
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020  - Ano 14  nº 2315 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Bilionários têm mais riqueza 
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Bilionários do mundo têm mais 
riqueza do que 4,6 bi de pessoas
OS 2.153 bilioná-

rios do mundo 
detêm mais ri-

queza do que 4,6 bilhões de 
pessoas, que correspondem 
a cerca de 60% da população 
mundial. Os dados constam do 
novo relatório da organização 
não governamental Oxfam, 
Tempo de Cuidar - O trabalho 
de cuidado mal remunerado 
e não pago e a crise global da 
desigualdade, lançado nesse 
domingo (19), às vésperas do 
Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, na Suíça.

O estudo aponta que a desi-
gualdade global está em níveis 
recordes e o número de bilio-
nários dobrou na última déca-
da. Segundo o levantamento, o 
1% mais rico do mundo detém 
mais que o dobro da riqueza 
de 6,9 bilhões de pessoas.

O relatório chama a aten-
ção para o fato de que essa 
grande desigualdade está ba-
seada em boa medida em um 
sistema que não valoriza o tra-
balho de mulheres e meninas, 
principalmente das que estão 
na base da pirâmide econô-
mica. De acordo com a organi-
zação, no mundo, os homens 
detêm 50% a mais de riqueza 
do que as mulheres.

“Além de chamar a aten-
ção para essa desigualdade 
extrema que não está sendo 
solucionada, resolvemos dar 
visibilidade a um tema que 
não tem visibilidade e que 
contribuiu para esse acúmu-
lo de riqueza, que é o fato de 
o cuidado não ser remunera-
do ou ser mal remunerado”, 
disse a diretora executiva da 

Oxfam Brasil, Katia Maia.
“Milhões de mulheres e 

meninas passam boa parte de 
suas vidas fazendo trabalho 
doméstico e de cuidado, sem 
remuneração e sem acesso a 
serviços públicos que possam 
ajudá-las nessas tarefas tão 
importantes”, completou.

Segundo cálculos da 
Oxfam, o valor monetário 
global do trabalho de cuida-
do não remunerado prestado 
por mulheres a partir dos 15 
anos é de US$ 10,8 trilhões 
por ano, três vezes maior que 
o estimado para o setor de 
tecnologia do mundo.

Katia destacou a forte 
contribuição da questão 
de gênero na desigualdade 
mundial. “Se você juntar os 
22 homens mais ricos do 
mundo, eles têm a mesma 
riqueza que todas as mulhe-
res que vivem na África, que 

é em torno de 650 milhões”.
Segundo aa Oxfam, as 

mulheres fazem mais de 75% 
de todo trabalho de cuidado 
não remunerado do mundo. 
Frequentemente, diz a orga-
nização, elas trabalham me-
nos horas em seus empregos 
ou têm que abandoná-los 
por causa da carga horária 
com o cuidado de crianças, 
idosos e pessoas com doen-
ças e deficiências físicas e 
mentais bem como o traba-
lho doméstico diário.

 
Alerta
A organização alerta que o 

problema deve se agravar na 
próxima década à medida que 
a população mundial aumenta 
e envelhece. Estima-se que 2,3 
bilhões de pessoas, entre ido-
sos e crianças, vão precisar de 
cuidado em 2030, um aumen-
to de 200 milhões desde 2015.

De acordo com a pesquisa, 
no Brasil, em 2050, serão cer-
ca de 77 milhões de pessoas 
que vão depender de cuidado, 
o que representa pouco mais 
de um terço da população es-
timada entre idosos e crianças, 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“O mundo enfrenta uma 
crise de prestação de cuidados 
devido aos impactos do enve-
lhecimento da população, a 
cortes em serviços públicos e 
sistemas de proteção social e 
aos efeitos das mudanças cli-
máticas – ameaçando piorar 
a situação e aumentar o ônus 
que recai sobre trabalhadoras 
de cuidado”, diz o documento.

