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Chegou a hora de mudar de emprego e conseguir a tão sonhada estabilidade com bom salário e um plano de carreira. A oportunidade de se tor-
nar um servidor público é agora. O ano de 2022 terá uma série de concursos em diversas áreas de diferentes. Quer ser policial, trabalhar em uma 
repartição do governo, ser professor da rede pública ou atuar em algum tribunal? Este é o momento de se planejar e começar a estudar.

Concursos: garanta a sonhada 
estabilidade financeira em 2022

Cantor Mau-
rílio, da dupla 
com Luiza, mor-
re aos 28 anos  p8 p3

Goiânia: atendimento de Co-
vid-19, gripe e dengue é ampliado
O Paço Municipal anunciou nesta terça-feira, 29, o Plano de Contingência 
para melhorar o atendimento à população, com a ampliação das 13 Unida-
des de Urgência atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

p3

O Ministério das Relações Exteriores negou autorização do envio de ajuda 
humanitária por parte do governo da Argentina às vítimas das enchentes 
na Bahia, segundo informou, em nota, o governo do estado. De acordo 
com o comunicado, o governo argentino se colocou disposto a enviar 
imediatamente ao sul da Bahia uma missão com profissionais especializa-
dos nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial.

Governo recusa ajuda 
humanitária da Argentina 
às vítimas na Bahia  p4
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CMTC vai 
criar novas 
linhas para 
oferecer 
meia-pas-
sagem ao 
passageiro
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O Paço Municipal 
anunciou nesta ter-
ça-feira, 29, o Plano 

de Contingência para melho-
rar o atendimento à popula-
ção, com a ampliação das 13 
Unidades de Urgência aten-
didas pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS). Todas 
as 76 unidades de saúde, 
sendo 54 Unidades de Saúde 
da Família (USF) e 22 Centros 
de Saúde estarão aptas para 
atender os pacientes com 
sintomas de gripe, dengue e 
Covid-19 e, outras duas uni-
dades, o Cais de Campinas 
e o Cais Cândida de Moraes 
se tornarão unidades de re-
ferência para o atendimento 
de pacientes com dengue.

As medidas foram toma-
das pelo prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) e pelo 
secretário de Saúde, Durval 
Pedroso, que pretendem 
melhorar o atendimento 
das pessoas que estão com 
sintomas gripais, de den-
gue ou de Covid-19. Estes 
casos serão atendidos nes-
tas unidades, de acordo 
com o prefeito de Goiânia.  

As ações fazem parte do 
Plano de Contingência que 
a SMS anunciou para reduzir 
o impacto da sobrecarga no 
sistema de Saúde. Entre as 
ações, o secretário também 
anunciou que segue contra-
tando mais trabalhadores 
da saúde para substituírem 
aqueles que estão com o 
contrato sendo encerrado 

e que, por lei, não pode ser 
prorrogado.  

Segundo a pasta, foram 
contratados 126 trabalhado-
res da saúde. Também estão 
sendo criadas unidades refe-
rência para o atendimento de 
pacientes com dengue. Hoje, 
os Cais Campinas e Cândida 
de Moraes, já estão funcio-
nando com a nova estratégia 

e os dois espaços serão espe-
cíficos para o atendimento 
destes pacientes. “Em todos 
esses locais a demanda será 
espontânea e haverá hidrata-
ção dos pacientes que neces-
sitarem”, afirma o secretário 
de Saúde, Durval Pedroso. 

O republicano reiterou 
que não vai faltar atendimen-
to médico em Goiânia e que, o 

Plano de Contingência, soma-
-se às 54 Unidades de Saúde 
da Família (USF) e 22 Centros 
de Saúde. “É um reforço im-
portantíssimo para vencer-
mos este momento”, comen-
tou o prefeito de Goiânia. 

“É importante as pessoas 
saibam diferenciar os sinto-
mas da gripe com os da den-
gue. Há alguns sintomas que 

são comuns como febre, dor 
de cabeça e mal estar inicial. 
Depois os sintomas se dife-
rem, a gripe envolve o siste-
ma respiratório, com coriza, 
tosse, dificuldade para res-
pirar, já a dengue aparecem 
mais dores generalizadas no 
corpo, desconforto gastro in-
testinal e dor forte de cabe-
ça” ressalta o secretário.

