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R$ 3 milhões 
para Quirinópolis

Goiás na Frente

p2

‘O Brasil Pecuário acontece aqui’ é lançado em Goiânia p5

Autor do gol que deu 
a vitória ao Atlético-

-GO contra o Coritiba 
na abertura do segundo 
turno do Campeonato 
Brasileiro, o meia Jor-
ginho espera repetir 
o feito neste sábado, 

fora de casa, diante do 
Flamengo. Apesar do 

resultado positivo na úl-
tima rodada, o Dragão 
segue na lanterna da 

Série A e precisa somar 
mais pontos para evitar 

o rebaixamento. p6

Jorginho 
confia em 

boa atuação 
do Dragão 

contra o Fla

Série A Presidente do TSE 
entrega proposta de 
parlamentarismo
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Gilmar Mendes, preparou uma 
proposta que prevê a implementação do par-
lamentarismo no Brasil. O texto foi entregue 
na quarta-feira, 16, aos presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). p2

Dupla é presa 
por furtos 
à residência

300 quilos 
de maconha 
apreendidos

Nesta sexta-feira, po-
liciais militares do 40º 
BPM prenderam dois 
homens acusados de 
furtarem residências 
na cidade de Trindade. 
Tanislei A. dos Santos 
e Vinícius F. dos Santos 
confessaram que haviam 
cometido o crime. p3

Policiais militares do Ba-
talhão de Choque e da 29ª 
e da Companhia Indepen-
dente da Polícia Militar 
prenderam um homem 
por tráfico de drogas 
em Goiânia. A polícia 
chegou até a residência 
por meio do Serviço de 
Inteligência. p3
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Quirinópolis recebe R$ 3 
milhões do Goiás na Frente
Quirinópolis, cidade 

distante 290 quilô-
metros de Goiânia, 

na Região Sudoeste de Goi-
ás, é mais uma cidade a re-
ceber recursos do Goiás na 
Frente. Ela foi contemplada 
com R$ 3 milhões, para fi-
nanciar obras de infraestrutu-
ra definidas pela população e 
o prefeito Gilmar Alves.

Do PMDB, Gilmar enten-
de que o fato do governador 
ser de “outro partido não 
tem sido obstáculo para que 
todos os municípios goianos, 
sem distinção, sejam atendi-
dos. Isso é importante para 
o desenvolvimento do nosso 
Estado”, frisou.

Ele apresentou alguns pe-
didos a Marconi Perillo, en-
tre eles o que diz respeito à 
rodovia ligando Quirinópolis 
a Castelândia. Marconi disse 
que o projeto já está pronto, e 
está na fase de pré-licitação: 
“Estou tentando, junto ao 
BNDES, o dinheiro para fa-
zermos a obra”, afirmou.

Marconi destacou que, 
“quando um governo faz opo-
sição a outro quem perde é a 
sociedade, é o povo. Eu não 
faço esse tipo de oposição, 
faço o que é bom para a de-
mocracia, para a cidadania, 
para as pessoas. Eu fico feliz 
de ver vários prefeitos aqui, 
de partidos políticos opos-

tos, trabalhando, juntos, pelo 
bem da cidade. E eu tenho 
participado disso. Eu gosto 
de lembrar que disputei seis 
eleições com o Íris Rezende, 
e nem por disso eu deixei de 
procurá-lo para juntos fazer-
mos mais por Goiânia”.

Sobre o tratamento que 
tem recebido do governa-
dor, o prefeito disse que já 
foi recebido por ele duas ve-

zes, em Goiânia. “Levamos 
os nossos pedidos e hoje ele 
está aqui para nos atender 
com R$ 3 milhões que vamos 
aplicar, prioritariamente, em 
asfalto”, pontuou Gilmar.

