O estatuto começará ”de
forma imediata”, disse Rafael
Castillo, porta-voz do governo, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol
da BBC, acrescentando que
a ordem é destinada a toda
pessoa com mais de cinco
anos de idade, embora haja
uma ”ênfase” na população
com mais de 12 anos.
O ministério afirmou ter as
doses necessárias para imunizar toda a população e que
a regulamentação se deve
ao fato de a nova variante se
propagar mais rapidamente
do que suas predecessoras.
Como parte da diretriz, o
governo vai exigir que os estabelecimentos que oferecem serviços não essenciais
à população, como restaurantes, cinemas e super-
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mercados, solicitem o cartão de vacinação. O cartão
de vacinação não será solicitado em postos de saúde,
escolas e locais de trabalho.
Pessoas que apresentem
qualquer condição médica
ou contra-indicação não pre-

cisarão ser vacinadas.
Funcionários do ministério disseram à BBC News
Mundo que a supervisão e
as sanções pelo não cumprimento da ordem recairão
sobre os governos regionais.
Segundo o ministério, a Lei

Orgânica da Saúde permite
que a vacinação seja declarada como um requisito para
“determinadas doenças, nos
termos e condições que a realidade epidemiológica nacional e local exigir”.
“Baseamo-nos nas leis

para tomar estas medidas”,
afirmou a ministra da Saúde,
Ximena Garzón. “É porque
queremos proteger a saúde
de todos os equatorianos.”
A ministra disse ainda que
estão avaliando dados sobre
o possível contágio comu-

nitário da variante ômicron
no país. Até terça-feira (21),
12,4 milhões de pessoas haviam recebido doses completas da vacina no Equador,
o que representa 77,2% de
seus 16 milhões de habitantes. Os equatorianos têm
quatro vacinas disponíveis:
Astrazeneca, Cansino, Pfizer
e Sinovac.
Uma média de 510 casos diários foi notificada no
Equador nos últimos sete
dias, de acordo com Reuters.
O número é 22% superior
às infecções registradas em
maio, mês com a média mais
alta de casos diários. Também houve um aumento na
taxa de ocupação de leitos
nos centros de saúde. Nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o percentual varia
entre 24% e 77% de ocupação, segundo o ministério.
Desde o início da pandemia, o Equador registrou 537 mil casos e 33.597
mortes. Antes da vacinação, o país enfrentou uma
das piores ondas de Covid na América Latina. Em
2020, foi o segundo país
com maior número de mortes, atrás do Brasil, embora
a população seja menos de
um décimo da brasileira.
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Judas e o Messias Negro: traidor
no movimento Panteras Negras

C

omo não seria diferente em dois filmes
protagonizados por
dois grandes oradores de
movimentos negros americanos, Malcolm X e Fred
Hampton, Uma Noite em
Miami e Judas e o Messias
Negro apostam suas fichas
nesse poder de convencimento pela oratória. Respectivamente, Kingsley Ben-Adir
(que faz o líder muçulmano
no filme de Regina King) e
Daniel Kaluuya (que faz o
líder dos Panteras Negras
no filme sobre o “Messias
negro”) chamam para si a
responsabilidade de injetar
energia no palavrório.
Ainda assim, são dois filmes que sofrem com a sina
do texto literal demais. No
caso específico de Uma Noite em Miami, o bom trabalho de câmera só consegue
amenizar a teatralidade da
adaptação da peça até certo
ponto. Já o caso de Judas e
o Messias Negro - que conta
a história real de Bill O’Neal
(Lakeith Stanfield), militante negro infiltrado pelo FBI
para se aproximar de Hampton, espionar e sabotar o
movimento dos Panteras
- tem mais a ver com solenidade: os excessos literais
não estão tanto nos diálo-
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Ana Maria Braga grava
pilotos com candidatos a novo Louro José

gos e mais na cadência do
roteiro, que martela lições
e mensagens no típico registro de filme autoimportante
baseado em fatos.
É curioso que esses dois
filmes cheguem à temporada de prêmios de 2021
como os representantes da
safra atual pós-Black Lives

Matter. Ambos voltam a uma
época de auge de ideais, os
anos 1960, para refazer uma
noção de solidariedade entre os desassistidos, como
se no século 21 nos faltasse
justamente essa capacidade
de empatia, para reorganizar a coletividade. A história
de Fred Hampton com Bill

O’Neal é bem pinçada para
ilustrar isso, e o paralelo bíblico (que vai até o quase
arrependimento numa Última Ceia) não soa um exagero no filme. O Hampton de
Kaluuya tem a força de um
messias e o Bill de Stanfield
tem no corpo encurvado o
peso do traidor.

Ana Maria Braga começou a testar o novo Louro
José do programa ‘Mais
Você’, da TV Globo. A ideia
do substituto vinha sendo
discutida desde que Tom
Veiga morreu, em novembro do ano passado. A
apresentadora do matinal
já até gravou alguns pilotos
(vídeos experimentais) com
candidatos a novo mascote.
Segundo a colunista Cristina Padiglione, do F5, Ana
Maria Braga “tem sido aos
poucos convencida por amigos e colegas na Globo da importância de contar com um
interlocutor” no ‘Mais Você‘.
Nos bastidores, dizem
que já foi definido até o
nome do novo mascote. O
atual cenário do programa,

inaugurado em fevereiro
deste ano, já possui até um
espaço para o boneco, que
será um novo papagaio filho do personagem clássico.
ADEUS
Tom Veiga morreu em
1º de novembro de 2020,
aos 47 anos, em consequência de um aneurisma cerebral. Ele tinha 47 anos e
deixou quatro filhos.
O Louro José foi criado
no ‘Note e Anote‘, programa que Ana Maria Braga
comandava na Record, indo
junto da loira para a Globo
no ano 2000. Ana testou
diversas pessoas de sua
equipe na manipulação do
boneco, mas Tom Veiga se
destacou e ficou no papel.
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