A nova rainha
Aline Riscado é rainha de bateria da
Vila Isabel no lugar de Sabrina Sato p8
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Produção industrial cai
1,3% em março, diz IBGE
Com queda disseminada em praticamente todos os segmentos, a produção industrial no país despencou em março, comprometendo o resultado do crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre sob o governo Jair Bolsonaro (PSL). p2
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A Rede Sustentabilidade apresentou ação contra o corte de 30%
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Produção industrial cai
1,3% em março, diz IBGE
C
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om queda disseminada
em praticamente todos
os segmentos, a produção industrial no país despencou em março, comprometendo o resultado do crescimento
da economia brasileira no
primeiro trimestre sob o governo Jair Bolsonaro (PSL).
Para economistas, as dificuldades em aprovar as reformas
e trazer de volta a confiança
de investidores e consumidores tiveram impacto sobre o
comportamento da demanda
interna, que vem sendo insuficiente para compensar a
queda nas exportações.
A produção industrial em
março caiu 1,3%, na comparação com fevereiro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Em relação ao mesmo mês
do ano anterior, a queda é
de 6,1% -a maior desde a paralisação dos caminhoneiros.
Esse último dado carrega
um efeito do Carnaval, que tirou do mês passado dois dias
úteis. Porém, mesmo com
ajustes sazonais, a queda seria de 3,1%. No trimestre, a indústria brasileira recuou 0,7%
na comparação com 2018 e
2,2% em relação a março de
2018 – o pior resultado desde
o quarto trimestre de 2016.
Após a divulgação dos dados, economistas passaram
a rever suas projeções para o
desempenho da economia em
2018. Solange Srour, economista-chefe da gestora ARX, já
vê o PIB do primeiro trimestre

em queda de 0,2%, ante alta
de 0,1% na projeção anterior.
“A queda [da indústria
em março] foi generalizada
e reflete uma atividade que
encontra grande dificuldade
para acelerar”, diz ela. Srour
reduziu sua estimativa de alta
do PIB de 1,5% para 1,3%.
Dos 26 grupos analisados
pelo IBGE, 16 apresentaram
recuo em relação a fevereiro.
Na comparação com março,
foram 22. Segundo o instituto, 56,9% dos 805 produtos
pesquisados registraram queda nessa comparação.
O desempenho reflete
efeitos pontuais, como a crise argentina e a paralisação
de operações da Vale após a

Dupla é presa com mais de uma
tonelada de maconha no carro
Dois homens foram presos, na manhã de ontem,
ao transportar mais de uma
tonelada de maconha, em
Jataí, no Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Militar
(PM), a droga foi pega em
Coronel Sapucaia (MS) e seria levada para Goiânia.
A prisão ocorreu quando
os militares avistaram um Renault Oroch em atitude suspeita ao trafegar pela GO-184.
Ao ser dado a ordem de para-

da, Marlon Gonçalves, de 21
anos, que pilotava o veículo,
fugiu e só parou após perder
o controle e sair da pista.
Durante a abordagem,
os policiais encontraram as
drogas espalhadas pelo veículo. Além disso, segundo
a PM, o carro é oriundo de
roubo. Durante a ocorrência,
Jederson Viana da Silva, de
24 anos, também foi preso
suspeito de exercer a função
de “batedor de carga”.
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tragédia de Brumadinho, mas
também mostra que o mercado interno não consegue
reagir ao desemprego e à falta de confiança para investir.
No trimestre, os setores
que mais contribuíram com a
queda foram as indústrias de
produtos alimentícios (-4,9%),
veículos automotores (-3,2%)
e derivados de petróleo e biocombustíveis (-2,7%).
O primeiro e o terceiro estão ligados ao consumo interno, enquanto a produção de
veículos no país vinha sendo
sustentada por importações
da Argentina. A indústria extrativa, impactada pela crise
da Vale, caiu 1,7% no mês.
É da indústria extrativa