A população de Quirinó-
polis, cerca de 50 mil habi-
tantes, recebeu, nos últimos 
anos, do Governo do Esta-
do, mil Cheques Mais Mo-
radia – Construção e 1,5 mil 

na modalidade Reforma; 2 
usinas de álcool beneficia-
das pelos inventivos fiscais; 
a construção de um Anel 
Viário; o Credeq, em fase 
de acabamento; 1,3 mil fa-
mílias atendidas pelo Ren-
da Cidadã; uma unidade do 
AME (Ambulatório de Es-
pecialidades Médicas); asfal-
to para 25 bairros; a reforma 
de escolas, um Colégio Mi-

litar; a UEG e uma unidade 
do Corpo de Bombeiros.

Gilmar Alves lembrou a 
convivência de longa data 
com o governador Marconi, 
desde o PMDB Jovem “nos 
anos 80”, e ressaltou que na 
época “Marconi Perillo já 
se destacava como um gran-
de líder da juventude”, que 
se consolida hoje e cada vez 
mais se destaca na política.

Redação                                                
Divulgação

Presidente do TSE entrega proposta de parlamentarismo
O presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Gilmar Mendes, 
preparou uma proposta que 
prevê a implementação do 
parlamentarismo no Brasil. 
O texto foi entregue na quar-
ta-feira, 16, aos presidentes 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do Senado, Eunício Olivei-
ra (PMDB-CE).

O Estadão/Broadcast apu-
rou que a intenção é começar 
a discutir o conteúdo do tex-
to apresentado por Gilmar 
depois da aprovação da re-

forma política no Congresso 
– neste momento, a Câmara 
discute a criação do distritão 
para eleição no Legislativo e 
a criação de um fundo bilio-
nário com recursos públicos 
para bancar campanhas.

A sugestão elaborada pelo 
presidente do TSE tem como 
base a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) apresen-
tada pelo ministro Aloysio 
Nunes (Relações Exteriores) 
em 2016, quando ele estava 
no Senado. Gilmar, porém, 
fez ajustes que considera im-
portantes para as discussões.

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 
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O ministro confirmou que 
entregou o documento aos 
presidentes da Câmara e do 
Senado. “Na avaliação que a 
gente fez, há um projeto mui-
to bom do Aloysio Nunes, e 
nós preparamos algumas ob-
servações. É um esboço, uma 
versão preliminar.”

Gilmar quer aproveitar a 
“vocação” presidencialista 
do País em sua proposta. Al-
guns dos interlocutores, que 
acompanharam o presidente 
do TSE ao tratar do assun-
to, classificaram o sistema 
de semiparlamentarista, por 

combinar aspectos tradicio-
nais do presidencialismo.

Outra intenção seria 
criar um grupo ou frente de 
trabalho para debater o as-
sunto ao longo do próximo 
ano. Ao final desse proces-
so, a ideia seria fazer um 
plebiscito para consultar a 
população sobre a mudan-
ça. Questionado sobre a 
realização dessa consulta, 
o ministro disse que esse é 
um ponto que ainda precisa 
ser discutido.

Gilmar foi à residência 
oficial de Maia nesta quar-

ta-feira, 16, para entregar 
uma cópia de seu texto. O 
encontro durou aproxima-
damente 30 minutos, em 
meio às negociações da 
reforma política. Depois, 
o presidente do TSE se en-
controu com Eunício para 
tratar do mesmo assunto.

A proposta de Gilmar 
recebe o entusiasmo do 
presidente Michel Temer. 
Como adiantou o jornal O 
Estado de S. Paulo, o pe-
emedebista está disposto a 
fazer um teste parlamenta-
rista no fim do mandato.
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Governo amplia público
alvo de vacinas de HPV
Municípios que te-

nham vacina de 
HPV em estoque 

com prazo de validade até se-
tembro poderão aplicá-la em 
homens e mulheres com até 
26 anos. Terminado o estoque 
que está prestes a vencer, as 
vacinas deverão voltar a ser 
administradas apenas para o 
público-alvo, de 9 a 15 anos.

As orientações são do Mi-
nistério da Saúde e foram 
aprovadas, em Brasília, du-
rante a reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), 
composta por representantes 
do governo federal, estados 
e municípios. A medida é de 
caráter temporário e tem, se-
gundo a pasta, o objetivo de 
evitar um possível desperdí-
cio de doses que permaneçam 
nos estoques dos municípios.

