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Intoxicação por agrotóxico
atinge 110 mil pessoas
Mônica Imbuzeiro

Membro do Grupo Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), André Burigo assinala que a
emenda constitucional 95, de 2016, limitou por 20 anos os gastos públicos, congelando os investimentos em saúde. p3

Policial de
folga reage
a assalto p3
(62) 3010-4014

Servidor é preso com 500 objetos
subtraídos de unidades de saúde

Desembargador autoriza prisão
de Michael Temer e coronel Lima

Na casa dele, foram encontrados mais de 500 objetos subtraídos durante anos, tanto no posto de saúde, quanto no hospital municipal. p2

O desembargador Abel Gomes autorizou que Temer e João Baptista
Lima Filho, o coronel Lima, fiquem presos em São Paulo. p5
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Iris inaugura restauração
da Estação Ferroviária

Reprodução

O

prefeito Iris Rezende
inaugura nesta sexta-feira, 10, às 14h, a
restauração da Estação Ferroviária de Goiânia, um dos
mais importantes edifícios
representativos do acervo arquitetônico e urbanístico Art
Déco da capital. A obra foi realizada com recursos do PAC
Cidades Históricas, programa
do Governo Federal, e conduzida pelo Instituto do Pa-

trimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), em parceria
com a Prefeitura de Goiânia.
Além do prefeito Iris, participam da solenidade representantes dos governos Federal
e Estadual e do Iphan.
Todo o prédio passou por
obras, incuindo a recuperação de toda a estrutura, como
pisos e cobertura, além de
nova pintura. O local também
recebeu novas instalações e

Servidor é preso com 500 objetos
subtraídos de unidades de saúde
A Polícia Civil de Aragoiânia
prendeu, na quarta-feira, Alan
Wagner Melo di Napoli, de 36
anos, servidor da Secretaria
Municipal de Saúde, pelos crimes de peculato furto e posse
de arma de fogo. Alan foi preso após investigação de furtos
ocorridos no posto de saúde
da cidade. Na casa dele, foram
encontrados mais de 500 objetos subtraídos durante anos,
tanto no posto de saúde,
quanto no hospital municipal.
Entre os objetos apreendidos estavam vários monitores,
aparelhos de ar condicionado,
material cirúrgico, prontuário
médico, peça de aparelho de

raio X, material de limpeza e
até aspirador nasal utilizado
em partos. De acordo com as
investigações, Alan aproveitava o fato de ser servidor das
unidades de saúde, às quais
tinha livre acesso, o que facilitava suas ações criminosas.
Na residência, foram encontradas também uma espingarda e várias munições. Grande parte dos objetos estavam
escondidos em cima da laje da
residência do suspeito. Segundo o delegado Arthur Fleury, o
suposto autor confessou que
agia há anos e todos os objetos
apreendidos foram devolvidos
à Secretaria de Saúde.
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disposição dos espaços. Três
elementos simbólicos da Estação ganharam destaque: a
locomotiva, conhecida como
Maria Fumaça, toda restaurada, foi realocada na plataforma de embarque para acesso
e conhecimento do público; o
tradicional relógio da torre foi
recuperado e os dois painéis
de Frei Confaloni, com os
afrescos originais, um marco das artes plásticas em

Goiás, foram restaurados.
A obra permitiu a requalificação urbana de uma área ao
redor da Estação Ferroviária, na
Praça do Trabalhador, que recebeu pavimentação, novo paisagismo, iluminação e mobiliário,
criando mais um espaço de
convivência para a população.
“A Estação Ferroviária volta
a ser um espaço vivo e ativo
para a população”, ressalta
o prefeito Iris Rezende. “Es-

tamos muito satisfeitos com
essa restauração, esse belo
trabalho em um dos mais
valiosos itens do patrimônio
cultural de Goiânia’, completa.
O prédio recebe da Prefeitura de Goiânia uma unidade da Atende Fácil, posto
da Guarda Civil, galeria de
artes e um Centro de Atendimento ao Turista. Objetivo
é transformar o local em um
centro de convivência.