Reprodução

Na esteira da refor-
mulação do transporte 
coletivo na região Me-
tropolitana de Goiânia, o 
presidente da Companhia 
Metropolitana de Trans-
portes Coletivos (CMTC), 
Tarcísio Abreu, explicou 
em entrevista concedi-
da a Rádio Bandeirantes 
Goiânia nesta terça-feira 
(28/12) um dos pontos 
mais importantes do pro-
jeto, aprovado pelos par-
lamentares da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás: a cobrança da meia-
-tarifa sobre a passagem 
já a partir do próximo ano 
para viagens que tenham 
até 5km de distância.

De acordo com Abreu, 
serão criadas novas li-
nhas que possibilitem 
ao passageiro que usa 
o transporte coletivo, a 
possibilidade do paga-
mento da meia-tarifa. “O 
que a gente está queren-
do construir e estamos 
avaliando isso, é criar li-
nhas próprias de curtas 
distâncias. Temos muita 
informação sobre isso, do 
interesse do usuário des-
sas pequenas distâncias. 
De acordo com essas in-
formações, [vamos] criar 
linhas diretas que eu pos-
sa facilitar e dar para ele 
o tempo e a redução das 
viagens”, destaca, garan-
tindo a tarifa congelada 
para o serviço em 2022. 

Se for este o cenário 
para o próximo ano, a 
meia tarifa será disponí-
vel ao valor de R$ 2,15. De 
acordo com Abreu, uma 
das principais reclamações 
do usuário hoje, é o tempo 
de viagem no transporte 
coletivo. “Hoje há uma 
demanda grande de pes-
soas que estão no centro 
e que gostariam de ir para 
Campinas, ou de Campinas 
para o centro. Dos bairros 
mais próximos do centro 
da cidade. Dentro de Apa-
recida, dentro de Senador 
Canedo. Linhas que circu-
lam da cidade e de curta 
distância facilitam muito o 
deslocamento das pessoas 
para esse pequeno tre-
cho”, explicou.

Goiânia: atendimento de pacientes 
com Covid, gripe e dengue é ampliado

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Goiás (SES-GO) 
deixou de registrar números 
de casos confirmados de 
Covid-19 e de óbitos em de-
corrência da doença por um 
período de 15 dias. A falha 
aconteceu nos sistemas de 
dados oficiais do Ministério 
da Saúde, que estiveram 
fora do ar, mas mesmo após 
o restabelecimento, há in-
consistências nos números 
apresentados. Na última se-
gunda-feira (27), o boletim 
emitido diariamente pela 
SES-GO apontou 18 mortes 
por Covid-19, mas os núme-
ros são inferiores aos que já 

haviam sido emitidos pela 
pasta. No dia 24, o total de 
óbitos era de 24.673 contra 
24.655 no dia 27.

O boletim emitido pela 
SES-GO nesta terça-feira 
(28) aponta 946.107 casos 
confirmados de Covid-19 e 
24.661 óbitos em decorrên-
cia da doença. Os números 
de morte, entretanto, são 
inferiores aos já apresenta-
dos pela pasta em datas an-
teriores. Entre os dias 11 de 
dezembro e 23 de dezembro 
os dados não tiveram alte-
rações em decorrência dos 
problemas no sistema do Mi-
nistério. No dia 24, entretan-

to, Goiás confirmou 1.540 
casos e 69 mortes, o que 
parecia ser um acumulado 
dos dias anteriores já que o 
mês de dezembro teve ape-
nas dois dias em que mais 
de dez óbitos foram inclusos 
pela pasta: 1º e 4 de dezem-
bro. Nos dois dias seguintes, 
entretanto, as atualizações 
também não ocorreram.

Em nota, a secretaria 
afirmou que “após o ataque 
(hacker) ao Conecte SUS, do 
Ministério da Saúde (MS), a 
divulgação dos dados de mo-
nitoramento da doença no 
Portal Covid-19 de Goiás foi 
prejudicada, desde o dia 10 

de dezembro. Com as ações 
do MS, o sistema foi resta-
belecido e os números vêm 
sendo atualizados paulati-
namente, a partir do dia 24, 
com uma breve interrupção 
no dia 27. Os dados citados 
se referem a casos da doença 
confirmados, os óbitos, ca-
sos descartados, suspeitos. 
Já a atualização da vacinação 
ainda não voltou à normali-
dade e os últimos dados são 
do dia 9 de dezembro.