Para a faixa etária de 15 a 
26 anos, a orientação do Mi-
nistério da Saúde é o esque-
ma vacinal com três doses, 
com intervalo de dois e seis 
meses. As pessoas que toma-
rem a primeira dose neste 
período, excepcionalmente, 
terão as duas doses subse-
quentes garantidas no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde 
repassa mensalmente as va-
cinas aos estados, conforme 
solicitação local. Os estados, 
por sua vez, são responsáveis 
por distribuir as doses aos 

municípios para garantir a 
vacinação da população.

Cobertura vacinal
O ministério diz que, mes-

mo com as campanhas de di-
vulgação na mídia sobre a im-
portância da vacina HPV e a 
disponibilização de vários ma-
teriais educativos, as cobertu-
ras vacinais continuam abaixo 
da meta preconizada de 80%.

Na faixa etária de 9 a 15 
anos, de 2014 até junho deste 
ano, foram imunizadas, com 
a primeira dose, 10,7 milhões 
de meninas, o que corres-

ponde a 74,7% do total de 
brasileiras nesta faixa etária. 
Receberam o esquema vaci-
nal completo, de duas doses, 
recomendado pelo Ministé-
rio da Saúde, 7,1 milhões de 
meninas, o que corresponde 
a 47% do público-alvo.

Já em relação aos meninos, 
de janeiro a junho deste ano, 
853.920 mil adolescentes de 
12 a 13 anos se vacinaram 
com a primeira dose da vaci-
na de HPV, o que correspon-
de a 23,6% dos 3,61 milhões 
de meninos nessa faixa etária 
que devem se imunizar.

Vacinação
A vacina de HPV foi inclu-

ída no Calendário Nacional 
de Imunização, do Programa 
Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde, em 2014. 
A vacinação é voltada para me-
ninos com idades entre 11 a 13 
anos e meninas de 9 a 14 anos. 
Ela deve ser mantida com duas 
doses, sendo aplicada com in-
tervalo de seis meses entre elas.

Segundo o ministério, a vaci-
na HPV Quadrivalente é segu-
ra, eficaz e é a principal forma 
de prevenção contra o apare-
cimento do câncer do colo de 

útero, a quarta maior causa 
de morte entre as mulheres no 
Brasil. Nos homens protege 
contra os cânceres de pênis, 
orofaringe e ânus. Além disso, 
previne mais de 98% das verru-
gas genitais, doença estigmati-
zante e de difícil tratamento.

Homens e mulheres de 9 a 26 
anos, vivendo com HIV/Aids, 
transplantados de órgãos sólidos, 
de medula óssea e pacientes on-
cológicos de 9 a 26 anos também 
fazem parte do público-alvo da 
vacina. Os serviços que atendem 
essa população devem ofertar a 
vacina HPV na rotina de trabalho.

Redação                                                
Divulgação

Dupla é presa por furtos à residência, em Trindade

Nesta sexta-feira, policiais 
militares do 40º BPM pren-
deram dois homens acusados 
de furtarem residências na 
cidade de Trindade. Tanislei 
A. dos Santos e Vinícius F. 
dos Santos confessaram que 
haviam cometido o crime.

Os dois homens estavam 
em um Peugeot, de cor prata. 
Por volta das 15h20, duran-
te patrulhamento pelo Setor 
Ponta Kaiana, em Trindade, 
os agentes visualizaram o ve-
ículo suspeito e realizaram a 
abordagem policial.

Por fim, a dupla contou 
onde os objetos estavam es-
condidos. Na residência loca-
lizada no Residencial Triun-
fo III, em Goianira, a polícia 
localizou diversos produtos 
eletroeletrônicos furtados.

Tanislei já tem passa-
gem por receptação, pos-
se de droga para consumo 

próprio e adulteração vei-
cular. Vinícius já respon-
deu por causar incêndio, 
expondo a perigo a vida, 

a integridade física ou o 
patrimônio de outrem. 
O caso foi encaminhado 
para a DP de Trindade.