O relatório também aponta 
que governos vêm cobrando 
alíquotas fiscais baixas dos 
mais ricos e de grandes corpo-
rações, “abandonando a opção 

de levantar os recursos neces-
sários para reduzir a pobreza e 
as desigualdades”.

De acordo com o estudo, se 
o 1% mais rico do mundo pa-
gasse uma taxa extra de 0,5% 
sobre sua riqueza nos próxi-
mos 10 anos, seria possível 
criar 117 milhões de empregos 
em educação, saúde e de cui-
dado para idosos.

“Em vez de ampliar pro-
gramas sociais e gastos para 
investir na prestação de 
cuidado e combater a de-
sigualdade, os países estão 
aumentando a tributação 
de pessoas em situação de 
pobreza, reduzindo gastos 
públicos e privatizando a 
educação e a saúde, muitas 
vezes seguindo o conselho de 
instituições financeiras como 
o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI)”, diz o documen-
to. (Agência Brasil)
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Prefeitura 
de Goiânia 
inicia obra 
de rede de 
drenagem 
na Avenida 
Araguaia

A Prefeitura de Goi-
ânia anunciou o início 
da construção de uma 
rede de águas pluviais na 
região da Avenida Ara-
guaia, no Setor Central. 
Os trabalhos devem co-
meçar nesta terça-feira 
(21/1) e o prazo para 
conclusão é de 45 dias.

A rede tem um quilô-
metro de extensão e será 
construída em tubo de 
concreto armado, varian-
do entre 400 mm e 1000 
mm de diâmetro, em três 
pontos da região: na Ave-
nida Contorno, na Rua 24 
e entre a Avenida Parana-
íba e a Rua 27. 

Para não impactar o 
trânsito na região, os ser-
viços serão executados 
em sete etapas, sendo: 1ª 
– Avenida Contorno entre 
Av. Araguaia e Av. Para-
naíba; 2ª – Av. Contorno 
com a Av. Paranaíba; 3ª – 
Av. Paranaíba até a Rua 4; 
4ª – Av. Araguaia atraves-
sando a Av. Paranaíba; 5ª 
– Av. Araguaia entre a Av. 
Paranaíba e a Rua 27; 6ª 
Rua 27, Qd. 64; 7ª – Rua 
27, Qd. 56. 

Orçada em R$ 200 mil, 
a obra será executada 
pela Seinfra, com recur-
sos do tesouro municipal 
e, segundo o secretário 
Dolzonan da Cunha Mat-
tos, o investimento visa 
modernizar a rede de dre-
nagem urbana, solucio-
nando os problemas com 
enchentes e alagamentos 
na região contemplada 
pela rede, inclusive, nas 
imediações do túnel da 
Avenida Araguaia.

“A rede de águas plu-
viais de Goiânia foi conce-
bida para uma população 
de 50 mil pessoas. Hoje 
só o Centro abriga uma 
população muito maior 
e, essa rede que vamos 
construir vai, junto com 
a que está sendo execu-
tada na Avenida Goiás, 
acabar com o pesadelo 
das enchentes na Região 
Central da nossa cidade”, 
afirma Dolzonan.

Construção da ponte Leste-Oeste 
interdita trecho da Botafogo

Começa nesta segunda-
-feira (20/1) a construção 
da ponte da Avenida Les-
te/Oeste sobre a Marginal 
Botafogo, em Goiânia. Se-
gundo a prefeitura, o pra-
zo de conclusão esperado 
é de sete meses. Neste 
período, o trânsito nos ar-
redores será alterado.

Em razão da continua-
ção das obras da Avenida 
Leste/Oeste, a Marginal 
Botafogo terá circulação 

restrita, nos dois sentidos.
A Rua 227 será interdi-

tada nos dois sentidos para 
receber os pilares do via-
duto da Avenida Leste/Oes-
te. Já o cruzamento da Rua 
67-A com a Avenida Con-
torno será bloqueado e a 
circulação será restrita, com 
acesso local, na Rua 67-A, 
via Marginal Botafogo.

