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Cai para 3, casos suspeitos 
de coronavírus no Brasil
O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo 
o balanço mais recente da pasta dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. p2

Prefeitura 
em Ação 

beneficia 30 
mil moradores 
de Aparecida p2

PUC oferece 
curso de 
alfabetização p2

Lynn Cohen 
morre aos 
86 anos p8

Caiado e Toffoli lançam programa que 
irá retomar obras paradas em Goiás
Caiado se reúne com o presidente do STF Dias Toffoli, em lançamento 
do ‘Destrava - Programa Integrado para Retomada de Obras’. p3
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Cai para três número de casos 
suspeitos de coronavírus no Brasil

O número de casos sus-
peitos de infecção por 
coronavírus no Brasil 

caiu para três, informou o Mi-
nistério da Saúde. Segundo o 
balanço mais recente da pas-
ta, divulgado às 12h deste do-
mingo (16), dois pacientes em 
São Paulo e um no Rio Grande 
do Sul estão sendo monitora-
dos. O número de suspeitas 

descartadas subiu para 45.
O total não mudou em 

relação ao boletim de ontem 
(15). De sexta-feira (14) para 
sábado, um caso no Paraná 
e outro no Rio Grande do 
Sul foram descartados. No 
entanto, um caso começou a 
ser investigado em São Paulo, 
resultando no total de três 
suspeitas em todo o país.

Entre os 45 casos descar-
tados, o estado de São Pau-
lo lidera, com 20 pacientes 
analisados. Em seguida, vêm 
Rio Grande do Sul, com nove 
suspeitas, Rio de Janeiro (5), 
Santa Catarina (4), Paraná 
(3), Minas Gerais (2), Distrito 
Federal (1) e Ceará (1).

Na sexta-feira, o Minis-
tério da Saúde informou 

que não pretende reduzir 
as ações de combate ao 
coronavírus até o inverno, 
quando aumentam os casos 
de doenças respiratórias. Se-
gundo a pasta, a mobilização 
continuará, independente-
mente da redução do núme-
ro de casos investigados.

Batizada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde de CO-

VID-19, a doença provocada 
pelo coronavírus provoca febre 
e problemas respiratórios. Até 
as 12h de hoje, haviam sido 
registrados 50.580 casos confir-
mados em todo o planeta. Des-
se total, a maioria está na Chi-
na, com 50.024 casos e 1.524 
mortes. Os outros dois óbitos 
foram registrados no Japão e 
nas Filipinas. (Agência Brasil)

Reprodução

PUC Goiás 
oferece curso 
de alfabetização 
gratuito para 
adultos

Começa nesta segun-
da-feira (17/2) o perí-
odo de inscrições para 
o Projeto de Educação 
e Cidadania (PEC), que 
oferece curso de alfa-
betização gratuito para 
adultos. A iniciativa da 
Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC 
Goiás) fica com matrícu-
las abertas ao longo do 
ano inteiro, basta que o 
interessado ligue para 
(62) 3309-6154. 

Realizadas na Escola 
de Formação de Profes-
sores e Humanidades 
(EFPH), no Setor Leste 
Universitário, as aulas 
ocorrem toda sexta-feira, 
das 14h às 17 horas, e 
contam com o acompa-
nhamento de professores 
e acadêmicos voluntários 
do PEC, projeto de exten-
são ligado ao Programa 
de Direitos Humanos da 
universidade.

Por ser de fluxo con-
tínuo, as aulas são te-
máticas e a didática per-
mite que o foco seja o 
aluno. Isso permite que 
cada educando receba 
atenção nas dificuldades 
que possui e nas habili-
dades que gostaria de 
desenvolver, como ler 
palavras, números e es-
crever nomes.

No Brasil, a taxa de 
analfabetos é preocupan-
te: 6,8% da população, 
o equivalente a 11,3 mi-
lhões de brasileiros. Entre 
idosos, os números cha-
mam ainda mais atenção: 
estima-se que 27,5% das 
pessoas negras e 10,3% 
das pessoas brancas com 
mais de 60 anos sejam 
analfabetos no país. O 
levantamento é o mais 
recente divulgado pelo 
IBGE, em 2019.

Motociclista morre após colidir 
com um carro em Goiânia

Prefeitura em Ação beneficia 
30 mil moradores de Aparecida

Um motociclista de 26 
anos morreu, na noite de 
sábado (15/2), após coli-
dir com um carro na Ave-
nida Rio Verde, em Goiâ-
nia. Os veículos seguiam 
em lados opostos na pista, 
quando o motorista de um 
Ônix realizou uma conver-
são à esquerda, para in-
gressar na Rua Café Filho, 
momento em que houve a 
colisão da motocicleta na 
lateral do veículo.

Clayton Bismarcks 

Duncan, que conduzia 
uma motocicleta Fazer YS 
250 e trafegava pela Ave-
nida Rio Verde, na pista 
de sentido Setor Gara-
veto, morreu no local do 
acidente. A vítima estava 
com uma caixa utilizada 
para entrega de comida 
por aplicativo.

O condutor do carro 
permaneceu no local do 
acidente, foi submetido ao 
teste do bafômetro, cujo 
resultado foi negativo.

