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Produção industrial 
brasileira recua 1,2%
A produção industrial brasileira teve queda de 1,2% na passagem de outubro para novembro de 2019. O recuo interrompe 
três meses de crescimento e elimina parte da alta de 2,2% acumulada entre agosto e outubro daquele ano. p2

Hugo e 
Guilherme se 
apresentam 

em Goiânia p4

CityBus 2.0 
irá operar aos 
domingos p2

Itens esco-
lares devem 
aumentar p2 

Responsável por barragem que serompeu 
em Pontalina é multado em R$ 100 mil
O proprietário da barragem na Fazenda São Lourenço, 
em Pontalina, foi multado em R$ 100 mil pela Semad. p2

Diário Do EstaDo

Idade mínIma para 
mudança de sexo 
caI para 18 anos p3



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 10 de Janeiro de 2019cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Produção industrial brasileira 
recua 1,2% em outubro

A produção industrial 
brasileira teve queda 
de 1,2% na passagem 

de outubro para novembro 
de 2019. O recuo interrompe 
três meses de crescimento e 
elimina parte da alta de 2,2% 
acumulada entre agosto e ou-
tubro daquele ano. De setem-
bro para outubro, a indústria 
havia crescido 0,8%. Os dados 

são da Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, a 
produção caiu 1,7% na com-
paração com novembro de 
2018, 1,1% no acumulado dos 
11 primeiros meses de 2019 
e 1,3% no acumulado de 12 
meses. Na média móvel tri-

mestral, a queda foi 0,1%.
De outubro para novem-

bro, as quatro grandes cate-
gorias econômicas da indús-
tria tiveram queda: bens de 
consumo duráveis (-2,4%), 
bens de consumo semi e 
não duráveis (-0,5%), bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos usados no se-
tor produtivo (-1,3%), e bens 

intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (-1,5%).

Dezesseis das 26 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
queda na produção, com desta-
que para produtos alimentícios 
(-3,3%), veículos automotores 
(-4,4%), indústrias extrativas 
(-1,7%), outros produtos quí-
micos (-1,5%) e máquinas e 

equipamentos (-1,6%).
Por outro lado, dez ativida-

des tiveram alta e evitaram um 
desempenho mais negativo da 
indústria, com destaque para 
produtos derivados de petró-
leo e biocombustíveis (1,6%), 
impressão e produção de 
gravações (24%) e produtos 
de borracha e material plás-
tico (2,5%). (Agência Brasil)

Reprodução

Responsável 
por barragem 
que se 
rompeu em 
Pontalina é 
multado em 
R$ 100 mil

O proprietário da 
barragem na Fazenda 
São Lourenço, em Pon-
talina, que se rompeu 
no último dia 4 de janei-
ro, causando danos am-
bientais e materiais na 
região, foi multado em 
R$ 100 mil pela Secre-
taria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad). 

O proprietário do 
local também foi noti-
ficado para apresentar 
medidas a serem toma-
das para a reativação do 
barramento ou, no caso 
de desistência do uso, 
apresentar plano de des-
comissionamento, com 
cronograma e documen-
tação exigida por lei.

O proprietário da bar-
ragem foi multado por 
não realizar o cadastro 
da barragem no siste-
ma da Semad, por pro-
blemas na descarga de 
fundo, por alterações 
irregulares no extrava-
sor lateral (substituição 
das tábuas de madeira 
por um muro de alvena-
ria, que impossibilitou 
a regulação da vazão, 
agravada por danos em 
propriedades alheias), 
além de área inundada 
superior ao outorgado e 
falhas na manutenção da 
estrutura, agravado por 
prejuízos nas áreas abai-
xo da represa.

Outras multas deverão 
ser aplicadas logo que a 
situação se estabilize na 
região e a força-tarefa 
montada pelo Governo 
de Goiás possa avaliar 
com precisão a extensão 
dos danos ambientais. 

A equipe da Secreta-
ria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad) visitou, ain-
da, outros barramentos 
em Pontalina para orien-
tar os proprietários a rea-
lizar reparos necessários, 
a limpeza e desobstrução 
dos extravasores e meca-
nismos de descarga.