Equipes da Goinfra trabalha no viaduto da GO-070
Para conter início de
erosão no viaduto da
GO-070, uma equipe coordenada pela Agência
Goiana de Infraestrutura
e Transportes (Goinfra)
trabalha no local nesta
quinta-feira. O Viaduto
José Alves Fernandes Filho fica no Setor Cândida
de Moraes, em Goiânia.
Técnicos já haviam
comparecido na região
para elaborar um relatório. Desde então, a Goinfra
informa que tem tomado
medidas para reparos.
Também é realizado
monitoramento para atender qualquer necessidade
estrutural, de responsabilidade do Governo de Goiás.
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UFG desenvolve
partícula capaz
de reverter
overdose
por cocaína
Uma pesquisa realizada
na Universidade Federal
de Goiás (UFG) desenvolveu uma partícula capaz
de capturar a cocaína em
circulação no sangue de
um organismo vivo.
A formulação se mostrou eficiente até mesmo
em doses letais da droga,
o que significa que ela
consegue reverter um
quadro de overdose que
levaria à morte. É a primeira vez que uma partícula produzida a partir
de nanotecnologia é utilizada com essa finalidade.
O trabalho foi desenvolvido no Programa de
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG
pela pesquisadora Sarah
Rodrigues Fernandes, sob
orientação da professora
Eliana Martins Lima.
Elas explicam que os
testes feitos em laboratório indicaram uma capacidade de captura da
cocaína do organismo de
cobaias de cerca de 70%,
revertendo rapidamente os sintomas típicos de
uma overdose, como a
hipertensão arterial, que
levaria à morte por insuficiência cardíaca.
“A pressão arterial e
os batimentos cardíacos
começam a voltar ao normal cerca de dois minutos
após a administração da
nanopartícula que desenvolvemos”, detalha Sarah.
A pesquisa, realizada
com animais de laboratório, abre perspectivas de
aplicação em seres humanos. “A partir de um
desenho
experimental
detalhado, chegamos a
uma partícula ideal com
resultados comprovados”,
afirma a pesquisadora.
Com a possibilidade
de aplicação para outros
tipos de droga, elas avaliam que, futuramente, a
formulação pode servir
como uma plataforma
para a desintoxicação.
A formulação também
foi comparada com o produto que é usado atualmente em casos de intoxicação, tendo apresentado
resultado surpreendentemente superior.
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‘Comendo veneno’: intoxicação por agrotóxico
dobra e atinge 110 mil pessoas no Brasil

E

ram 9h15m no dia 3
de maio de 2013 e
dezenas de crianças
brincavam no pátio da Escola Municipal São José do
Pontal, em Rio Verde (GO).
As brincadeiras foram interrompidas pelo barulho
de um avião que voava
baixo e jogava agrotóxico
no local, onde havia uma
lavoura de milho.
Quase cem pessoas, entre alunos e professores,
começaram imediatamente
a se coçar e a ter dificuldade para respirar. O diretor,
Hugo Alves, tirou a camisa e
começou a balançá-la, com
os braços estendidos, tentando chamar a atenção do
piloto. A aeronave foi embora pouco depois.
- Foi um banho de veneno - lembra Alves. - Muitas
crianças se jogaram no chão
e pediram socorro. Todos
foram levados a um hospital na cidade vizinha porque
sentiam dor de cabeça e enjoo. Alguns alunos foram internados mais de dez vezes,
porque a saúde melhorava
por alguns dias, mas logo
depois voltavam a manifestar os mesmos sintomas.
Hoje, em toda a cidade,
somos conhecidos como os

Policial de
folga reage
a assalto
e atira nos
criminosos
em Trindade
Um policial militar de
folga reagiu a um assalto
praticado por dois homens
em um posto de combustíveis no Setor Pontakayana,
em Trindade, e baleou um
dos criminosos, ontem. Os
dois homens armados chegaram ao posto em uma
motocicleta vermelha.
“Eles entraram e renderam um dos clientes. Alguns
pertences desse cliente foram roubados. Depois disso,
os bandidos renderam um
dos frentistas do posto, momento que o policial de folga
percebeu a ação”, afirma o
major Thiago Salum, responsável pela ocorrência. “O policial de folga atirou nos dois
bandidos. Um foi baleado e
o outro conseguiu fugir, mas
tem chances dele também
ter sido baleado”, acrescenta.