Os desvios implantados 
na região, em dezembro de 
2019, serão mantidos.
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Novas placas de veículos serão obrigatórias a partir de 31 de janeiro
Após sucessivos adiamen-

tos, começa a valer a partir 
do dia 31 de janeiro a obriga-
toriedade de uso da placa do 
Mercosul em todos os esta-
dos do país. O prazo atende 
ao estipulado na Resolução nº 
780/2019 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), de 
julho do ano passado, que de-
termina que as unidades fede-
rativas do país devem utilizar 
o novo padrão de Placas de 
Identificação Veicular (PIV)..

Desde a decisão pela 
adoção da placa do Merco-
sul, a implantação do regis-
tro foi adiada seis vezes. A 

adoção do sistema de placas 
do Mercosul foi anunciada 
em 2014 e, inicialmente, 
deveria ter entrado em vi-
gor em janeiro de 2016. Em 
razão de disputas judiciais a 
implantação foi adiada para 
2017 e depois, adiada mais 
uma vez para que os órgãos 
estaduais de trânsito pu-
dessem se adaptar ao novo 
modelo e credenciar as fa-
bricantes das placas.

As novas placas já são 
utilizadas na Argentina e 
no Uruguai. A previsão é 
que em breve comecem a 
valer também no Paraguai 

e na Venezuela.
Dos 26 Estados brasilei-

ros, já aderiram à nova PIV 
Amazonas, Bahia, Espírito 
Santo, Paraíba, Piauí, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul e Rondônia.

 
Nova placa
A nova placa será obri-

gatória apenas nos casos 
de primeiro emplacamento 
e, para quem tiver a placa 
antiga, no caso de mudan-
ça de município ou unidade 
federativa; roubo, furto, 
dano ou extravio da placa, 

e nos casos em que haja 
necessidade de instalação 
da segunda placa traseira.

A nova placa apresen-
ta o padrão com 4 letras e 
3 números, o inverso do 
modelo atualmente adota-
do no país com 3 letras e 
4 números. Também muda 
a cor de fundo que passará 
a ser totalmente branca. A 
mudança também vai ocor-

rer na cor da fonte para di-
ferenciar o tipo de veículo: 
preta para veículos de pas-
seio, vermelha para veículos 
comerciais, azul para carros 
oficiais, verde para veículos 
em teste, dourado para os 
automóveis diplomáticos e 
prateado para os veículos 
de colecionadores.

Todas as placas deverão 
ter ainda um código de bar-

ras dinâmico do tipo Quick 
Response Code (QR Code) 
contendo números de série 
e acesso às informações do 
banco de dados do fabrican-
te e estampador da placa. O 
objetivo é controlar a produ-
ção, logística, estampagem 
e instalação das placas nos 
respectivos veículos, além 
da verificação de autentici-
dade. (Agência Brasil)
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Regina Duarte terá de suspender contrato 
com a Globo para assumir secretaria 
Regina Duarte aceitou 

participar de uma 
fase de testes no car-

go de secretária da Cultura 
do governo federal nesta 
segunda-feira, 20. Para as-
sumir a pasta, no entanto, a 
atriz terá de suspender seu 
contrato com a Rede Glo-
bo. “A atriz Regina Duarte 
tem contrato vigente com a 
Globo e sabe que, se optar 
por assumir cargo público, 
deve pedir a suspensão de 
seu vínculo com a emissora, 
como impõe a nossa política 
interna de conhecimento de 
todos os colaboradores.”, in-
formou o departamento de 
Comunicação da Globo.

A escolha da atriz para a 
Secretaria de Cultura ocorre 
depois de um episódio con-
turbado que acabou com a 
demissão de Roberto Alvim 
da pasta na última sexta-fei-
ra. Segundo apurou o jornal 
O Estado de S. Paulo, a ideia 
do governo é que a atriz aju-
de a “pacificar” o setor, um 
dos pontos fracos neste iní-
cio de gestão de Bolsonaro.