De forma geral, tanto a 
capital quando as cidades 
do interior têm apresentado 
aumento de demanda por 
atendimento com sintomas 

gripais, mas a maioria dos 
casos não tem confirmado 
o coronavírus. Em Itaberaí, 
por exemplo, casos de gripe 
saltaram de três para cinco 
em uma semana. O Con-
selho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde do Estado 
de Goiás (Cosems) afirmou, 
entretanto, que algumas 
cidades, de forma pontual, 
voltaram também a confir-
mar positivos para Covid. É 
o caso de Ouro Verde que 
ficou quase 40 dias sem no-
vos casos e testou seis po-
sitivos na semana passada. 
Situação semelhante ocor-
reu em Joviânia.

Após apagão, dados da Covid-19 em Goiás têm erros
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Chegou a hora de mu-
dar de emprego e 
conseguir a tão so-

nhada estabilidade com 
bom salário e um plano de 
carreira. A oportunidade de 
se tornar um servidor públi-
co é agora. O ano de 2022 
terá uma série de concursos 
públicos em diversas áreas 
de diferentes entes federati-
vos. Quer ser policial, traba-
lhar em uma repartição do 
governo estadual, ser pro-
fessor da rede pública ou 
atuar em algum tribunal? 
Este é o momento de se pla-
nejar e começar a estudar.

Confira a lista que o Diário 
do Estado preparou com uma 
seleção especial de certames 
previstos para o Ano Novo.

ESFERA MUNICIPAL
A Prefeitura de Goiânia 

está com apenas um certa-
me previsto. Aguardado, o 
concurso da Secretaria de 
Mobilidade de Goiânia prevê 
a contratação de 303 agen-
tes de trânsito que amplia-
rão a atuação da pasta. O 
concurso já está autorizado 
e agora está na etapa de li-
citação para contratação de 
uma banca organizadora. No 
último concurso, em 2009, 
a banca foi da Universida-
de Federal de Goiás (UFG) 
e a remuneração era de R$ 
1.994,71 para uma jornada 
de 135 horas mensais.

ESFERA ESTADUAL
No próximo ano, a vida do 

concurseiro  interessado em 
atuar em Goiás será bastan-
te corrida. O governo esta-
dual confirmou a realização 
de processos para contrata-

ção de efetivos em diversos 
órgão. O carro-chefe são os 
da área policial, mas tam-
bém haverá chances para 
cargos administrativos.

Ainda dentro da seguran-
ça pública, os aspirantes a 
policiais poderão concreti-
zar o sonho de vestir a farda 
no concurso da Polícia Mi-
litar goiana. Em maio deve 
ser divulgado o edital com 
detalhes para o cargo com 
remuneração inicial de R$ 
5.401,43. Ao todo serão 2 
mil vagas sendo 1.920 para o 

cargo de Soldado e 80 para 
Cadete. A banca organizado-
ra será o  Instituto AOCP.

Meses depois, em julho, 
o Corpo de Bombeiros pode 
publicar o certame com 160 
vagas sendo 140 vagas para 
o cargo de Soldados e 20 
vagas para Oficiais. A remu-
neração inicial, conforme o 
último edital de 2016, era de 
R$ 2.712,00. Ainda não in-
formações sobre a banca or-
ganizadora que, no concurso 
anterior foi a FUNRIO.

A Polícia Civil terá 470 

vagas sendo 350 para agen-
tes, 100 para escrivães e 20 
para papiloscopistas. O edi-
tal deve ser publicado até 
outubro do próximo ano. A 
expectativa é de que a ban-
ca seja o Núcleo de Seleção 
da Universidade Estadual do 
Goiás. A remuneração inicial 
é de e R$ 5.767,18.

O Ministério Público de 
Goiás está no rol dos que po-
dem abrir concurso no próxi-
mo ano. Os cargos em ques-
tão podem ser de serviços 
auxiliares para níveis médio e 

superior com lotação em Goi-
ânia e salários variando entre 
R$ 4.437,22 a R$ 8.912,97. A 
banca deve ser a Fundação 
Getúlio Vargas – FGV.

Entre abril e julho, a Se-
cretaria de Educação de Goi-
ás (Seduc GO) deve lançar 
um edital com 5 mil vagas 
para professores. Ainda não 
há informações sobre cargos 
nem remuneração.

A Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) também deve 
lançar edital. A contratação 

deve ser de dez Gestores 
de Engenharia com remu-
neração de R$ 11.700,00; O 
certame foi autorizado pelo 
governador Ronaldo Caiado.