Mônica Imbuzeiro

envenenados. Foi um trauma para as crianças.
O diretor, os estudantes
e os professores da escala
rural encaixam-se em uma
estatística preocupante: as
notificações por intoxicação por agrotóxico dobraram desde 2009, passando
de 7.001 para 14.664 no
ano passado, segundo o
Ministério da Saúde.
Um relatório da pasta
cogita que o fenômeno seria resultado do “aumento
da comercialização dessas

substâncias e da melhoria
da atuação da vigilância e
assistência à saúde”.
Desde o início do ano, o
governo Bolsonaro abriu as
portas para 124 novos agrotóxicos, quase um por dia.
A avaliação sobre os produtos deve ser chancelada
por três órgãos: Anvisa (que
analisa o impacto à saúde),
Ibama (estuda o efeito da
substância no meio ambiente) e Ministério da
Agricultura (responsável
pela ciência agronômica).

No entanto, ambientalistas denunciam a imposição de uma série de fatores que tentam fortalecer
o papel do ministério e estrangular a influência das
outras instituições.

Veneno

Membro do Grupo Saúde
e Ambiente da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), André Burigo assinala que a emenda
constitucional 95, de 2016,
limitou por 20 anos os gas-

Aparecida recebe blitze educativas
da campanha Maio Amarelo

Reprodução

Começaram ontem as
blitze educativas da campanha Maio Amarelo em
Aparecida de Goiânia. O
objetivo é conscientizar
condutores de veículos,
pedestres e ciclistas sobre a importância de um
trânsito seguro para todos. O trabalho é realizado pela Secretaria de
Mobilidade, que levou
hoje a ação para a Avenida Independência, no Se-

tor Village Garavelo, aonde
os agentes da SMTA distribuíram materiais educativos
e ainda repassaram orientações aos condutores.
“O propósito dessas blitze
é chamar a atenção não só
dos condutores de veículos,
mas de toda comunidade. A
campanha do Maio Amarelo
é uma ação mundial que tem
o objetivo de ressaltar os perigos no trânsito. E a nossa
proposta é chamar a aten-

ção dos motoristas para
obedecer as sinalizações,
respeitar o sinal de pare,
e de um modo geral tenha
mais atenção no trânsito”,
aponta o secretário de mobilidade, Avelino Marinho.
As próximas ações
abordarão
motoristas
que transitam na Avenida
São Paulo, Vila Brasília,
no dia 16. O encerramento ocorre na Avenida Rio
Verde no Jardim Helvécia.

tos públicos, congelando os
investimentos em saúde.
Além disso, em abril, o Ministério do Meio Ambiente
anunciou o corte de 24% do
orçamento do Ibama.
- O país está com a porteira aberta, vivendo uma
crise sanitária. Estamos comendo veneno - protesta. Ao contrário do que ocorre
na União Europeia, nossa
legislação não impõe uma
avaliação periódica das substâncias usadas no campo.
Desta forma, perdemos noção sobre os casos de infecção e os avanços científicos.
Os relatórios da Anvisa sobre
resíduos em alimentos, que
eram divulgados anualmente, agora são divulgados apenas de três em três anos.
Os dados mais recentes
da Anvisa referem-se ao
período entre 2013 e 2015.
O monitoramento incluiu
25 alimentos, que correspondem a 70% daqueles de
origem vegetal consumidos
pela população brasileira.
Das 12.051 amostras,
80,3% foram consideradas
satisfatórias, enquanto pouco mais de 19% apresentavam irregularidades, como o
uso não autorizado ou acima
do permitido de agrotóxicos.

Segundo Pedro Serafim, coordenador do Fórum Nacional de Combate
ao Impacto dos Agrotóxicos, o país assume a “vocação de uma lixeira”.
- Somos um dos maiores produtores de grãos do
mundo, mas estamos perdendo mercado no exterior,
porque cada vez mais países
restringem o comércio de
produtos com determinados agrotóxicos, em uma
tentativa de proteger a saúde de sua população - explica. - No Brasil, não há o
mesmo cuidado, já que o
setor agrícola é o motor
de nossa economia.
Serafim acredita que o
governo federal dificilmente
tomará iniciativas contrárias
ao agronegócio. Por isso, há
poucos recursos e equipes
disponíveis para fiscalizar o
uso de insumos contaminantes no campo.
Segundo a Subsecretaria
de Inspeção do Trabalho do
Ministério da Economia,
não há auditores destacados especificamente para a
fiscalização do uso de agrotóxicos. Assim, não é possível determinar os recursos
necessários e disponíveis
para esta atividade.