a maior contribuição para
a queda acumulada no trimestre (-7,5%), seguida por
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e
óticos (-13%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos
(-10,6%), máquinas e equipamentos (4,6%0 e alimentos (-1,4%), entre outros.
Três das quatro grandes categorias econômicas registraram recuo em março, na comparação com o mês anterior:
bens intermediários (-1,5%),
bens de consumo duráveis
(-1,3%) e bens de consumo
semi e não duráveis (-1,1%).
A única taxa positiva se deu
na produção de bens de capital (0,4%). Na comparação

trimestral, nenhuma teve alta.
Com o recuo de março, a
indústria brasileira acumula
queda de 0,1% nos últimos
12 meses. “Se a gente pensar nesses últimos 12 meses,
que eram para ser meses de
recuperação, a gente está
no mesmo ponto de um ano
atrás. A indústria brasileira
recuou um ano”, comentou
o economista da RC Consultores Everton Carneiro.
Em março, a produção da
indústria brasileira atingiu o
mesmo patamar de janeiro
de 2009, recuando dois meses em relação ao verificado
em fevereiro. O indicador
está 17,6% abaixo do pico
registrado em maio de 2011.

Petrobras eleva o preço do botijão
de gás em 3,4% a partir do domingo
A Petrobras vai reajustar o preço do gás de
botijão de 13 quilos (O
GLP residencial) a partir
de amanhã. O preço médio vai passar dos atuais
R$ 25,33 para R$ 26,20,
um aumento de 3,43%.
Trata-se do preço para as
distribuidoras, sem tributos. É o maior valor desde o fim de setembro de
2017, quando era comer-

cializado a R$ 18,98. Desde
esse período, o GLP residencial acumula avanço de
38%. Na última quarta-feira,
o presidente Jair Bolsonaro
disse que crise na Venezuela
pode afetar preço do combustível no Brasil.
Segundo a estatal, O gás
de cozinha tem o preço de
venda formado pela média
das cotações dos gases butano e do propano no mer-

cado europeu, mais uma
margem de 5%. Os reajustes
passaram a ser trimestrais
a partir de janeiro de 2018.
Além das cotações desses
produtos, o cálculo também
sofre a influência do câmbio
nos doze meses anteriores
ao reajuste trimestral.
Segundo o Sindigás, o
reajuste, dependendo do
ponto de venda, vai oscilar entre 3,3% e 3,6%.
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Dia D
de vacinação
contra gripe
espera imunizar
80 mil em
Goiânia
O Dia D da Campanha
de Vacinação contra a Influenza em Goiânia será
realizado hoje, com início
no Cais Cândida de Morais,
na região Noroeste, às 8h.
Para atrair a criançada,
além da vacinação, a coordenadora do Cais, Márcia
Cristina da Silva, preparou
atrações especiais como
pula-pula, algodão doce,
pipoca e equipe da Liga do
Riso. São esperadas 80 mil
pessoas nas 74 unidades
de saúde da capital.
O dia D foi instituído pelo
Ministério da Saúde como
forma de incentivar a população que faz parte dos
grupos prioritários a se vacinar, já que a mobilização é
maior e o trabalho para alcançar a meta é reforçado.
A ação é voltada apenas para os grupos de “risco”, aqueles que têm contato com maior número de
pessoas e estão mais suscetíveis a adquirir a gripe,
e que já se encontram no
cronograma, como as gestantes, puérperas, crianças
menores de 6 anos, trabalhadores da saúde e idosos
(10 de abril a 03 de maio)
que já puderam se imunizar e os grupos que ainda
entrarão no calendário
como: os portadores de
comorbidades (6 a 10 de
maio) militares e professores (13 a 17 de maio).
“É importante que as
pessoas que estão nos
grupos prioritários participem do Dia D para que
possamos melhorar a cobertura vacinal e atingir a
meta de 95%. Só assim vamos manter o número de
casos reduzidos”, explica
a Secretária Municipal de
Saúde, Fátima Mrué.
A campanha de vacinação começou no dia 10 de
abril e termina no dia 31 de
maio. Até agora 37,72% do
público alvo se vacinou. A
meta é de 95% de cobertura vacinal que representa
aproximadamente 404.610
pessoas. Em 2018 foram
registrados 130 casos com
22 mortes. Em 2019 até
maio, um caso foi registrado, sem nenhuma morte.
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Conheça o perfil de
Jânio Darrot, novo
presidente do PSDB
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onhecido pelo perfil
equilibrado,
aglutinador e eficiente nas
gestões pública e privada, o
prefeito de Trindade e presidente estadual do PSDB,
Jânio Darrot, tem uma trajetória de vida alicerçada na
ética, no trabalho, no amor
à educação e no empreendedorismo. Começou como
engraxate, foi professor de
escola pública, formou-se
em medicina veterinária, se
dedica à agropecuária e tem,
com a esposa Dairdes, uma
história de sucesso ao consolidar a marca Jean Darrot,
indústria do setor de moda
destaque em Goiás e no Brasil. Ex-deputado estadual,
ex-secretário de estado, atualmente é prefeito de Trindade, reeleito no pleito de
2016, e presidente da Câmara Deliberativa de Transporte
de Coletivo (CDTC).
Jânio Carlos Alves Freire,
o Jânio Darrot, nasceu em
Trindade, em 10 de outubro
de 1955, filho de Juarez de
Almeida Freire e Julieta Alves Freire. Começou a trabalhar desde a infância, como
engraxate pelas ruas do município. Aos 13 anos, conseguiu o primeiro emprego,
no cinema da cidade. Iniciou
com venda de balas até chegar ao posto de bilheteiro.
O pai Juarez era alfaiate
conhecido e desempenhou
a profissão até meados
de 1970, quando perdeu
a visão e teve de fechar o
negócio. Com a doença
progressiva do pai, ao lado
da mãe Julieta, Jânio e os
irmãos se desdobraram no