Outro edital autorizado 
e com banca definida visa 
contratar 329 Analistas de 
Gestão Governamental com 
remuneração de R$ 4.838,66 
para a Secretaria de Estado 
da Administração (Sead). O 
Instituto AOCP será o res-
ponsável pela realização e 
aplicação da prova.

ESFERA FEDERAL
Apesar de não haver uma 

previsão mais plausível, o 
concurso do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Goiás tem 
grande chance de ocorrer em 
2022. É que o último certame 
foi há seis anos e há 11 cargos 
vagos, segundo o Portal da 
Transparência do órgão.

O Ministério da Economia 
já definiu a banca IDIB como 
organizadora do certame que 
contratará 300 profissionais 
para atuarem como Analista 
de Negócio, Analista Técnico 
e Técnico em Atividades Pre-
videnciárias. Os cargos de-
mandam escolaridade média 
e superior. Não há definição 
sobre a remuneração.

Um concurso bastante 
aguardado é o do Senado Fe-
deral. O salário alto, o tipo e 
local de trabalho chamam a 
atenção e fazem desse um dos 
concurso mais concorridos do 
Brasil. O edital está prestes a 
ser lançado para contratar 40 
profissionais entre Técnicos 
Legislativo (Policial Legislati-
vo), Advogados e Analistas Le-
gislativo. A remuneração é de 
R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68.

O Governo de Goiás criou 
uma força-tarefa para refor-
çar vistoria em barragens 
no Estado. A medida é de-
corrente de ações preven-
tivas em meio ao período 
chuvoso, que resultou em 
volume pluviométrico acima 
da média em várias regiões 
goianas nas últimas sema-
nas.  Nos últimos anos, a Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad) im-
plementou medidas preven-
tivas. Mais de 5 mil represas 
estão regularizadas.Segundo 
relata a titular da pasta esta-
dual, secretária Andréa Vulca-
nis, os donos de barramentos 
devem seguir atentos quanto 
à situação da estrutura, se 
não tem fissura, abaulamento 
e árvores que possam provo-
car instabilidades, tornando a 

barragem mais frágil a situa-
ções críticas, no caso um alto 
volume de água da chuva. 
Também é preciso atenção 
com as estruturas de escoa-
mento, uma vez que qualquer 
entupimento pode diminuir a 
capacidade de extravasão da 
água, gerando danos às barra-
gens e risco à população.

 Entre os mais de 10 mil 
barramentos existentes em 
Goiás, a Semad mapeou 70 
que requerem uma maior 
preocupação em relação ao 
estado de conservação e, 
com isso, podem apresen-
tar riscos ao proprietário e, 
principalmente, às popula-
ções residentes abaixo do 
empreendimento ao longo 
do rio.  De acordo com o su-
perintendente de Recursos 
Hídricos e Saneamento da 
Semad, Marco Neves, esses 

reservatórios passarão por 
vistoria e, caso necessário, 
por adequações.

 A Semad também instrui 
todos os proprietários de 
barramentos para que este-
jam sempre em prontidão 
para comunicar possíveis 
emergências às Defesas Civis 
municipais da região onde se 
encontram, além de constituir 
uma rede de comunicação 
com vizinhos e comunidades 
residenciais em um raio de 
10 quilômetros da represa. 
“Qualquer situação extrema 
deve ser levada às autori-
dades para que as medidas 
emergenciais, principalmente 
evacuações, sejam aplicadas 
imediatamente”, pontua a 
secretária Andréa Vulcanis. “A 
vida humana está sempre aci-
ma de qualquer outro interes-
se nestes casos”, conclui.

 Levantamento feito pelo 
Centro de Informações Me-
teorológicas e Hidrológicas 
de Goiás (Cimehgo) aponta 
que para os primeiros 15 
dias de janeiro de 2022 um 
novo corredor de umidade 
deve intensificar o volume 
de chuvas em diversas regi-
ões goianas, o que requer 
ainda mais atenção do Go-
verno e proprietários de re-
servatórios nesse período. 
“É preciso estarmos todos 
em alerta”, aponta o gerente 
do Cimehgo, André Amorim. 

Com o solo encharcado 
aumentam os riscos de rom-
pimento. Logo, é preciso ve-
rificar as condições dos ex-
travasores/vertedores, com 
a devida limpeza e manuten-
ção, para que possam exercer 
a finalidade para a qual foram 
projetados e dimensionados 

em casos de cheias. Ainda 
precisa ser observada a des-
carga de fundo, com atenção 
para o correto manuseio nos 
casos de cheias, com sua 
abertura total.