Itens escolares em Goiânia devem 
aumentar 120% em relação a 2019

CityBus 2.0 começa a operar 
aos domingos em Goiânia

Uma pesquisa do Procon 
Municipal apontou acréscimo 
de 121% no preço dos itens es-
colares do ano letivo de 2020 
em relação ao ano passado, 
em Goiânia. O estudo da ins-
tituição encontrou ainda varia-
ção de preços de até 300%. 

O órgão apresentou uma 
lista com 39 itens escolares 
para pesquisa de preço, com-
parando o menor valor e o 
maior valor relativos a cada 
material da lista. Foram cole-

tados preços de apontador, 
borracha, caderno, canetas 
esferográfica e hidrográfica, 
colas em bastão e líquida, fita 
corretiva, giz de cera, lápis pre-
to e colorido, lapiseira, marca 
texto, papel sulfite e mochila.

O preço de uma régua de 
30 centímetros variou de R$ 
0,90 a R$ 3,49. A caixa de giz 
de cera com 12 cores apresen-
tou uma diferença de 180%. O 
menor preço foi de R$ 2,10 e o 
maior preço de R$ 5,90.

A variação do preço da 
borracha grande (branca com 
capa plástica) atingiu 20,37%, 
de R$ 5,40 a R$ 6,40.  Uma 
tesoura escolar sem ponta e 
de cabo plástico apresentou 
variação de 35%, com preços 
entre R$ 5,90 a R$ 7,99. Um 
caderno de capa dura, com 96 
folhas, pode ser encontrado de 
R$ 4,00 a R$ 5,90. Já o cader-
no universitário, 10 matérias, o 
menor preço foi de R$ 9,90 e 
maior preço de R$ 29,50.

O CityBus 2.0 começará a 
operar em Goiânia também 
aos domingos. O período 
de testes começa a partir 
de 12 de janeiro, das 8 às 
22h20 de domingo. No res-
tante da semana, funciona 
de segunda-feira a quinta-
-feira, das 6 às 23 horas, e 
sexta e sábado, das 6 horas 
até meia-noite e meia. 

A iniciativa atende a 
pedidos dos clientes que 
solicitavam a operação aos 

domingos. “A capital ofe-
rece uma grande gama de 
atividades de lazer aos do-
mingos, como suas praças 
e feiras, além disso, é um 
dia em que as famílias cos-
tumam ir ao shopping, ao 
cinema ou a jogos no Serra 
Dourada, por isso a ideia de 
proporcionar também nes-
te dia a locomoção pelo Ci-
tyBus 2.0”, explica o diretor 
de transportes da HP Trans-
portes, Hugo Santana.
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Idade mínima para mudança 
de sexo cai de 21 para 18 anos
O Conselho Federal 

de Medicina (CFM) 
publicou ontem no 

Diário Oficial da União re-
solução que altera regras 
para procedimentos em 
pessoas transgênero.

As novas regras reduzem 
de 21 para 18 anos a idade 
mínima para a realização de 
procedimento cirúrgico de 
adequação sexual e estabe-
lecem que a realização de 
hormonioterapia cruzada só 
será permitida a partir dos 
16 anos de idade.

Na avaliação do conselho, 
as mudanças favorecem o 
acompanhamento integrado e 
proporcionam condições para 
a formação de profissionais 
que atendem o segmento.

“O assunto está sendo 
debatido há 25 anos, e a 
última resolução é um aper-
feiçoamento, uma matu-
ração dos conceitos. Trata, 
principalmente, da inclusão 
dessa população às neces-
sidades de saúde. Regula-
menta procedimentos de 
tratamento, como a hormo-
nioterapia, e atualiza proce-
dimentos cirúrgicos”, disse 
o vice-presidente do CFM, 
Donizetti Giamberardino, 
em entrevista coletiva.