Divulgação

Divulgação

Polícia apreende 300 quilos 
de maconha, em Goiânia

Policiais militares do Ba-
talhão de Choque e da 29ª e 
da Companhia Independente 
da Polícia Militar (CIPM) 
prenderam um homem por 
tráfico de drogas, ontem, no 
Jardim Clarissa, em Goiânia.

A polícia chegou até a re-
sidência por meio do Serviço 
de Inteligência. Foram en-
contrados na residência de 
Maykson Moreira Manso, 
300 quilos de maconha, três 

quilos de cocaína, um revól-
ver calibre 38, uma caneta 
que dispara projéteis de ca-
libre 22 e outros produtos e 
objetos para refino da droga.

O suspeito ainda tinha a 
posse de uma pick-up clonada. 
Uma mulher estava na residên-
cia e foi conduzida para a De-
legacia de Flagrantes. A polícia 
não sabe se ela estava envolvida 
com as drogas e irá investigar a 
possível participação dela.
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O Rappa cancela 
shows devido 
a problemas de 
saúde de Falcão

Stephen Daldry pode fazer 
filme de Obi-Wan Kenobi

A banda O Rappa, 
que este ano anun-
ciou pausa nas 

atividades, cancelou dois 
shows marcados para este 
fim de semana. As apre-
sentações aconteceriam 
em Duque de Caxias (RJ) 
e em Vitória (ES). De 
acordo com informações 
da assessoria de imprensa 
do grupo, o motivo foi o 
estado de saúde do voca-
lista, Marcelo Falcão.

O cantor sentiu-se mal 
nesta quinta (17) e, após 
uma bateria de exames, 

Parece que depois do 
filme sobre Han Solo, 
o próximo spin-off  de 
Star Wars realmente será 
sobre o mestre jedi Obi-
-Wan Kenobi, vivido nos 
cinemas por Alec Guin-
ness e Ewan McGregor.

Segundo o THR, o ci-
neasta Stephen Daldry, 
diretor de As Horas, O 
Leitor e de quatro epi-
sódios de The Crown, 
seria o mais cotado para 
realizar o projeto. Ele já 
estaria em negociações 
com a Lucasfilm.

O estúdio lançou Rogue 
One – Uma História Star 
Wars e agora está desen-

foi recomendado que ele 
ficasse de repouso absoluto 
por cinco dias. A assessoria 
negou os boatos que circu-
laram nas redes sociais de 
que Marcelo teria sofrido 
início de infarto. Ele sentiu 
um “cansaço extremo”, ex-
plicou a equipe.

Em nota no Facebook, o 
grupo diz que as apresenta-
ções já foram remarcadas e 
que os ingressos serão váli-
dos para as novas datas. O 
show de Vitória acontecerá 
em  27 de agosto e o de Du-
que de Caxias no dia 8 de 
setembro. (Com informações 
do Jornal Extra)

volvendo o filme ainda sem 
título sobre Han Solo. O 
novo filme, se sair mesmo do 
papel, só deve estrear após 
Star Wars: Episódio IX.

De acordo com o site, o ro-
teiro ainda é só um rascunho 
porque a Lucasfilm estaria 
interessada no imput do di-
retor na trama. Naturalmen-
te, ainda não se sabe quem 
irá interpretar o personagem 
principal, embora McGregor 
tenha esboçado interesse.

Além deste projeto, a 
Lucasfilm está analisando 
a possibilidade de lançar 
filmes sobre o mestre jedi 
Yoda e sobre o caçador de 
recompensas Boba Fett.