 Em algumas situações, 
as cheias que chegam ao 
reservatório são bastante 
superiores às regulares para 
as quais as barragens foram 
projetadas, levando a uma 
ocupação quase completa 
do vertedouro e correndo-
-se o risco de galgamento. 
“Trata-se de uma situação 
de emergência em potencial 
e que deve ser tratada com 
muita seriedade”, esclarece 
a secretária Andréa Vulcanis. 

 Do ponto de vista da ope-
ração da barragem, se houver 
enchente o empreendedor 
deve ler e registrar o nível 
d’água do reservatório, isolar 

o acesso ao empreendimen-
to logo que o nível da água ul-
trapassar o máximo maximo-
rum e abrir 100% a tomada 
d’água e a descarga de fundo 
sempre que constituam uma 
estrutura independente.

 Também observar e 
acompanhar a descarga pelo 
vertedouro, com o objetivo 
de evitar que a água acu-
mulada ultrapasse a altura 
do barramento. E verificar 
a ocorrência de erosão do 
canal quando não revesti-
do, mantendo as condições 
do escoamento na bacia de 
dissipação, na zona a jusan-
te do vertedouro, ou seja, 
a saída da água, e junto ao 
pé de jusante da barragem 
e evitar a obstrução das es-
truturas por detritos flutu-
antes ou por deslizamento 
de terras pelo vertedouro.

Reprodução

Governo de Goiás cria força-tarefa para reforçar vistoria em barragens

Concursos 2022: garanta a sonhada 
estabilidade financeira no próximo ano 
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O Ministério das Rela-
ções Exteriores negou 
autorização do envio 

de ajuda humanitária por par-
te do governo da Argentina 
às vítimas das enchentes na 
Bahia, segundo informou, em 
nota, o governo do estado.

De acordo com o comu-
nicado, o governo argentino 
se colocou disposto a enviar 
imediatamente ao sul da 
Bahia uma missão com pro-
fissionais especializados nas 
áreas de água, saneamento, 
logística e apoio psicossocial 
para as vítimas dos estragos 
que foram causados pelas 
fortes chuvas no estado.

O governo baiano afir-
mou que recebeu um docu-
meto do consulado argenti-
no informando a decisão da 
União na noite desta quarta-
-feira (29). Na dispensa aos 
esforços do país vizinho, o 
governo brasileiro afirmou 
que a crise na Bahia está 
“sendo enfrentada com a 
mobilização interna de todos 
os recursos financeiros e de 

pessoal necessários”.
De acordo com o governo 

da Bahia, o Ministério das 
Relações Exteriores ainda 
informou que “na hipótese 
de agravamento da situa-

ção, requerendo-se neces-
sidades suplementares de 
assistência, o Governo bra-
sileiro poderá vir a aceitar 
a oferta argentina de apoio 
da Comissão dos Capacetes 

Brancos, cujos trabalhos são 
amplamente reconhecidos”.

Pelas redes sociais, o go-
vernador Rui Costa (PT) agra-
deceu a ajuda do governo 
argentino e pediu celeridade 

do governo federal para au-
torizar a missão estrangeira. 
O governador ainda expres-
sou gratidão ao embaixador 
Daniel Scioli e à presidente da 
comissão nacional dos Capa-

cetes Brancos, a embaixadora 
Sabina Frederic, assim como 
ao cônsul-geral da Argentina 
na Bahia, Pablo Virasoro.

O número de mortos em 
decorrência das enchentes 
que atingem diversas regiões 
da Bahia subiu para 24 de 
acordo com informações da 
Superintendência de Prote-
ção e Defesa Civil do estado 
(Sudec). Diante da crise, 15 
estados e o Distrito Federal 
anunciaram envio de ajuda 
para as cidades inundadas.

Conforme apurou o re-
pórter da CNN, Mathias Bro-
tero, o governo argentino 
não pretende se manifestar 
oficialmente sobre a recusa. 
De acordo com uma fonte 
anônima, se houver alguma 
mudança e um novo pedido 
de ajuda, a Argentina pron-
tamente ajudará.

A reportagem procurou 
o Ministério das Relações 
Exteriores e a Embaixada da 
Argentina mas, até a última 
atualização desta reporta-
gem, não obteve retorno.