trabalho para sustentar a
família, época em que todos ajudavam em casa.
Nos estudos, Jânio
graduou-se em Medicina
Veterinária pela Universidade Federal de Goiás
(UFG), capacitando-o a
trabalhar na Emater e,
posteriormente, atuar na
atividade agropecuária.
Aos 20 anos ingressou na
rede pública de ensino para
exercer o magistério, época
em que foi professor no Colégio Divino Pai Eterno. Lá,
assumiu também o cargo de
vice-diretor, oportunidade
em que ampliou a experiência no sistema educacional.

Família

Jânio casou-se com Dairdes Lourenço Freire, ao
lado de quem, em 1984,
teve a ideia de continuar
a profissão do pai no ramo
de produção de roupas.
Abriram uma pequena confecção, no fundo de casa,
onde nasceu a conceituada
marca Jean Darrot.
Ao longo de 35 anos, a
pequena fábrica cresceu e
expandiu até se tornar uma
grande indústria do setor
de moda, marca conhecida
em Goiás e no Brasil. Atualmente, a empresa gera 500
empregos diretos e mais de
mil indiretos. O casal tem
duas filhas, Luciana e Lorena
e cinco netos: Sofia, Lucas,
Gustavo, Izabella e Daniel.

Política

O ingresso na atividade
política ocorreu em 2007,
quando se filiou ao PSDB.

Em 2008, Jânio Darrot disputou a Prefeitura de Trindade pela primeira vez,
oportunidade em que não
venceu nas urnas, mas ganhou experiência e admiração do povo de Trindade.
Na eleição de 2010, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás, quando obteve 46.004
votos, e se consagrou como
o segundo deputado estadual mais votado do estado.
Licenciou-se do Legislativo
em 8 de fevereiro de 2011
para assumir, no Governo
do Estado, o cargo de secretário de Desenvolvimento
da Região Metropolitana.
Retornou à Assembleia em
4 de dezembro do mesmo
ano para intensificar o trabalho em prol de Trindade.
Jânio Darrot foi eleito
prefeito de Trindade em 7
de outubro de 2012, com
27.174 votos (44,36% do total). Com muito trabalho, honestidade e transparência,
ele iniciou em 1º de janeiro
de 2013 um novo ciclo político para a cidade. Concentrou os esforços no primeiro
mandato em importantes
ações em saúde, educação,
infraestrutura,
segurança
pública, atração de novos
investimentos, geração de
empregos e a melhoria da
qualidade de vida para os
moradores do município.
Jânio Darrot foi reeleito prefeito de Trindade
nas eleições de 2016 com
31.722 votos (51,34% do
total). De um pleito para
o outro ampliou, portanto, seu capital eleitoral em