Redação                                                

Fausi Humberto

#hashtag

fausihumberto.diariodoestado@gmail.com

Os diretores do KAIKAN Marco Túlio Toguchi, Ricardo Noguchi, Katsume Fujioka, Edgar Yabumoto e 
Toshiro Watanabe lançaram o Bon Odori 2017, que vai acontecer em Goiânia nos dias 25 e 26 de Agosto

O senador 
Ronaldo Caiado 
(DEM), ao lado 
da neurologista 
Denise Sisterolli, 
prestigiou a 
solenidade de 
abertura do 8° 
Congresso de 
Neurologia, que 
aconteceu no 
Hotel Mercure

A empresária Pollyanna Ramos (à esq.) recebeu convidados 
durante café da manhã em seu ateliê de trajes para damas de 
honra e pajens. Na foto, ela posa com a amiga Alexandra Piva
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Infantil
O 1º Encontro Criança e 
Natureza vai acontecer hoje, 
no Centro Cultural Martim 
Cererê. Além das palestras, 
haverá lançamento do livro 
A Última Criança na Na-
tureza, de Richard Louv, e 
exibição do filme Território 
do Brincar, de David Reeks 
e Renata Meirelles. 

Do bem
Quatro blogueiros mirins 
se uniram para a realização 
do Bazar Kids do Bem, que 
acontecerá hoje, no Shopping 
Cerrado. Das 10 às 22 horas, 
o público poderá encontrar 
diversas peças infantis a 
partir de R$ 5. Além disso, 
os organizadores recolherão 
doações de esparadrapos, 
fraldas geriátricas, materiais 
de limpeza, papel higiênico e 
itens de higiene pessoal. 

Do bem 2
Os blogueiros Ernani Coelho, 
Duda Gregório, Yasmim 
Coimbra e Aleksander 
Cintra estarão no evento. As 
doações e a renda arrecadada 
com a venda das peças serão 
destinadas para o Abrigo dos 
Idosos São Vicente de Paulo. 

Desfile
O ator Henri Castelli, a 
youtuber Flávia Pavanelli, 
a modelo Juliana Salime-
ni e as blogueiras Ariane 
Canovas e Ju Romano são 
as estrelas que estarão na 
passarela do Mega Moda 
Fashion, que acontece no 
dia 25 deste mês, no Mega 
Moda Shopping.

# E os PARABÉNS de hoje vão para: Armando 
Gadelha, Leandro Aires (DJ Leahn), Leleko Diaz, 
Leonardo Cavallcantte, Lucian Bueno, Onofre 
Junior, Thiago Dornelas, Regina Mendes, Rodolfo 
Cambota, Simone Bello e William José Pereira.
# A dupla Eddy & Brunno, o DJ Rodrigo Melo e 
o VJ Andre Melo estarão hoje no palco da boate 
Villa Mix, a partir das 22h.
# A dupla Carlos & Jader faz show hoje, na boate 
Santafé, às 22h30. 

# O Monobloco é a atração de hoje na despedida 
desta edição do Deu Praia, às 16h.
# A banda Clube Retrô se apresenta hoje no 
Cerrado Cervejaria, às 21h.
# O DJ Leanh comemora nova idade hoje rece-
bendo amigos durante um coquetel no The Pub.
# Os empresários Pedro Macedo, Thiago Lima, 
Amanny Yasin e Etymos Kratos instalaram um con-
têiner de tiro esportivo da rede de franquias goiana 
Hunt’s, na tradicional Festa do Peão de Barretos (SP).

UNDERLINE_
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‘O Brasil Pecuário acontece 
aqui’ é lançado em Goiânia

A Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Goiás 
(Faeg), a Associação Na-
cional da Pecuária Intensi-
va (Assocon), a Associação 
Goiana dos Criadores de 
Zebu (AGCZ), a Sociedade 
Goiana de Pecuária e Agri-
cultura (SGPA) e o Fundo 
para o Desenvolvimento da 
Pecuária em Goiás (Funde-
pec-GO) lançaram, na sede 
da Federação, com o projeto 
‘O Brasil Pecuário acontece 
aqui’. Integram esta inicia-
tiva, a edição de 10 anos da 
Interconf, realizada pela As-
socon, nos dias 18 e 19 de se-
tembro, e a Goiás Genética, 
promovida pela AGCZ, de 
16 a 23 de setembro.

