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Brasil fecha 2018 com 12,1
milhões de desempregados
A taxa de desemprego no Brasil fechou o último trimestre do ano passado em 11,6%, divulgou o IBGE.O recuou de 0,2
ponto percentual em relação ao mesmo período de 2017 é considerado um quadro de estabilidade pelo instituto. p2

País tem
723 barragens
com risco e
poder de
destruição p3
(62) 3010-4014

Previsão para
reforma da
Previdência p4
(62) 98219-1904

Sobe para
110 mortos em
Brumadinho p3
/diariodoestado

Polícia apreende 17 toneladas de carne
imprópria para consumo em Goiânia
A Polícia Civil de Goiás, apreendeu ontem no Residencial Cidade Verde, em Goiânia, 17 toneladas de carne imprópria para consumo. p3
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Brasil fecha 2018 com 12,1
milhões de desempregados
A

Reprodução

taxa de desemprego
no Brasil fechou o
último trimestre do
ano passado em 11,6%, divulgou ontem o IBGE.
O recuou de 0,2 ponto
percentual em relação ao
mesmo período de 2017 é
considerado um quadro de
estabilidade pelo instituto.
Em relação ao trimestre
imediatamente
anterior,
encerrado em setembro de
2018, a taxa teve queda de
0,3 ponto percentual.
Apesar da melhora estatística, o país encerrou 2018
com número alto de pessoas
que ainda não tinham emprego, mas que estavam em
busca de oportunidade.
A população desocupada
fechou o quarto trimestre
de 2018 com contingente
de 12,1 milhões de pessoas,
queda de 297 mil pessoas ou
2,4% em relação ao observado no terceiro trimestre.
As quedas na taxa geral
de desemprego refletem movimento que foi contínuo ao
longo de 2018, com as novas
ocupações surgindo principalmente do mercado informal.
Conforme são reduzidas
as vagas formais, uma parcela da população é empurrada para trabalhos sem a proteção das leis trabalhistas,
que demandam profissionais
de menor qualificação e pagam menores salários.
No trimestre, depois de
quase um ano de indicado-
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Polícia Federal
deflagra
59ª fase da
Operação
Lava Jato
A Polícia Federal (PF)
deflagrou ontem a 59ª
fase da Operação Lava
Jato. São cumpridos 15
mandados de busca e
apreensão e três de prisão
temporária por 60 policiais federais, com o apoio
de 16 auditores fiscais da
Receita Federal, em São
Paulo e Araçatuba (SP).
Há suspeitas de que
o esquema criminoso foi
possível devido a acordo
entre os investigados,
que responderão pela
prática dos crimes de
corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro
e associação criminosa.
Os presos e o material
apreendido serão levados
para a Superintendência da Policia Federal em
Curitiba, no Paraná.

Buscas e detenções

res em queda, o volume de
trabalhadores com carteira
parou de cair.
O aumento dos trabalho
informais na economia ao
longo do ano elevou a quantidade de pessoas ocupadas
no país, movimento que ajudou na queda geral da taxa
oficial divulgada pelo IBGE.
O desemprego fechou a
média do ano passado em
12,3%, queda de 0,4 ponto
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percentual em relação à média
de 2017, quando o desemprego esteve em 12,7%, o maior
da série histórica até então.
A fila de emprego é menor porque muitas pessoas,
levadas pela crise, aceitaram
empregos de qualidade mais
baixa para sobreviver.
São estudantes, idosos ou
mães com filhos pequenos
que antes não trabalhavam
e que agora estão tendo que
complementar a renda do
domicílio. A entrada desses
novos atores no mercado fez
explodir o número de pessoas ocupadas do país.
A população ocupada em
nível alto contribuiu para que
a taxa geral de desemprego
viesse menor com o passar

dos trimestres em 2018.
O contingente de pessoas
ocupadas, que são aquelas
que estão efetivamente empregadas, seja no mercado
formal ou informal, encerrou
o último trimestre de 2018
em 93 milhões, aumento de
381 mil frente ao verificado
no trimestre imediatamente
anterior. O dado é o mais alto
para divulgações trimestrais
do IBGE desde o início da série histórica da pesquisa.
Desde o final de 2017 que
a quantidade de trabalhadores informais supera o número de postos com carteira
assinada. Esse movimento,
inédito até então na série
histórica, acelerou em 2018.
No último trimestre, os

postos com carteira assinada
somaram 32,9 milhões de
pessoas, número que ficou
estável em relação ao observado no trimestre anterior.
Na passagem dos trimestres,
24 mil pessoas conseguiram
uma ocupação formal.
Na outra ponta, contudo, houve aumento dos
trabalhadores sem carteira
assinada. Na passagem dos
trimestres, 31 mil pessoas
conseguiram empregos desse tipo, de um total de 11,5
milhões de pessoas no país.
Os trabalhadores por
conta própria atingiram 23,8
milhões de pessoas, com aumento de 1,5% no período,
ou 352 mil pessoas a mais
nessa situação em dezembro.

Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, com base
nos termos da colaboração
premiada
homologada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os contratos
suspeitos somam mais de
R$ 682 milhões. As investigações colheram indícios
que apontam que empresas pagaram vantagens
indevidas, de forma sistemática, a executivos da
Transpetro. O esquema
envolvia o pagamento
de um percentual de
propina, que alcançou
o montante de até 3%
do valor de 36 contratos
formalizados com a estatal entre 2008 e 2014.

Valores

No período de 2008 a
2014, foram repassados
milhões de reais a agentes políticos, segundo as
investigações. Desse total, o colaborador teria
recebido R$ 2 milhões
por ano, a título de vantagem indevida, além de R$
70 milhões no exterior.
Há indícios de que um
escritório de advocacia foi
utilizado para a movimentação de valores ilícitos e
geração de dinheiro em espécie em favor das empresas do grupo investigado.
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País tem 723 barragens com risco
e alto potencial de destruição
P

elo menos 723 barragens em todo o País
são classificadas, simultaneamente, como apresentando algum tipo de risco
e também com dano potencial associado alto. Isso significa que, além de apresentarem problemas estruturais
que colocam sob suspeita
sua integridade física, elas
também estão muito próximas de comunidades, plantios e criações, por exemplo.
Os números estão no Relatório de Segurança de Barragens de 2017, da Agência
Nacional de Águas (ANA).
A estrutura de fiscalização das barragens brasileiras - um total de 24.092 - é
insuficiente, como assinala
o relatório. Naquele ano,
apenas 3% delas foram vistoriadas por algum órgão
fiscalizador. Mesmo assim,
os órgãos fiscalizadores
listaram 45 barragens em
situação particularmente
preocupante. A maioria
tem problemas como baixo
nível de conservação e falta
de documentação da estabilidade das estruturas.
“O relatório espelha a
situação atual das obras

Polícia Civil
prende nove
suspeitos
de roubo de
veículos em
Goiânia
Nove pessoas foram
presas ontem suspeitas de
integrarem uma organização criminosa especializada no roubo de veículos
em Goiânia e Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, a operação Horus III
também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão.
A operação foi deflagrada pela Delegacia Estadual
de Repressão a Furtos e
Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA). Em
uma das residências onde
os policiais realizaram buscas foram encontradas porções de ecstasy e maconha
embaladas para a venda,
além de um pé de maconha.
As diligências continuam
em andamento e ocorrem sob
a coordenação do delegado
José Antonio De Podestà Neto.

Reprodução

de engenharia no Brasil”,
resume o engenheiro João
Ferreira Netto, especialista em sistemas logísticos e
professor da Escola Superior de Engenharia e Gestão. “Houve uma expansão
muito grande dos sistemas
no País, mas a manutenção
desses sistemas foi deixada
de lado, houve uma certa
negligência.” O relatório

afirma que a fiscalização,
além de pouca, é extremamente pulverizada. É feita por
pelo menos 31 órgãos diferentes, em diversas esferas,
municipal, estadual e federal.
No caso específico das
barragens de rejeitos de minério, a supervisão da fiscalização é de responsabilidade
da Agência Nacional de Mineração (ANM). O órgão que

conta com apenas 20 funcionários para esta função.
No caso específico de Brumadinho, que ruiu na sexta-feira, 25, matando pelo
menos 99 pessoas, a ANM
informou que a barragem
não apresentava pendências
documentais. Em termos
de segurança operacional
estava classificada na categoria de risco baixo e dano

Sobe para 110 mortos, dos quais 71
foram identificados em Brumadinho

Reprodução

A Defesa Civil de
Minas Gerais informou
ontem que aumentou
o número de mortos no
desastre da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores
de Belo Horizonte. Pelo
último balanço, são 110
mortos, 238 desaparecidos e 394 identificados. Dos mortos, 71
foram identificados por
exames realizados pela
Polícia Civil. Também há

108 desabrigados e seis
pessoas hospitalizadas.
A Polícia Civil toma depoimentos de sobreviventes e coleta amostras de
DNA. Segundo a Polícia Civil, foi coletado material de
210 pessoas que representam 108 famílias. Os trabalhos vão prosseguir.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, mais de 360
militares atuam na párea
com apoio de 15 aeronaves e 21 cães farejadores.