4.548 votos. Atualmente, é
reconhecido como um dos
melhores gestores do Brasil.
Ele transformou a realidade
de um município desestruturado
financeiramente,
que estava com a infraestrutura sucateada e imerso em
graves dificuldades sociais.
Equilibrou as contas públicas já nos dois primeiros
anos do primeiro mandato
com pagamento dos servidores no mês trabalhado.
Construiu novas unidades
de saúde e de educação,
reformou e requalificou
todas as existentes. Implementou um amplo programa de recomposição da
malha viária e entregará
todos os bairros pavimentados no final de 2020.
Jânio implantou, com a
primeira-dama Dairdes Darrot, programas sociais consistentes e inovadores, como
Mãos Solidárias, que reconstrói residências precárias de
famílias em situação de vulnerabilidade. Fortaleceu a
vocação de Trindade como
destino nacional do turismo
religioso e implantou uma
dinâmica agenda com eventos culturais, esportivos e de
lazer durante todo o ano.
Construiu o polo industrial que já atrai 50 novas
empresas para o município. Conquistou a extensão do eixo anhanguera
até o centro da cidade.
Mantém, ainda, fortes
atividades nos setores de
meio ambiente, segurança
pública, urbanização, trânsito, regularização fundiária e direitos humanos.
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Rede pede para STF
suspender cortes em
universidades federais
A Rede Sustentabilidade apresentou ao Supremo Tribunal Federal
(STF) ação contra o corte
de 30% no orçamento
de universidade federais
anunciado pelo governo.
O processo foi sorteado
para a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello.
Ele poderá decidir ainda
nesta sexta-feira se concede ou não liminar para
suspender a medida.
Na última terça-feira,
o Ministério da Educação
(MEC) anunciou o corte
de verbas de para todas
as universidades federais e institutos do país.
Ao todo, são mais de 60
universidades e quase 40
institutos em todos os estados do Brasil. Na ação, a
Rede pede que o ministro
da Educação, Abraham
Weintraub, não promova
os cortes. E, se a medida
já tiver sido tomada, que
ela seja suspensa.
A Rede argumenta
que o ministro não poderia promover os cortes
“de forma absolutamente discricionária, sem a
exposição dos motivos
respectivos e a da fundamentação
atuarial
ensejadora desta necessidade de limitação de

empenho”. O partido também argumenta que, para
contingenciar a verba, o
governo deveria ter consultado o Congresso Nacional.
A Rede também sustenta que as universidades têm autonomia
didático-científica,
administrativa e de gestão
financeira e patrimonial.
Essa independência estaria ameaçada com os cortes no orçamento.

Goiás

A Universidade Federal
de Goiás (UFG) informou
nesta quinta-feira (2) que
tem R$32 milhões congelados pelo governo federal. Desse total, R$ 27
milhões correspondem a
verba de custeio, recurso
utilizado na manutenção,
como o pagamento de
água, energia, alimentação e bolsa estudantil. O
R$ 5 milhões restantes
seria destinado ao investimento na instituição,
para a construção de novos prédios ou compra de
equipamentos. Segundo
o reitor da UFG, Edward
Madureira, o bloqueio das
verbas “decreta a absoluta inviabilização do funcionamento da universidade
em algum período”.
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Fantasia

Amor

Após sucesso em Fortaleza, Goiânia
se torna a primeira cidade a receber o Aviões Fantasy na tradicional
Festa da Fantasia, que acontece
hoje, no estacionamento do Shopping Passeio das Águas. O show,
que sempe aconteceu na capital
cearense, movimenta milhares de
pessoas fantasiadas e é comandado pelo cantor Xand Avião.