Nesta segunda, após en-
contro com o presidente Jair 
Bolsonaro, a Secretaria de 

Comunicação da Presidência 
emitiu o seguinte comunica-
do: “Após conversa produ-

tiva com o presidente Jair 
Bolsonaro, Regina Duarte es-
tará em Brasília na próxima 

quarta-feira, 22, para conhe-
cer a Secretaria Nacional de 
Cultura do governo federal. 

‘Estamos noivando’, disse a 
artista após o encontro ocor-
rido nesta tarde no Rio de 

Janeiro.” O comunicado não 
deixa claro, no entanto, se 
ela aceitou o convite.

Reprodução
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Claudia Leitte lança 
tema de Carnaval 2020 
inspirado no feminismo

A cantora Claudia Leit-
te anunciou que o tema 
do seu Carnaval de 2020 
vai ser “We Can Do It”. 
A frase é uma expressão 
muito conhecida do mo-
vimento feminista dos 
Estados Unidos.

“O tema do meu carna-
val é #WeCanDoIt! Inspira-
do na força feminina, iremos 
de Maria Quitéria- a baiana 
que fingiu ser homem para 
lutar junto ao exército pela”, 
escreveu a artista.

“[Da] Independência da 
Bahia à Madonna, meus 
amores. Bem #Perigosinha, 
bem poderosona e MUITO 
FELIZ!”, completou a diva do 
axé, que lançou recentemen-
te seu EP Bandera Move.

Divulgando a todo vapor 
o novo projeto, recente-
mente Claudinha lançou o 
clipe da música Perigosinha, 
segunda música de trabalho 
do Bandera Move. O vídeo 
conta com a participação de 
uma drag queen.

Superman pode ganhar 
nova série estrelada 
por Brandon Routh
Quem assistiu ao re-

cente evento Crise 
nas Infinitas Terras 

provavelmente concorda 
que a vez de Brandon Rou-
th como o Superman foi um 
dos destaques. Routh, que 
deixará Legends of Tomor-
row nesta temporada, já in-
terpretou o Homem de Aço 
em Superman – O Retorno 
de 2006, e admitiu que sem-
pre estaria disposto a voltar 
ao personagem.

E enquanto já sabemos 
que haverá um show de Su-
perman e Lois com Tyler Ho-
echlin, agora circulam rumo-
res de que o Superman de 
Routh também pode ter sua 
própria série. Esta notícia 
vem de “Itsryanunicomb”, 
um usuário do Instagram 
que anteriormente forneceu 
informações que estavam 
corretas. Agora, ele compar-
tilhou o que sabe sobre os 
planos de desenvolver um 
novo programa em Routh.

Eu já ouvi isso duas vezes 
agora de uma maneira muito 
estreita para que seja uma 
pista falsa, então estou dis-
posto a divulgar isso.

Devido a uma resposta 
extremamente positiva à 
sua breve aparição no even-
to crossover 2019/20 Crises 
nas Infinitas Terras; o ator 
Brandon Routh, o produtor 
Greg Berlanti e uma peque-

na coleção da equipe criati-
va originalmente envolvidos 
em “Superman – O Retorno” 
de 2006 se reuniram com a 
WarnerBros nos últimos dias 
para discutir o potencial de 
uma série limitada de pós-
-crise do SUPERMAN para 
a CW ou a opção mais pro-
vável, HBOmax. O projeto 
veria Routh retornar como 
o personagem titular e o 

reuniria com “personagens 
estabelecidos na tradição 
do Super-Homem”. Isso se-
ria desenvolvido ao lado da 
recém-anunciada série SU-
PERMAN & LOIS, também 
produzida por Greg Berlanti.

Ainda não há nenhum 
pronunciamento da em-
presas ou dos produtores 
supostamente envolvidos 
na nova série.