Divulgação

Governo recusa ajuda humanitária 
da Argentina às vítimas na Bahia

O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) se prepara para 
enfrentar em 2022 a eleição 
em que estará mais em voga 
na história. O protagonismo 
das decisões judiciais, po-
rém, deverá ficar no TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

Para magistrados, o tribu-
nal estará em evidência mais 
do que em 2018, quando a 
Operação Lava Jato e o Judici-
ário tinham relevância na dis-
puta. Cientistas políticos tam-
bém apostam que o STF estará 
no centro das discussões.

A avaliação de magistra-
dos em conversas reserva-
das é que embates com o 

presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e a decisão de liberar 
o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) para 
disputar o pleito colocarão 
a STF como um dos temas 
centrais da campanha.

Bolsonaro tem repetido 
que o STF merece ser reno-
vado e que o próximo presi-
dente da República irá indicar 
dois ministros ao órgão em 
2023. Tem dito ainda que, se 
reeleito, conseguirá fazer in-
dicações suficientes para ter 
um STF alinhado ao governo.

Já o TSE deverá concen-
trar os julgamentos mais 
polêmicos após a maioria 

das investigações contra 
autoridades de renome saí-
rem do STF com a restrição 
do foro e o enfraquecimen-
to da Lava Jato.

A corte consolidou re-
centemente jurisprudência 
firme para casos de fake 
news e promete ser incisiva 
no combate a notícias falsas. 
Além disso, o TSE será presi-
dido na eleição por Alexan-
dre de Moraes.

O ministro é relator no 
STF das principais investiga-
ções contra Bolsonaro e alia-
dos. Na eleição, ele deverá 
voltar a ser alvo da militância 
do presidente, o que reforça 

o papel de destaque que a 
cúpula do Judiciário terá na 
eleição de 2022.

Além dos embates com 
o chefe do Executivo por 
causa de ameaças golpis-
tas, as decisões relativas à 
pandemia da Covid-19 tam-
bém compõem o cenário 
que põe o STF no foco.

Logo após o surgimento 
da doença, em 2020, a corte 
decidiu que estados e mu-
nicípios teriam autonomia 
para estabelecer medidas 
sanitárias a fim de conter o 
avanço do coronavírus.

Por todo o país, a maio-
ria dos prefeitos e governa-

dores aproveitou o poder 
concedido para determinar 
regras de distanciamento 
social e de uso de máscara e 
álcool em gel.

Os gestores seguiram 
recomendações médicas 
e, no início da pandemia, 
mandaram fechar comér-
cios e escolas para que a 
população ficasse em casa. 
A medida contém a disse-
minação do vírus.

Bolsonaro, contudo, foi 
na contramão do consenso 
científico, criticou as inicia-
tivas e defendeu a continui-
dade das atividades para 
que se atingisse a chamada 

“imunidade de rebanho”.
Como não tinha poder 

para revogar as medidas de 
distanciamento decretadas 
pelos Executivos locais, o 
presidente ignorou as con-
sequências que o desres-
peito às medidas sanitárias 
teria e passou a apontar 
o Supremo como culpado 
pela crise econômica desen-
cadeada pela pandemia.

Isso porque, segundo ele, 
a corte o impediu de agir 
no combate à Covid e não 
permitiu que ele baixasse 
decretos a fim de manter a 
normalidade para não deixar 
desaquecer a economia.

Eleições devem ter STF como tema e TSE protagonista de decisões



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 
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 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs automá-
tico R$34.500,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 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 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suite ,sala,cozinha e área 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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 vagas 
de garagem. COD: 2392. 
TEL:4 007-2717.CJ. 17656

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serviço e garagem cober-
ta, seriada 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, aceito 
negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 ga-
rag 2 carros. No tamanho 
257m², 3 quartos, 1 suí-
te, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 ga-
ragem 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 car-
ro, imóvel. No tamanho 
180m², 2 quartos, 1 suí-
te, 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 aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
taR$300.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
Cobrimos qualquer oferta 
do mercado! 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 ve-
ículos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Profis-
sional com experiencia em 
vendas para oportunidade 
no setor imobiliário como 
consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área. Salário+ vale trans-
porte+ gratificação por 
bom desempenho.ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.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 fanta-
sias. 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 relaxa-
mento 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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Nesta terça-feira (28), 
os Estados Unidos 
atingiram uma média 

móvel de 254.496 novos casos 
de Covid-19 nos últimos sete 
dias, de acordo com dados da 
Universidade Johns Hopkins 
– ultrapassando o recorde 
anterior de cerca de 251.989, 
registrado em 11 de janeiro.