Decreto dispensa autorização
judicial e permite criança praticar
tiro com aval dos pais
O decreto que amplia
o acesso a armas , editado
pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nesta
quarta-feira no Diário Oficial da União, flexibilizou
o acesso de menores de
idade a clubes de tiro. Antes do decreto, menores
de 18 anos precisavam ser
autorizados judicialmente
para frequentar as aulas.
Com as novas regras, a
prática de tiro esportivo
por menores poderá ser
autorizada por um dos
responsáveis legais.
Foram mantidas as
exigências de que o curso ocorra em local autorizado pelo Comando do
Exército, e que o menor
de idade use a arma da
agremiação ou do responsável quando estiver
acompanhado por ele.
Foram mantidas as
exigências de que o curso ocorra em local autorizado pelo Comando do
Exército, e que o menor

de idade use a arma da
agremiação ou do responsável quando estiver
acompanhado por ele.
- Minha família sempre me incentivou. Mas
foi difícil porque o tiro é
visto como algo pejorativo e ruim. Nesse caso
do cartucho, eu o levei
porque considerava algo
natural. Mas muitas mães
fizeram reclamações e a
situação ficou tensa. No
final, meus pais acharam
por bem me mudar de
escola - contou o adolescente ao Globo, por
telefone, no dia seguinte
à visita ao clube de tiros.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro também
determina que a prática de
tiro desportivo por maiores
de 18 anos e menores de
25 anos de idade poderá
ser feita com uma arma de
fogo de propriedade do clube ou de um outro armamento registrado e cedido
por outro desportista.
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Orquídeas

Moda

As recepções dos complexos hoteleiros do Prive Hotéis e Parques,
em Caldas Novas prometem ficar
ainda mais charmosas neste final
de semana. É que de hoje até o
próximo domingo, três complexos
do grupo - Clube Prive, Water
Parque e Náutico Praia Clube,
recebem uma exposição de orquídeas e plantas ornamentais em
celebração ao mês das mães.

O Grupo Mega Moda lançou o
Projeto Goiás na Moda, que já
conta com o apoio do Codese
(Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e
Estratégico de Goiânia e Região
Metropolitana).

Goiânia, 10 de Maio de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
Divulgação

Lançamento

No topo

Guerrilha dos Coelhos Mutantes
lança hoje o single Dança com
Lobos, às 21h, no Coletivo Casa
do Zoto, no Setor Oeste e reúne
artistas independentes como Dan
Rodrigues, Mellinda, Xicobaritono,
Lêh Rodrigues e Luanna Angélica.
Marcelo Bianch

O empresário Edmar Rodrigues
(Buiu) realiza amanhã, sábado, dia
11, às 8h, a sexta edição do Desafio 20 Rounds de Muay Thai, no
heliponto do prédio mais alto de
Goiânia, o edifício Órion Business
& Health. A aula, realizada pela
academia Best Fight & Fitness a
mais de 200 metros de altura, terá
a duração de duas horas.

Selo

Orquídeas 2
O gerente operacional e vendas
Daniel Ribas, que coordenou a
iniciativa, explica que a mostra,
aberta aos visitantes dos parques,
compreende sofisticadas flores
cultivadas nas cidades de Morrinhos –GO e Holambra –SP, apresentando uma seleção variada,
inclusive de espécies raras.

Seresta
Os irmãos Gilmar Brasil, Rodrigo
José e Cláudio Antônio, o trio
“Os Caçulas”, vão embalar hoje a
Seresta de Ouro, na Associação
dos Delegados de Polícia Civil do
Estado de Goiás (Adpego). Com
25 anos de carreira e repertório
que vai do bolero ao pagode, o
trio promete muita animação.

Seresta 2
Os ingressos podem ser obtidos
no site www.furandoafila.com.br,
no Komiketo da T4, na Tribo e nas
Óticas Diniz, ao valor de R$ 150
a mesa para quatro pessoas. E
hoje, no dia do evento, o ingresso
será vendido ao valor de R$ 30,
individual, sem direito à mesa.
Informações: 62 99333-9723.
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A paisagista Luciana Rodrigues e a arquiteta Natália Eclea (nas laterais),
que assinam a Praça de Eventos da Casa Cor Goiás 2019, comemoram o sucesso
dessa edição. Na foto, registro da presença do cantor e apresentador Waldemar
Neto e da estudante Thalissa Patriota, no espaço projeto pelas profissionais

Presente
Presente sempre vem carregado de emoção e neste Dia das
Mães, O Boticário coloca ainda
mais amor na sua campanha e
traz um lindo propósito na sua
linha de presenteáveis. Para cada
kit presente de Dia das Mães
vendido, parte da renda será
revertida para ajudar a melhorar
as condições de trabalho das pessoas que atuam nas cooperativas
de reciclagem do programa Boti
Recicla. A ação vai contribuir com
a profissionalização e a gestão de
cooperativas de reciclagem de
diferentes regiões de todo o país.