Quarta, chegou uma equipe de Santa Catarina e uma
aeronave do Espírito Santo.
Há, ainda, 66 voluntários,
que atuam entre área seca
e a inundada. Estes voluntários são pessoas com
qualificação técnica.

Também
ainda há 238
desaparecidos

potencial associado alto.
“A gente precisa que as
instituições, os órgãos estaduais, tenham um corpo
técnico capaz de fazer fiscalizações, o que observamos
hoje é um sucateamento
dos órgãos responsáveis
pela fiscalização”, afirma
o geógrafo Marcelo Laterman, do Greenpeace, que
está em Brumadinho. Para o

especialista, justamente por
que a fiscalização é falha, as
operações em todas as barragens operadas pela Vale
deveriam ser imediatamente suspensas até que sua segurança fosse comprovada
de forma independente.
“A Vale tem 167 barragens em cinco Estados diferentes. Será que todas elas
são bombas ativadas que
podem explodir a qualquer
momento? É uma empresa
reincidente”, afirmou. Ele
se referia ao colapso da
barragem do Fundão, em
Mariana, em 2015, que deixou 19 mortos e pelo menos
300 famílias desabrigadas.
Para os especialistas, a auditoria feitas pelas próprias empresas é mecanismo válido,
mas não poderia ser o único.
“A ideia de a empresa ter
mecanismos para fazer a
própria checagem e reportar
aos órgãos públicos contribui para a gestão da segurança do trabalho, é uma
ferramenta a mais”, afirmou
o professor Carlos Rogério
Cerqueira Júnior, especialista em Ciências do Meio Ambiente da Escola Superior de
Engenharia e Gestão.

Polícia apreende 17
toneladas de carne imprópria
para consumo em Goiânia
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia
Estadual de Repressão a
Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon), apreendeu
ontem no Residencial Cidade Verde, em Goiânia,
17 toneladas de carne
imprópria para consumo.
Segundo a polícia, as carnes estavam acondicionadas fora dos padrões de
higiene e temperatura.
De acordo com as
investigações, que duraram meses, as carnes
eram guardadas em um
local onde anteriormente
funcionava uma oficina
mecânica. O lugar era utilizado para carregamento
e transporte de cargas e
funcionava sem nenhum
tipo de autorização dos
órgãos sanitários.
O responsável pelo local e funcionários foram
conduzidos até a delegacia para que fossem

tomadas as providências
cabíveis. Foi instaurado
inquérito policial para
apurar a possível prática
de crime contra as relações de consumo, que
prevê pena de detenção
de 2 a 5 anos. A carne
apreendida foi levada
pela Agrodefesa, que
também participou da
operação, para o descarte no aterro sanitário.
A Polícia Civil fará a
apresentação do caso
nesta sexta-feira (1º/2),
quando fará a divulgação
de detalhes da ação.
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Reforma da Previdência deve
ser votada no 1º semestre

Divulgação

Proposta está
em fase final
de elaboração

O

governo do presidente Jair Bolsonaro espera que a
reforma da Previdência seja
votada no Congresso ainda
no primeiro semestre deste

ano. Em documento divulgado para apresentar um
balanço do primeiro mês de
gestão, a Secretaria de Comunicação Social escreveu
que a proposta está em fase

final de elaboração e será
apresentada em fevereiro.
O governo não esclareceu,
no entanto, se espera a votação tanto na Câmara como no
Senado no primeiro semestre

ou apenas na primeira Casa.
No último dia 23, o ministro-chefe da Casa Civil apresentou um programa de metas
para os primeiros 100 dias
de governo que não incluiu a

reforma da Previdência, classificada como prioritária pela
equipe econômica.
O Planalto justificou que a
medida ficou fora da lista por
estar em fase de discussões e

de elaboração. “Mas expectativa das equipes econômica e
política é que seja enviada ao
Congresso Nacional e votada
ainda no primeiro semestre
do ano”, diz o balanço.

COMO VOCÊ SE

SENTE

VÊ 33.000
LUMENS DE BRILHO?

QUANDO

SINTA A

Confira nos shoppings Flamboyant e Passeio das Águas.