O índice surge em meio a 
uma rápida aceleração das in-
fecções que os EUA – e o resto 
do mundo – têm visto desde 
o mês passado. E os especia-
listas prevêem que a variante 
Omicron – a cepa mais con-
tagiosa do coronavírus até o 
momento – tornará o início 
de 2022 muito difícil.

“Janeiro vai ser um mês 
muito, muito difícil. E as pes-
soas devem se preparar para 
um mês onde muitas pesso-
as serão infectadas”, disse 
o Dr. Ashish Jha, reitor da 
Escola de Saúde Pública da 
Universidade Brown.

O analista médico da CNN, 
Dr. Jonathan Reiner, disse no 
domingo (26) que acredita 
que os EUA poderiam “ver 
meio milhão de casos por dia 
fácil em algum momento da 
próxima semana a 10 dias”.

A maioria das pessoas va-
cinadas, com duas ou três 
doses, não desenvolverá sin-
tomas graves, mas isso não 

acontecerá com as não vaci-
nadas, disse Jha. “Muitas pes-
soas que não tomaram a va-
cina vão ficar muito doentes, 
e isso vai ser perturbador”, 
disse Jha. “Minha esperança é 
que cheguemos a fevereiro e 
março, e os números de infec-
ções comecem a cair, o tempo 
vai começar a melhorar”.

Apesar dos pedidos de es-
pecialistas para que os ame-

ricanos se imunizem, a taxa 
de doses de reforço adminis-
tradas caiu nas últimas sema-
nas, e somente 32,7% da po-
pulação totalmente vacinada 
do país recebeu a dose extra.

“Recomendo que as pes-
soas continuem a usar más-
cara sempre que estiverem 
em um lugar com muitas 
pessoas, por um longo perí-
odo de tempo”, disse Jha.

Na véspera do Ano Novo 
nesta sexta-feira (31), peque-
nas reuniões de pessoas total-
mente vacinadas são seguras, 
disse o Dr. Anthony Fauci. Mas 
as pessoas devem evitar gran-
des festas onde não sabem o 
estado de vacinação de todos 
os convidados, disse ele.

“Quando você está falan-
do de uma festa de Réveillon 
onde você tem 30, 40, 50 pes-

soas comemorando, você não 
sabe o estado da vacinação, 
eu recomendo fortemente: fi-
que longe disso este ano”, dis-
se Fauci, principal especialista 
epidemiológico do país.

INTERNAÇÕES 
PEDIÁTRICAS
As festas de fim de ano, 

como as do Natal e do Ano 
Novo, deixam alguns profis-

sionais de saúde preocupados 
com o impacto nas crianças nas 
próximas semanas – especial-
mente aquelas que são muito 
novas para serem vacinadas.

“Acabamos de ter todas 
essas crianças se misturando 
com todo mundo durante o 
Natal”, disse a Dra. Claudia 
Hoyen, diretora de contro-
le de infecção pediátrica do 
Hospital Infantil e Bebês.

“Temos mais um feriado 
para terminar com o Ano 
Novo, e então estaremos 
mandando todo mundo de 
volta para a escola. Todo mun-
do está meio que no limite, 
imaginando o que vamos ver”. 
Em todo o país, as internações 
pediátricas por Covid-19 estão 
se aproximando do recorde 
estabelecido em setembro.

Em média, cerca de 305 
crianças foram internadas no 
hospital com Covid-19 diaria-
mente na semana passada, de 
acordo com dados dos Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças e do Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos 
dos Estados Unidos.

Nova York, onde os casos 
estão aumentando e a taxa mé-
dia de positividade continua 
com tendência de aumento, as 
hospitalizações pediátricas au-
mentaram cinco vezes em um 
período de três semanas.