“Se você não criar re-
gras, vai causar muito mais 
prejuízos, atitudes desor-
denadas e, muitas vezes, 
sem base em critérios cien-
tíficos”, acrescentou.

O atendimento aos trans-
gêneros deverá ser feito por 
equipe médica multidiscipli-

nar composta por pediatra, 
caso o paciente seja menor 
de 18 anos, psiquiatra, en-
docrinologista, ginecolo-
gista, urologista e cirurgião 
plástico, sem prejuízo da 
participação de outros pro-
fissionais da saúde.

Crianças e adolescentes
O texto diz que crianças 

ou adolescentes transgê-
neros devem receber trata-
mento de equipe multipro-
fissional e interdisciplinar, 
sem nenhuma intervenção 
hormonal ou cirúrgica. Além 
disso, qualquer procedimen-
to levará em consideração 
um plano de tratamento in-
dividualizado.

A nova regra também 
prevê que o paciente deverá 
ser informado sobre os pro-
cedimentos e intervenções 
clínicas e cirúrgicas aos quais 
será submetido, incluindo o 
risco de esterilidade e que 
qualquer procedimento só 
será executado com o con-
sentimento prévio.

A resolução proíbe ainda 
a realização de procedimen-
tos cirúrgicos e hormonais 
em pessoas com diagnósti-
co de transtornos mentais 
que os contraindiquem, 
como, por exemplo, trans-
tornos psicóticos graves, 
transtornos de personalida-
de graves, retardo mental e 

transtornos globais do de-
senvolvimento graves.

 
Hormonioterapia
A nova resolução proí-

be o uso de procedimen-
tos de hormonioterapia 
para bloqueio hormonal 
em crianças ou adolescen-
tes transgêneros que não 
atingiram a puberdade.

O procedimento será ad-
ministrado apenas depois de 
avaliação da equipe multidis-
ciplinar ou quando a criança 
está entrando na puberda-
de, período que pode variar 
de 8 a 13 anos, no caso de 
crianças com sexo biológico 
feminino. e de 9 a 14 anos, 

no caso de crianças com 
sexo biológico masculino.

Nesses casos, após a 
avaliação, os pacientes co-
meçam a receber uma subs-
tância que inibe o desen-
volvimento dos caracteres 
sexuais secundários com os 
quais a criança e adolescen-
te não se identifica, como 
mama, menstruação, barba 
ou voz grossa.

Já no uso de hormonio-
terapia cruzada, quando, 
além do bloqueio também 
há reposição hormonal, 
esta será ministrada ape-
nas a partir dos 16 anos, 
em caráter experimental.

A partir dos 18 anos, a 

aplicação do procedimento 
vai depender da prescrição 
especializada por médico 
endocrinologista, ginecolo-
gista ou urologista.

Na portaria, o CFM tam-
bém reconhece expressões 
identitárias, como homens 
e mulheres transexuais, tra-
vestis e outras expressões 
identitárias relacionadas à 
diversidade de gênero.

 
Afirmação sexual
Na avaliação do relator da 

resolução no CFM, o psiquia-
tra Leonardo Luz, a inovação 
é trazer para o centro do de-
bate a despatologização da 
transexualidade, com ado-
ção da nomenclatura mun-
dial para tratar da questão.

Entre os termos atualiza-
dos estão o de “incongruência 
de gênero”, entendido como 
a não paridade entre a iden-
tidade de gênero e o sexo ao 
nascimento, e o que classifica 
o procedimento hormonal e/
ou cirúrgico como de “afirma-
ção sexual”, e não mais de re-
designação sexual.