Lucas Borges lançará hoje, às 13h, no
Cerrado Cervejaria, o videoclipe da
canção “Vem Amor”. Ele vai se apresentar ao lado de grandes nomes do
samba e da MPB em Goiânia como
Diego Mendes, Fernando Boi, Beaju,
Guto Borges, Xandão, Fred Monteiro.

Goiânia, 4 de Maio de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Diário do Estado

Humor

Risos

O comediante Matheus Ceará estará em solo goiano com o stand up
‘Papai é Uma Piada’, hoje, às 19h e
às 21h e amanhã às 18h, no Teatro
PUC Campus 5. A produção é do
grupo Topbrasil e Cultura do Riso.

Goiânia receberá no dia 9, às 21h, o
stand up show de Victor Sarro um
dos maiores comediantes do Brasil
no momento. Ele chega com seu
charme e suas piadas que qualquer
um se identifica para fazer a capital
rir no Guardians Empório Pub.
Também terá a participação dos
humoristas Marx Willians, Igor
Nascimento e Valter Nunes.
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Fantasia 2

Mãos

Além dele, a Festa a Fantasia que
chega 24ª edição conta com um
time de DJs no line up, como Jetlag, Bhaskar, Sevenn, Mad Dogz,
Music Mates e Almy. Os ingressos
físicos da edição 2019 da Festa
da Fantasia estão à venda, bem
como os ingressos online, que
podem ser adquiridos no site
www.ticmix.com.

Com o tema “Não lavou, o bicho
pegou! Mãos limpas salvam vidas!”, o
Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), por
meio de sua Comissão de Controle de
Infecções Relacionadas à Assistência
à Saúde (CCIrAS), promove nos dias
6 e 8 de maio, programação especial
em comemoração ao Dia Mundial de
Higienização das Mãos.

Fantasia 3
Pela quarta vez consecutiva, a rede
goiana Fast Açaí marcará presença
na tradicional Festa da Fantasia,
que acontece no hoje, em Goiânia.
Na 24ª edição da Festa, a marca
distribuirá açaí, único do mercado
com polpa 100% orgânica para
quem estiver curtindo o evento.

Passarela
O estilista paulistano Marcelo Quadros
apresenta sua coleção Verão 2020 em
Goiânia na quarta-feira, dia 8, às 19h,
no Emporium Lolithà, no Setor Marista.
A coleção pret-a-porter vem com peças
carregadas de frescor e sensualidade
em cores como tangerina, limão
siciliano e grapefuit, em modelos esvoaçantes e atuais, dignos de mulheres
antenadas e contemporâneas.

O registrador de imóveis Rodrigo Borba, o tabelião Antônio do Prado,
a juíza Vanessa Estrela e o presidente da (Arpen-GO) Bruno Quintiliano
no 2º Congresso Goiano de Registro Civil, que aconteceu no K Hotel
Reprodução

Flores
O Shopping Bougainville vai apostar alto na emoção das mamães
nesta data mais do que especial,
comemorada oficialmente neste
ano no próximo dia 12 de maio,
mas cujas atividades já começam
nesta quinta-feira, dia 2. A campanha de Dia das Mães do centro
de compras tem como tema
“Amor que Floresce”, e busca proporcionar uma experiência única
para as mães de 2 a 11 de maio,
com foco na emocional delas. A
cenografia temática e decoração
com flores é da Vero Festas.

Anna Barros
organizou o evento

ZONA FRANCA
O Passeio das Águas Shopping
vai ter um camarote reservado
para poucos e seletos convidados, hoje, na Festa da Fantasia.
O ator e empresário Marcos
Bazzar que atualmente mora
nos EUA, está com um programa na rádio todos os dias lá
na América. Ele é dono da Ada
Fantasias, em Goiânia.

A cartorária Diva Luz Acácio Vaz e seu esposo
(administrador) Orionam Vaz também estavam
no 2º Congresso Goiano de Registro Civil

O tradicional Hotel Everest,
em Ipanema, no Rio de Janeiro, está à venda. Coisa de uns
R$ 120 milhões.

Mãos 2
O evento que é lembrado no dia 5
de maio está sendo voltado para
colaboradores, pacientes e acompanhantes. E durante a campanha terá
concurso de frases; mapeamento
da flora biológica das mãos; ligações
surpresas nos setores administrativos e sorteio de brindes.