Segundo o presidente da 
Faeg, José Mário Schreiner, 
a ideia é fortalecer a pecuá-
ria brasileira. “Esta junção, 
somatória e sinergia, forma-
da com o Goiás Genética e 
o Interconf, é uma parceria 
importante, que nos trará re-
sultados significativos, com 
palestrantes de renomes, 
oferecendo o que nosso es-
tado tem de melhor, que é o 
setor agropecuário”, pontua. 
Para Schreiner, o evento é 
uma oportunidade de tratar 
a pecuária de forma extrema-
mente profissional. “É nosso 
dever destacar um setor que 
tem dados resultados para o 
nosso país. Nossa estimativa 

do valor bruto agropecuária, 
é de crescer mais de 4,5% 
ao ano. Ao passo que o PIB 
brasileiro está no 0,3%, puxa-
dos, sobretudo, para o setor 
agropecuário”, explica.

A proposta da realização, 
em conjunto, da Interconf e 
Goiás Genética, é de exata-
mente fortalecer a pecuária 
brasileira e mostrar a força 
do setor em todo o país. O 
projeto será realizado de 16 a 
23 de setembro, no Parque de 
Exposições Pedro Ludovico 
Teixeira, na capital goiana, e 
discutirá diversos temas liga-
dos ao ‘mundo da pecuária 
brasileira’. A organização é 
da Terraviva Eventos, com 
apoio do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural em Goi-
ás (Senar Goiás), Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae Goiás) e 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa).

Expectativa
O presidente da AGCZ, 

Wagner Miranda, diz que a 
Goiás Genética é uma feira 
de biotecnologia diferencia-
da, criada há sete anos, para 
o melhoramento genético bo-
vino. “A Expogenética, como 
assim denominamos, apresen-
ta ao nosso público ferramen-
tas zootécnicas para o melho-
ramento dos animais bovinos. 
Uma seleção de animais, com 
avaliação técnica, metodo-

logias científicas integradas, 
agregando um crescimento 
de produtividade de caracte-
rísticas desejadas na pecuária, 
sobretudo na de corte. A ideia 
é mudar a história da produ-
ção de nossa pecuária dentro 
do país”, explica.

Esta é sétima edição do 
Goiás Genética, em Goiânia. 
O Interconf  está em sua dé-
cima edição, um encontro in-
ternacional de confinadores, 
promovido pela Assocon, 
que tem sua sede em São Pau-
lo. “Estes dois eventos juntos 
têm a capacidade de repercu-
tir com um público qualifica-
do, agregando numa semana 
só uma quantidade maior de 
produtores, palestrantes de 

vários locais do Brasil, to-
nando o evento muito mais 
grandioso. Isso integra nosso 
setor também com entidades 
representativas da cadeia de 
Pecuária de Corte, como a 
Faeg, a SGPA, o Fundepec e 
tantas outras que contribuem 
com o desenvolvimento do 
nosso setor”, destaca.

O gerente executivo da As-
socon, Bruno Andrade, diz 
que atualmente o setor tem 
passado por uma inseguran-
ça, por parte do produtor, em 
relação ao mercado. “O Bra-
sil passa por um momento 
difícil no cenário macroeco-
nômico, por isso a ideia do 
evento é mostrar o cenário 
futuro de esperança para o 
produtor”, diz. Ele destaca 
ainda, que o produtor precisa 
investir em tecnologia, utili-
zando as ferramentas dispo-
níveis no mercado, para que 
tenha uma rentabilidade fa-
vorável em seu negócio.

Segundo Bruno, neste ano 
o evento será bem maior do 
que vem sendo feito. “Esta 
ideia de unir o evento, em 
uma semana, é justamente 
para superar nossas expec-
tativas. Para isso, vamos 
oferecer palestras técnicas 
sobre o mercado, abordan-
do assuntos sobre inovação 
tecnológica, leilões, para 
conseguirmos trazer mais 
conhecimento ao nosso pro-
dutor. Então, os dois eventos 
se complementam”, conclui.