Reprodução

EUA registram maior média móvel 
de Covid desde início da pandemia
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suite ,sala,cozinha e área 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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 vagas 
de garagem. COD: 2392. 
TEL:4 007-2717.CJ. 17656

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serviço e garagem cober-
ta, seriada 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, aceito 
negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 ga-
rag 2 carros. No tamanho 
257m², 3 quartos, 1 suí-
te, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 ga-
ragem 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 car-
ro, imóvel. No tamanho 
180m², 2 quartos, 1 suí-
te, 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 aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
taR$300.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
Cobrimos qualquer oferta 
do mercado! 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 ve-
ículos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Profis-
sional com experiencia em 
vendas para oportunidade 
no setor imobiliário como 
consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

Reprodução

O cantor Maurílio, da 
dupla com Luiza, morreu 
nesta quarta-feira (29), aos 
28 anos, em Goiânia. Ele 
estava internado após so-
frer um tromboembolismo 
pulmonar. As informações 
são do Brasil Urgente.

O artista passou mal 
durante a gravação de um 
DVD no dia 15 de dezem-
bro. Ele caiu no palco, foi 
socorrido pela equipe e so-
freu três paradas cardíacas.

Após a internação, ele foi 
diagnosticado com trombo-
embolismo pulmonar, uma 
obstrução dos vasos da arté-
ria do pulmão, que causa co-
águlo e bloqueia o fluxo san-
guíneo.  Ele se recuperava 
nas últimas semanas, mas, 

de acordo com boletim mé-
dico divulgado nesta manhã, 
o cantor havia apresentado 
piora no quadro clínico nas 
últimas 12 horas por conta 
de uma infecção. Com a pio-
ra, Maurílio não resistiu.

TRAJETÓRIA
Maurílio Belmonte Ri-

beiro nasceu em Impera-
triz, no Maranhão, em 15 
de fevereiro de 1993. Ele 
conheceu Luiza na mes-
ma cidade e, em 2017, 
lançaram o primeiro dis-
co, “Luiza e Maurílio Ao 
Vivo”.  Dois anos depois, 
eles lançaram o grande 
hit da carreira, “S de Sau-
dade”, em parceria com 
Zé Neto e Cristiano. 

A Warner alterou a 
estratégia de lança-
mento de diversos de 

seus títulos para os próximos 
anos. Entre eles, “Besouro 
Azul” não terá mais estreia 
exclusiva pela HBO Max e 
será lançado nos cinemas, 
com a data definida de 18 de 
agosto de 2023 (via THR).

O filme irá retratar a ver-
são de Jaime Reyes do Be-
souro Azul, que estreou nos 
quadrinhos em 2006 como 
parte da série “Crise Infi-
nita”. Em 2011, ele ganhou 
uma série própria, e assu-
me o manto do herói até 
hoje. O herói ganha seus 

poderes através do artefato 
alienígena chamado Esca-
ravelho, que cobre o corpo 
do usuário com uma arma-
dura resistente e o confere 
várias habilidades.

O projeto fazia parte de 
um número de lançamentos 
previstos com exclusividade 
para HBO Max, visando for-
talecer o catálogo do strea-
ming da Warner. “Besouro 
Azul” seria um dos grandes 
chamarizes dessa nova leva 
junto a “Batgirl“, que man-
tém seu lançamento exclu-
sivo no streaming.

Xolo Maridueña, conheci-
do por seu trabalho na série 

“Cobra Kai“, da Netflix, será 
o herói nas telonas. Angel 
Manuel Soto (“Charm City 
Kings”) dirige, com roteiro 
de Gareth Dunnet-Alcocer 
(“Miss Bala”). As gravações 
de “Besouro Azul” devem 
começar no início de 2022.

BESOURO AZUL?
O filme contará a histó-

ria de Jaime Reyes, o tercei-
ro personagem a assumir o 
manto do Blue Beetle (Be-
souro Azul) nos quadrinhos 
da DC. Esse foi o alter ego do 
super-herói usado, antes, por 
dois personagens diferentes: 
Dan Garrett e Ted Kord.

Reyes é um adolescente 
da classe trabalhadora de 
El Paso dedicado à sua fa-
mília e sem conexões com 
super-heróis antes de rece-
ber seus poderes.

Ele descobre o escarave-
lho Blue Beetle no caminho 
da escola para casa e decide 
levá-lo embora, curioso para 
saber o que poderia ser. Na-
quela noite, o inseto ganhou 
vida e se enxertou na base 
da espinha de Jaime, dando 
a ele uma armadura extrater-
restre que pode ser modifica-
da para aumentar sua veloci-
dade e força, bem como para 
criar armas, asas e escudos.

Besouro Azul: Visual do primeiro 
super-herói latino americano da DC

Cantor Maurílio, 
da dupla com Luiza, 
morre aos 28 anos