In Concert
Os ingressos para o show da
cantora e compositora Zizi Possi,
no Flamboyant In Concert, já
estão disponíveis para trocas
mediante apresentação de notas fiscais de compras realizadas
lojas do shopping. A apresentação será no dia, 28 de maio
às 19h30, no Deck Parking Sul e
promete encantar o público.

Trump e Putin conversam pelo
telefone sobre caso da Venezuela

O

presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, conversou
ontem por telefone com o
presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a situação
na Venezuela, além de Ucrânia, Coreia do Norte e de um
possível novo acordo nuclear que incluiria a China.
A conversa foi revelada pelos porta-vozes da Casa Branca
e do Kremlin. Por enquanto,
apenas o governo americano divulgou detalhes sobre o
conteúdo do diálogo entre os
dois presidentes. A Rússia não
deu mais informações.
A porta-voz da Casa Branca deixou claro que todas as
opções para resolver a crise
estão sendo consideradas
pelo governo americano.
Trump afirmou a Putin
que os EUA estão do lado
do povo da Venezuela e
usou a conversa para tentar
garantir que alimentos e a
ajuda que a população precisa cheguem ao país, de
acordo com uma representante do presidente.
A ligação ocorreu enquanto o secretário de Esta-
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conversa por telefone.
O secretário de Estado
dos EUA disse que a intervenção do Kremlin é ruim
para a Venezuela e para a
relação entre americanos e
russos. O chanceler russo,
por outro lado, respondeu
que a ingerência da Casa
Branca em Caracas viola o
direito internacional.

Acordo nuclear

do dos EUA, Mike Pompeo, e
o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John
Bolton, visitavam o Pentágono para estudar possíveis
opções militares para solu-

cionar a crise da Venezuela.
Esses dois foram os mais
críticos às ações da Rússia
para apoiar Nicolás Maduro e
desde terça-feira (30) vêm responsabilizando diretamente o

Kremlin pela manutenção
do líder chavista no poder.
Pompeo acusou a Rússia
de convencer Maduro a não
deixar a Venezuela após o levante iniciado pelo presidente

do parlamento venezuelano,
Juan Guaidó. O Kremlin nega.
O caso foi discutido por
Pompeo e pelo ministro
das Relações Exteriores da
Rússia, Sergei Lavrov, em

Trump e Putin também
conversaram sobre a possibilidade de assinar um
acordo nuclear com a China,
mas Sanders não deu mais
detalhes sobre o possível
pacto entre os três países.
Outro assunto da ligação
foi a Coreia do Norte. O líder
do país, Kim Jong-un, conta
com o apoio de Putin e visitou a Rússia pela primeira
vez na última semana.
Além disso, os dois conversaram “muito brevemente”, segundo Sanders,
sobre as conclusões da
investigação do promotor
especial Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016.

Goiás, Tocantins e DF, 04 de Maio 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
------------------------------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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
----------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 494,14 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------

CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 446.49 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------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 8108-1508
whatsaap CONSULTORA
DE VENDAS : EVANILDE
FERNANDES
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
----------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
-------------------------------

ANO 12, Nº 2058
RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
-------------------------------

PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

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
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------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
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------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
-------------------------------

classificados
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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
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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 Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------LOTE de 500 m² na rua
1039 Setor Marista. Tratar no (62) 981304240 e
zap (62) 984873063 creci
22415
------------------------------SOBRADO em fase de
acabamento, c/ 4/4 sendo
1 suíte, sala de escritório,
sala, cozinha americana
área de churrasco mais
2 áreas grandes c/ banheiro e lavanderia, garagem para 5 carros, fica
depois do Hospital Santa
Genoveva e do teatro,
próximo do Aeroporto na
Rua Landi, St Genoveva,
F: (62) 981304240 e zap
984878063. Creci 22415.
------------------------------LOTE de 350 m² todo
murado c/ uma cozinha
nos fundos de 2/4 e cozinha americana e banheiro
a frente livre p/ construção da casa grande. Fica
na Rua Jovino Borges.
Tratar no (62) 981304240
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
-------------------------------