Redação                                                
Fredox Carvalho

Índice de Confiança do Empresário 
Industrial Goiano (ICEI) volta a crescer 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial Goia-
no (ICEI) apresentou aumen-
to em agosto (2017), após dois 
recuos seguidos. Com isso, o 
indicador fica acima da linha 
divisória dos 50 pontos, que 
separa a confiança da falta de 
confiança, informa a pesquisa 
divulgada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Goi-
ás (Fieg) nesta sexta-feira.

O indicador foi a 56,5 pon-
tos, segundo melhor resultado 
nos últimos 12 meses, com in-
cremento de 2,4 pontos com 
relação ao mês anterior. O me-
lhor resultado do ano foi regis-
trado em maio (2017), quando 
chegou a 57,3 pontos. “Mesmo 
com o aumento de agosto, o 
ICEI permanece inferior à sua 
média histórica, mantendo-se 
em nível aquém do necessário 
para estimular o investimento 

industrial”, avalia a Fieg.
Na comparação com agosto 

(2016) o ganho foi de 1,2 pon-
tos. O mesmo comportamento 
foi observado em nível nacio-
nal, aumento de 2 pontos em 
agosto(2017) comparado com 
julho(2017). Com esse resulta-
do, 52,6 pontos, o indicador se 
mantem acima dos 50 pontos, 
sinalizando melhora na con-
fiança empresarial.

Essa tendência de aumento 
também foi observada no in-

dicador de condições, que 
expressa o sentimento dos 
empresários quando da 
comparação do atual pe-
ríodo em relação aos seis 
meses anteriores. Na com-
paração com julho (2017), 
houve incremento de 2,5 
pontos e, na comparação 
com agosto/16, o incre-
mento foi de 2,8. Sendo 
que o resultado de agos-
to/17 foi o maior dos últi-
mos 12 meses, 48,7 pontos.

Divulgação
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Autor do gol que deu 
a vitória ao Atlético-
-GO contra o Coritiba 

na abertura do segundo turno 
do Campeonato Brasileiro, o 
meia Jorginho espera repetir 
o feito neste sábado, fora de 
casa, diante do Flamengo. 
Apesar do resultado positivo 
na última rodada, o Dragão 
segue na lanterna da Série A 
e precisa somar mais pontos 
para evitar o rebaixamento.

Em entrevista ao Globo-
Esporte.com, Jorginho se 
mostrou confiante para mais 
um duelo complicado e enfa-
tizou a luta do Atlético-GO 
para permanecer na elite do 
futebol brasileiro. Segundo 
ele, enquanto houver chan-
ces o elenco rubro-negro vai 
lutar. Confira os tópicos:

Vitória sobre o Coritiba
(Jorginho) - Essa vitória 

que conseguimos contra o 

Coritiba representa muito o 
nosso trabalho e mostra que 
lutaremos até o fim para 
sairmos da situação que 

estamos. Foi um resultado 
muito importante, que nos 
dá ainda mais condições de 
sair da zona de rebaixamen-

to e nos mantermos na Série 
A no ano que vem.

Enfrentar o Flamengo no 

Rio de Janeiro
- Jogar com o Flamengo 

no Rio é sempre uma ex-
pectativa muito grande pela 
grandeza do clube. Sabemos 
a pressão e a dificuldade que 
é enfrentar eles no Rio de 
Janeiro, mas estamos vindo 
de uma vitória muito impor-
tante, que nos motiva muito 
para fazer uma grande parti-
da e conquistar pontos.

O líder Corinthians na se-
quência

- Primeiro vamos pensar 
nessa partida contra o Fla-
mengo. Estamos totalmen-
te focados para ir no Rio 
de Janeiro e fazer um bom 
jogo no sábado. Depois dis-
so, vamos começar a pensar 
no Corinthians. Claro que 
sabemos da dificuldade des-
ses confrontos fora de casa, 
mas esperamos surpreender 
e conseguir pontos.