“O conselho adota a no-
menclatura mundial de in-
congruência de gênero e 
avança na assistência desde 
a infância até a vida adulta 
e tenta estimular que novos 
profissionais busquem capa-
citações, fomento de ensino 
através de programas de re-
sidência médica para que a 
gente possa ter mais centros 
para pessoas que precisam 
desse tipo de assistência”, 
disse. (Agência Brasil)

Reprodução

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do 
art. 71, combinado com o art. 72, da Lei 
nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, 
o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea-GO aplica a penali-
dade de “CENSURA PÚBLICA” ao Eng. 
Civ. e Seg. do Trab. Isidro Mendes Ro-
cha Júnior, portador da Carteira Profis-
sional n° 7676/D-GO no Crea-GO, por 
infração ao disposto no artigo 8º, inciso 
III, artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”, 
artigo 10, inciso I, alínea “a”, e inciso 
III, alíneas “a” e “f” do Código de Ética 
Profissional adotado pela Resolução nº 
1002, de 26 de novembro de 2002 do 
Confea.

Goiânia-GO, 12 de Dezembro de 2019

Eng. Agrônomo Francisco 
Antônio Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do 
art. 71, combinado com o art. 72, da Lei 
nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, 
o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea-GO aplica a penali-
dade de “CENSURA PÚBLICA” ao Eng. 
Civ. Sérgio Cândido Serra, portador da 
Carteira Profissional n° 16.693/D-GO 
no Crea-GO, por infração ao disposto 
no artigo 8º, inciso III, artigo 9º, inciso II, 
alíneas “a” e “d”, e artigo 13 do Código 
de Ética Profissional adotado pela Re-
solução nº 1002, de 26 de novembro de 
2002 do Confea.

Goiânia-GO, 12 de Dezembro de 2019

Eng. Agrônomo Francisco 
Antônio Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do 
art. 71, combinado com o art. 72, da Lei 
nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, 
o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea-GO aplica a penali-
dade de “CENSURA PÚBLICA” ao Eng. 
Civ. Jean Carlos Teles de Souza, porta-
dor da Carteira Profissional n° 15.193/D-
GO no Crea-GO, por infração ao dispos-
to no artigo 8º, incisos III, artigo 9º, inciso 
II, alíneas “a” e “c”, e inciso IV, alínea “b”, 
e artigo 10, inciso I, alínea “a”, inciso II, 
alínea “c” e inciso III, alínea “c” do Có-
digo de Ética Profissional adotado pela 
Resolução nº 1002, de 26 de novembro 
de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 12 de Dezembro de 2019

Eng. Agrônomo Francisco 
Antônio Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do 
art. 71, combinado com o art. 72, da Lei 
nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, 
o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea-GO aplica a penali-
dade de “CENSURA PÚBLICA” ao Eng. 
Eletricista, e Seg. do Trab. e Tec. em 
Eletrotécnica Evaristo Neto Rodrigues 
de Carvalho, portador da Carteira Profis-
sional n° 17587/D-GO no Crea-GO, por 
infração ao disposto no artigo 8º, incisos 
I, III, IV e V, artigo 9º, inciso II,  alínea “a” 
e artigo 10, inciso I, alínea “a”, e inciso 
III, alínea “f” do Código de Ética Profis-
sional adotado pela Resolução nº 1002, 
de 26 de novembro de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 12 de Dezembro de 2019

Eng. Agrônomo Francisco 
Antônio Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 10 de Janeiro de 2019viral

Hugo e Guilherme se apresentam em 
Goiânia com 2ª edição de projeto musical

Andre Leme
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 
reF:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 auto-
mático seminovo pneus 
novos-4848whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
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ESCOLHA O SEU LADO!

1 balde (plástico) de pipoca salgada
+ 2 bebidas grandes sem açúcar 

(copo de papel) + 1 brinde

1 balde (plástico) de pipoca salgada
+ 2 bebidas grandes sem açúcar 

(copo de papel) + 1 brinde
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A dupla goiana Hugo 
e Guilherme volta a 
Goiânia no dia 19 de 

abril para realizar a segun-
da edição do projeto No 
Pelo 360°. Em sua primeira 
edição, realizada em abril 
de 2019, o evento contou 
com cerca de 8 mil pessoas.

O local do evento, bem 
como os valores e demais 
artistas serão divulgados 
no decorrer da semana, 
mas, de acordo com a or-
ganização, a segunda edi-
ção promete surpreender.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática 
reF:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 auto-
mático seminovo pneus 
novos-4848whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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