966263_Cinemark_XD_Brightness_Jornal_Diario_do_Estado_245x190.indd 1

30/01/2019 12:12

Goiás, Tocantins e DF, 1° de Fevereiro de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 672,51 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
-------------------------------
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Imóveis
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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
-------------------------------

classificados
JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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
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 Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 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 Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------IMÓVEL DE ESQUINA
contendo uma casa de
2/4 cozinha americana,
banheiro, sala, varanda
ou área c/ banheiro, mais
3 sala, comercial com 64
m² cada uma, sendo que
o de esquina é de 128
mts. Todas a casa na
cerâmica portas e janelas
da casa de blindex, R. 19
lt 01 qd 27 Residencial
Prado, em frente ao Posto de Saúde Prado. 250
mil o 350 quitado. F:(62)
981304240
zap
creci
22415.
------------------------------LOTE de 300 antes com
2/4 c/ suíte, cozinha americana piso e cerâmica,
portas e janelas de blindex toda murada. Preço
60.000 mil ou 160 mil
quitada, rota 1-20-470 qd
3 tl 5 Residencial Prado.
F: (62) 981304240 e zap
984873063, creci 22415.
------------------------------2 LOTES JUNTOS 09
e 010 na Rua JJ8 Bairro
Jardim dos Lagos. Preços a combinar, tratar
(62) 981304240 e zap
984873063. Creci 22415.
------------------------------CASA BOA ¾ sal, cozinha
lavanderia área e mais um
lote ao lado perto do 1
Supermercado Diego. Tratar (62) 981304240 e zap
984873063. Creci 22415.
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

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

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
sapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

Serviços
CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços de
seda, 4 mãos, yoni, terapêutica, relaxante, anti-stress, com pés, depilação esfoliação e outras.
Todas elas com o objetivo
de proporcionar novas
sensações de prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------de
Crédito
CARTA
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Perlla mostra resultado
após perder 12 kilos

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Ariana Grande tenta
corrigir tatuagem errada
e resultado fica ainda pior

Redação

P

erlla usou o Instagram,
para mostrar novamente a mudança em
sua silhueta após o fim de “A
Fazenda”, da Record. A cantora revelou como foi a jornada que permitiu que ela

eliminasse 12 kg em 50 dias.
“Amores, desde que saí
da ‘Fazenda’ [em 2018], vocês me perguntam como
consegui emagrecer tanto e
em pouco tempo. Eu sempre
falo dela aqui! A ‘culpa’ é da
minha consultora fitness.
Amo! Então, foi assim: logo

de cara fiz o Detox Turbo,
que me fez emagrecer em 15
dias, 5 quilos”, contou Perlla.
E continuou: “Dali pra
frente fui com tudo e ao
todo consegui eliminei 12
kg em 50 dias. Sabe o que
é melhor?? Estou mantendo, não engordei mais”.

Os fãs, claro, elogiaram muito a nova forma
da artista. “Está linda!
Sempre foi”, escreveu um
seguidor. “Você é linda de
qualquer jeito, mas agora
ficou ainda melhor”, avaliou outro. Já um terceiro
contou: “Também quero”.

Deu ruim - de novo.
Ariana Grande, que há
dois dias descobriu que
tinha feito uma tatuagem
com ideogramas japoneses que significam um
tipo de churraco (literalmente, ‘grill japonês de
churrasco”), em vez de
‘”7 Rings”, nome de seu
novo single, tentou corrigir o problema, mas o
resultado foi pior ainda.
Agora, a cantora tem na
palma da mão uma tattoo
com os dizeres “dedo japonês de churrasco”.
Quando descobriu o
primeiro erro, ao compartilhar uma foto da tatuagem no Instagram, Ariana
explicou aos fãs que tinha
deixado um símbolo de
fora, porque tatuar a mão
doía demais e, como se
trata de um local onde a
tinta sai fácil, ela corrigiria
em uma próxima vez.
A próxima vez, aparentemente, aconteceu nas
últimas horas, quando a
cantora anunciou que tinha

Desenho
significava
um tipo de
churrasco e
agora é “dedo
japonês de
churrasco”
procurado seu tutor japonês,
que sugeriu que ela colocasse
o ideograma que representar
“dedo” em cima da tatuagem original, o que resultaria
em “círculo dos sete dedos”,
ou “sete círculos”, como ela
queria originalmente.
Só que o ideograma foi
tatuado abaixo do desenho original, o que mudou
a tradução da frase, como
apontaram os internautas.
“A tatuagem da Ariana agora diz “dedo japonês de
churrasco”, surpreendeu-se
uma fã. Como da outra vez,
a cantora deletou os posts
com a tattoo equivocada.