O cantor Robson Almeida
faz show amanhã no Rodeio “Encontro de Campeões”, na Fazenda Lohan de
Deus, em Anápolis

Arquivo pessoal

ZONA FRANCA
A badalada produtora de eventos Mirelle Pinheiro irá celebrar
seu aniversário hoje com uma
festa em sua na Confraria das
Republikahs para familiares e
amigos mais íntimos.
A cantora Olívia Bayer e a banda Kind of Soul unem-se para
apresentar um repertório cheio
de clássicos, hoje, às 22h, no
Lowbrow Lab Arte & Boteco.

A locutora Ediliana Fonseca festejou nova idade reunindo amigos
como o médico Diolindo Freire Neto, na Oktos Cervejaria, em Aparecida de Goiânia. O tema da festa foi “Uma Noite de Cabaret”.

Ficou lindo o espaço da Clínica
Anis na CasaCor Goiás 2019,
desenvolvido pelo arquiteto e
urbanista Rodrigo Ferreira.

O Bretas, rede de supermercados
com lojas em Goiás e Minas Gerais, acaba de conquistar o Selo
de Qualidade RA 1000 na página
Reclame Aqui. O selo é resultado
da atuação do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
do Bretas ao longo de três anos
junto à página Reclame Aqui.

Livro
O treinador nas áreas de liderança e estratégia pessoal Vítor
Cruz lançará o livro: “A estratégia
mais importante da vida” dia 14
de maio, na Livraria Saraiva do
Flamboyant Shopping, em noite
de autógrafos e coquetel para
convidados. O livro tem assinatura da Editora Literare Books
International.

Livro 2
A obra, que é o resultado de 6
anos de dedicação do autor, faz
reflexões sobre autoconhecimento, tomada de decisão e planejamento, utilizando os elementos
de navegação e as ferramentas
administrativas para convidar o
leitor a definir estratégias para
sua própria rota de vida.

Diário do Estado
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Desembargador
autoriza prisão de
Temer e coronel Lima
Reprodução

Fernando Frazão/Agência Brasil

Comissão tira Coaf de
Moro e devolve órgão para
o ministério da Economia
A comissão de deputados e senadores que
analisa a medida provisória da reforma ministerial
tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério
da Justiça e Segurança
Pública, pasta comandada pelo ministro Sergio
Moro. Com o requerimento votado, a estrutura volta para o guarda-chuva do
Ministério da Economia.
Foram 14 votos contra 11
para a mudança.
O texto ainda precisa
passar pelos plenários da
Câmara e do Senado. Parlamentares do Centrão e
da oposição se juntaram
para tirar o Coaf das mãos
de Moro e se articularam
para impor a derrota ao
governo. Assinaram o requerimento que devolve o

O

desembargador Abel
Gomes, presidente
da Primeira Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região
(TRF-2), autorizou que o ex-presidente Michel Temer e o
coronel reformado da Polícia
Militar João Baptista Lima
Filho, o coronel Lima, fiquem presos em São Paulo.
Em despacho enviado à
juíza Caroline Vieira Figuei-

redo, substituta da 7.ª Vara
Criminal Federal do Rio, o
desembargador
destacou
que “a legislação recomenda, em regra, a manutenção
do custodiado (definitiva ou
provisória) em carceragem
no local de seu domicílio”.
“De modo que Sua Excelência não só pode como
deve autorizar o recolhimento de Michel Miguel Elias
Temer Lulia e João Baptista

Lima Filho desta forma.” Na
sessão desta quarta-feira, 8,
o TRF-2 decretou a prisão
preventiva de Temer e do
coronel Lima. Por dois votos
a um, os desembargadores
da Turma Especializada derrubaram liminar em habeas
corpus dada em março e
acolheram recurso do Ministério Público Federal, mandando o ex-presidente e seu
antigo aliado de volta para a

cadeia da Lava Jato.
Temer e coronel Lima são
alvo da Operação Descontaminação, desdobramento da
Lava Jato que investiga suposto esquema de propinas
em contratos de obras da usina de Angra 3. A decisão do
desembargador Abel Gomes
de autorizar Temer e Lima
presos em São Paulo acolhe
pedido dos defensores do ex-presidente e do coronel.
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órgão para o Ministério da Economia líderes de PT, PRB, PTB,
PP, MDB, Pode, PSC, DEM, PR,
Solidariedade e Patriotas.