Reprodução
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Mariana Hipólito

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Pets

Férias

Agito

Samba Banda Subiu
O Shopping Bougainville junto com a 
Academia Flex realizam a 1ª edição do 
Ville Pet em uma tarde com diversas 
atividades para quem é apaixonado por 
pets. No próximo sábado (25), a partir das 
16h, no piso 3 do Shopping Bougainville 
os donos com seus pets poderão partici-
par de bate-papo, mesa redonda, desfile 
pet, pet place, consultoria veterinária, spa 
para tutores e exposição das marcas mais 
desejadas do universo pet, onde toda 
renda será revertida para a causa animal. 
Para a entrada do Ville Pet é necessário 
2kg de ração para ouvintes e 5kg para 
quem for participar do desfile. Toda 
arrecadação será entregue aos projetos 
Eco Cats e Tampatas, que são focados na 
castração e bem estar animal.

Até o dia 26 de janeiro, o Buriti Shop-
ping, através do Clube Geek, promove 
atividades com realidade virtual e 
jogos, incluindo uma área Youtube, 
em que os participantes passam pela 
experiência de gravar e editar os vídeos 
como um youtuber de verdade. Tam-
bém estão sendo oferecidas oficinas de 
lógicas de games com construção de 
games 2D e 3D, robótica com arduíno, 
criação de estórias e jogos interativos.

A convite do Madalena Gastrobar, 
o badalado casal Karine Carrijo e Dj 
Mario Pires foram os escolhidos para 
apresentar o “Bloquinho do Mada”. 
O Pré-Bloquinho será dia 2 de feve-
reiro, com apresentação da banda 
Categoria de Base.  O “Bloquinho do 
Mada” que acontecerá no dia 15 de 
fevereiro será fixo, mas quem quiser 
sair para rua (sentido Parque Vaca 
Brava) terá o retorno liberado. Terá 
apresentação da banda Kamisa 10, 
do bloco de rua Quizomba do Rio de 
Janeiro e do Baile do Mário.

Acontece hoje o Dia de Beleza 
no Buena Hair, no Shopping 
Buena Vista, com os profis-
sionais Regis França, Rangel 
Parrukier, Sidinez Borba .

O Lowbrow Lab Arte & Boteco 
recebe amanhã (22), o quarteto 
liderado pelo músico Nonato 
Mendes, o Electric Quartet.

A primeira edição deste ano do 
Batuque do Neris acontecerá 
dia 7 de março, na Boate 
Chicago 10 e terá como atração 
o cantor Marquynhos SP.

Será realizada, nesta quinta-feira 
(23), uma roda de samba acústica 
no Quintal do Jajá, com entrada 
franca para o público. A casa fica-
rá aberta das 17h30 às 23 horas 
e a roda de samba começará às 
20 horas. 

Após apresentação de sucesso 
no Rock in Rio, a banda cearense 
‘Selvagens à Procura de Lei’ está 
lançando seu quarto álbum em 
turnê pelo Brasil e nesta sexta-fei-
ra (24) realizará um super show 
no Ideologia 62, em Goiânia. 

A Moody’s, uma das principais 
agências de classificação de risco 
de crédito do mundo, elevou as 
notas do Sicredi de Aa2.br para 
Aa1.br nos ratings corporativo e 
de emissor em escala nacional, 
ambos de longo prazo. 

O cirurgião plástico Dr. João de Moura recebeu a visita 
de suas pacientes ilustres Patrícia Limongi e Nani Venâncio, 
na Clínica Santa Mônica, em São Paulo

Luiz Carlos Lopes, Vitor Finholdt, Luciana Finholdt e Laura Finholdt 
aproveitando as férias em família nos Alpes Franceses, na Suiça

Aconteceu em Goiânia neste 
domingo (19), a primeira atração para 
os goianos festeiros, foi a Sunset Go 
Draft, com PH & Michel e Baile do Mário, 
no Espaço All Week

ZONA FRANCA



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
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 
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 + 
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 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anHermann Komma - Ci-
dade Jardim - Goiânia-GO   
Fala com Vilmar 9.9943-
2713/ 9.8531-2959 ou 
Ianamá  9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808

ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

-------------------------------
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. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas 
e em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR 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 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. 
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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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