2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------
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JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
-------------------------------

RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------

JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

DIÁRIO DO ESTADO
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

------------------------------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.
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
-------------------------------

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
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------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.
-------------------------------

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

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------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
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------venha
GABRIELLA
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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Aline Riscado é rainha
de bateria da Vila Isabel
no lugar de Sabrina Sato

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Padre Fábio de Melo
faz show em Goiânia

A

line Riscado é a nova
rainha de bateria da
escola de samba Vila
Isabel, do Rio. A notícia foi
dada pela própria modelo
no Instagram ontem. “É com
muito orgulho que eu venho falar pra vocês que sou
a nova rainha de bateria da
Vila Isabel. Estou muito feliz”,
contou ela, em um vídeo.
A agremiação também confirmou a novidade em um post
em sua rede social, em que Ali-

ne aparece ao lado de do mestre de bateria Macaco Branco.
“As boas-vindas do Povo
do Samba para a querida
Aline Riscado: a nova rainha
de bateria da nossa Vila Isabel!”, estava legendado.
O UOL apurou que faltam
ainda acertar alguns pontos,
como ajuda financeira para
manutenção dos instrumentos, um detalhe para quem é
garota-propaganda de uma das
maiores cervejarias do Brasil.

Logo após o anúncio da saída de Sabrina Sato do posto,
algumas famosas e muitos empresários entraram em contato
com a diretoria da escola, mas
a Vila Isabel já tinha pensando
em alguém que nunca tinha
desfilado como rainha de bateria no Grupo Especial e Aline
acabou sendo a escolhida.
Sabrina Sato deixou o posto de rainha de bateria da
Vila Isabel depois de 9 anos.
O colunista do UOL Leo Dias

contou no programa “Fofocalizando” na semana passada
que a decisão foi tomada em
conjunto entre o presidente, Fernando Fernandes, o
apoiador da Vila, Bernardo
Bello, e a própria apresentadora, que está focada em cuidar da filha, Zoe, de 5 meses.
Apesar disso, Sabrina
continuará desfilando pela
agremiação e segue como
rainha de bateria da Gaviões
da Fiel, em São Paulo.

A capital goiana será
palco hoje, de um show
do padre Fábio de Melo.
Com a nova turnê, chamada “O Amor me elegeu”,
a apresentação será no
Ginásio Goiânia Arena, a
partir das 21h, com abertura dos portões às 19h.
Os ingressos são vendidos no Santuário Sagrada
Família, que é responsável pela organização do
evento, e pelo site Bilheteria Digital, e os valores
são a partir de R$ 50.
Assim como a turnê, “O
Amor me elegeu” é também o nome do novo disco
do sacerdote. Diferente do
que já lançou anteriormente, este é um trabalho mais
intimista e orante. Para Padre Fábio, este novo disco
significa um retorno à simplicidade e ao despojamento de si mesmo, por ser exclusivo com a Canção Nova
e coordenado por amigos
e pessoas próximas.
O álbum reúne 13 can-

ções, sendo quatro inéditas e
quatro autorais. O repertório
foi escolhido dentro do universo da música católica, com
canções que marcaram a vida
do sacerdote e que facilitam a
oração. O objetivo era estabelecer um repertório simples e,
ao mesmo tempo, bonito, que
pudesse tocar o coração das
pessoas e ser orante.
Em alta nas redes sociais,
Padre Fabio iniciou sua carreira musical com a gravadora Paulinas-Comep, posteriormente na gravadora
Canção Nova, um projeto independente com músicas tipicamente mineiras, o “Tom
de Minas”, passando pela
Som Livre e Sony Music. Atualmente, apresenta ainda o
programa Direção Espiritual
na TV Canção Nova.
Sua história musical já
soma 20 discos e cinco DVDs/
Blu-ray. Na literatura, Padre
Fábio de Melo possui 13 livros
publicados. São mais de 2 milhões de discos e mais de 3,5
milhões de livros vendidos.