Luta contra o rebaixamento
- Enquanto existir possi-

bilidades, vamos acreditar e 
lutar até o fim. Começamos 
o segundo turno com uma vi-
tória muito importante den-
tro da nossa casa. Se continu-
armos jogando bem em casa 
e conquistar pontos fora, te-
mos totais condições de sair 
da zona de rebaixamento.

Globo Esporte                                               
Paulo Marcos / Atlético-GO

churrascarianativasgrill@gmail.com
fb.com/nativasgrillgoiania

Rua 123, n° 325, Qd F44, Lt 09E, Setor Sul

Goiânia, Goiás - BRASIL 
Antiga Lancaster Grill , CEP 74.093-040 

Jorginho confia em boa 
atuação contra o Fla



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-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
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 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 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 13-
4848 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 dynami-
que 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 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 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 13-
4848 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 whatsa-
pp:8220-6898
-----------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto 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 whatsa-
pp: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$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
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 ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

MOTO
-------------------------------
HONDA TWISTER 07/ 
07 amarela 250cc R$ 
6.300,00 F:3213-4848 
whatsapp:99 15-3466
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915 -3466

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-----------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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 óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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 óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
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CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via whatsa-
pp. Experiência na área.  
Salário+ vale trans por-
te+ gratificação por bom 
desempenho. kassioper-
fumaria@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 whatsa-
pp. Experiência na área. 
Salário+ vale transpor-
te+ gratificação por bom 
de sempenho .ENV IAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.com

-------------------------------
BELEZA

-------------------------------
HENNA INDIANA para 
sobrancelhas. Maior fixa-
ção!! Entrega para todo 
o Estado de Goiás, DR e 
entorno. (62) 99038386 / 
(62) 84552895. hennain-
diana@hotmail.com
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: PROMOÇÃO 
IMPERDÍVEIS Massa-
gem Tailandesa, tântrica, 
lenços de seda, 4 mãos, 
yoni, terapêutica, rela-
xante, anti-stress, com 
pés, depilação, esfoliação 
e outras. Todas elas com 
o objetivo de proporcio-
nar novas sensações de 
prazer F: 98581-7388

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Te-
rapêutica com estimula-
ção e esfoliação corporal. 
9117-4159 / 99901-8676
-------------------------------

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 27 a 45 anos, 
morena clara ou negra, 
para um futuro casamen-
to. Tenho 44 anos, cari-
nhoso e fiel. Neto F: 9949 
5-2981
-------------------------------
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
-------------------------------
ABELLE Coroa, morena 
clara, quadril largo, seios 
fartos, super carinhosa. 
Com local 9atendo só). 
F: (62) 3223-9327 / 
98502-2483 / 99419-
3203 / 99950-3461. A 
partir de R$ 50,00 CEN-
TRO
-------------------------------
ANJELA com novidade, 
sua prima para ajudar 
atender melhor. UAU! 
Quem gosta de muito bei-
jo corporal F: 98584-2791
-------------------------------
PAULO acompanhante, 
32 anos, moreno alto 
1,80mt, para mulheres 
de 37 a 60 anos, realizo 
qualquer fantasia de to-
das as mulheres! Ligue 
e marque seu horário F: 
99961-1597
-------------------------------
JOYCE mulata, 18 anos, 
completa. Oral bem mo-
lhadinho. Para ele e ela, 
casais. Hotel/motel. Pró-
ximo Buriti Shopping, st. 
Vila Rosa. 3609-7485 / 
99205-0168 (seg. a sexta 
das 9:30 as 17:00)
-------------------------------
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
-------------------------------
ANGELA 39 anos, óti-
ma em sexo oral até o 
fim R$50,00 com local F: 
9964-3091 / 9461-2970 / 
8593-4990
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
ANITA 18 anos, mulata 
com local discreto, Setor 
Negrão Lima. Para ele/
ela/casais. Hotel/motel/
residência, de segun-
da a sexta das 09:00 as 
18:00hs. Completa 9986 
6-0352 / 99365-3606
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 19 de Agosto de 2017 DIÁRIO DO ESTADO2