Funai

A comissão também
aprovou a transferência da
demarcação de terras indígenas para a Fundação
Nacional do Índio (Funai),
órgão que pelo relatório do
senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE) volta ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta comandada por Moro.
A mudança foi aprovada
por 15 votos a 9. O relator,
porém, havia proposto que
a demarcação continuasse
com o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado ao Ministério da Economia, o que
foi rejeitado pelo colegiado.

Goiás, Tocantins e DF, 10 de Maio de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARRcv m
bn
OS, 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
------------------------------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 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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------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
-------------------------------
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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. 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
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
------------------------------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
-------------------------------

7
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
-------------------------------

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

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
------------------------------ARTA de Crédito 31.302,
00 entrada 10 mil e + 35
x 832,00 Bradesco fone:
(62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
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
-------------------------------
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Goiânia, 10 de Maio de 2019

Sai primeiro trailer
de “It: A Coisa 2”

Diário do Estado
André Conrado

Reprodução

Peças ‘Desamor’ e ‘Mateus
e Mateusa’ são encenadas
em parques de Goiânia

A

Warner divulgou o
primeiro teaser de
It: A Coisa 2, adaptação do romance de Stephen
King. O primeiro filme chegou aos cinemas em setembro de 2017 e arrecadou US$
688 milhões na bilheteria
mundial e garantiu a aprovação da crítica e do público.
A sequência chega aos cinemas no dia 6 de setembro.

A sequência vai mostrar
os sete amigos se reencontrando 27 anos depois e
voltando a cidade de Derry após os acontecimentos do primeiro longa para
enfim tentarem derrotar o
palhaço assustador.
Boa parte do trailer é dedicado a Beverly de volta à
cidade visitando uma antiga
vizinha. A senhorinha não é o

que aparenta ser e pode ser
uma chave para se conhecer
um pouco mais da origem de
Pennywise. Além disso, vemos também o resto do grupo pronto para enfrentar o
vilão, um beijo entre Beverly
e Bill, além de balões, muito
sangue e o palhaço.
Bill Skarsgård voltará
para o papel de Pennywise,
assim como o diretor Andy

Muschietti e o roteirista
Gary Dauberman. Jessica
Chastain está confirmada
como a Beverly Marsh do
novo capítulo enquanto
Bill Hader e James McAvoy
vão viver Richie Tozier e Bill
Denbrough. James Ransone
vai interpretar Eddie, Andy
Bean será Stanley, Isaiah
Mustafa será Mike e Jay
Ryan vai interpretar Ben.

A Cia. Teatral Oops!..
vai apresentar duas peças neste fim de semana, em parques públicos
de Goiânia, com entrada
gratuita. No sábado (11),
às 10h, o Parque Vaca
Brava será cenário para o
espetáculo Desamor; enquanto que no domingo
(12) o Parque Flamboyant
servirá de palco para a divertida comédia Mateus
e Mateusa. O projeto tem
patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura
(Lei Goyazes)

Desamor

Desamor narra a história do jovem Cândido,
que se apaixona a primeira vista pela exuberante Anita, que nutre
sentimento
recíproco
por seu amado. Porém
o amor não deixa sobreviventes, e Anita vê-se

impelida a abandoná-lo, em
busca de conhecer a si mesma e ao mundo, e Cândido
nada faz para impedir a partida de sua amada.
Daí então seu coração e
sua existência torna-se um
vazio tão imenso quanto um
deserto, seco e árido, sem
sentido. É então que Cândido resolve partir em busca
de sua amada, em uma jornada que o levará a um mundo desconhecido, habitado
por seres fantásticos.

Mateus e Mateusa

Mateus e Mateusa coloca
em cena um divertido casal
idoso que, após 50 anos de
união, vivem em pé de guerra. Cansados um do outro,
acusam-se mutuamente de
abandono. De um modo
quase farsesco, a peça aborda em cena a convivência familiar, suas relações, o consumismo e a futilidade.