Mais de 30 mil mora-
dores da região da Vila 
Maria em Aparecida de 
Goiânia foram beneficia-
dos durante a 23ª edição 
do Prefeitura em Ação. 
Foram oferecidos mais 
de 130 serviçõs gratuitos 
na sexta-feira (14/2) e sá-
bado (15), na Escola Mu-
nicipal Aldeno Ariane. As 
equipes de infraestrutura 
e urbanização do municí-
pio também se concen-
traram durante a semana 

e realizaram serviços opera-
cionais, como  tapa-buraco, 
roçagem, sinalização, retira-
da de lixo e entulho, troca de 
lâmpadas, entre outras. 

O prefeito Gustavo Men-
danha, vice Veter Martins 
e secretários municipais e 
vereadores Ataides Negui-
nho, Arnaldo Leite e João 
Santana, marcaram presen-
ça neste sábado, no encer-
ramento do mutirão.

“Em cada edição do Pre-
feitura em Ação o nosso 

Weslley Cruz

objetivo é o mesmo: apro-
ximar a população do po-
der público municipal. Des-
locamos as secretarias da 
Cidade Adminstrativa e tra-
zemos todo a estrutura da 
prefeitura para mais perto 
do cidadão. Aqui atende-
mos as necessidades da 
população, oferecemos 
serviços públicos essen-
ciais, que é o nosso dever 
enquanto poder público. 
Essa proximidade contri-
bui para que possamos 
estabelecer prioridades 
para os bairros e melhorar 
a vida das pessoas”, desta-
cou o gestor municipal.



Diário Do EstaDo Goiânia, 17 de Fevereiro de 2020 3poder

Reprodução

Caiado e Toffoli lançam 
programa que irá retomar 
obras paradas em Goiás

O governador Ronal-
do Caiado se reú-
ne, nesta segunda-

-feira (17/2), em Goiânia, 
com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justi-
ça, ministro Dias Toffoli, em 
lançamento do ‘Destrava 
- Programa Integrado para 
Retomada de Obras’. Inicia-
tiva vai beneficiar mais de 
40 municípios goianos.

O evento será realizado 
no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, às 11h, e contará 
também com a presença do 
presidente do Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP), procurador-geral da 
República Augusto Aras e de 
representantes do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Advocacia Geral da União, 
Associação do Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Ministério da In-
fraestrutura e Controladoria 
Geral da União (CGU)

O programa objetiva a 
retomada das construções 
paralisadas em Goiás por 
meio da atuação integrada 
entre os órgãos de controle 
e Poder Judiciário. Levanta-
mentos do TCU e da Atricon 
apontam que existem 14 mil 
obras paralisadas por todo o 
País, no valor de mais de R$ 
200 bilhões. Dentre as prin-
cipais razões para a parali-
sação estão razões técnicas, 
erros de projeto e abandono 
pela empresa – apenas 6% 
das causas estão relaciona-
das com atuação de Tribu-
nais de Contas, Ministério 
Público e Judiciário.

Para contribuir de for-
ma efetiva para mudar o 

quadro geral de paralisa-
ções, o programa Destrava 
mobiliza atores para traba-
lharem em rede, operando 
de forma regional e identi-
ficando em cada estado as 
causas das obras estarem 
paradas e propondo cami-
nhos para a retomada.

No projeto-piloto que 
está sendo realizado em Goi-
ás, com previsão de ser con-
cluído no primeiro semestre 
de 2020, o primeiro passo é 
a criação de um comitê ges-
tor. Essa primeira frente de 
trabalho será voltada a obras 
de creches e de suporte à 
educação infantil. No final 
do ano passado, 56 obras 
desse tipo estavam paradas 
ou inacabadas em 47 muni-
cípios do estado.

O comitê gestor local 
do Destrava vai avaliar os 
desafios dos gestores e as 
causas das paralisações. 
Com isso, aciona os entes 
que podem resolver os pro-
blemas e definem as me-
didas para a retomada das 
obras. Dessa forma, o pro-
grama fortalece as redes 
de fiscalização e a criação 
de espaços de conciliação, 
com diálogo e cooperação.

O Comitê Executivo Na-
cional para Apoio à Solução 
das Obras Paralisadas é for-
mado pelo CNJ, CNMP, TCU, 
Atricon, Ministério da Infra-
estrutura, FNDE, AGU e CGU.

 
Serviço
Lançamento do Destrava - 

Programa Integrado para Re-
tomada de Obras; Segunda-
-feira, 17/02, a partir das 11h; 
Local: Centro Cultural Oscar 
Niemeyer (Av. Deputado Ja-
mel Cecílio, Km 01 - Chácaras 
Alto da Glória, Goiânia)

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

71

Av. Anhanguera nº 5674, 5º andar, Sls.502/510, Ed. Palácio do Comércio, Fones: (62) 3942-6530-www.sindimoveis-go.org.br

NO ESTADO DE GOIÁS        Goiânia, 15 de Fevereiro de 2020

“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Turismo-  Pousada do SESC- Pirenópolis-GO

Site: www.sindimoveis-go.org.br
Maiores informações sobre o convênio, entrar em contato com o SINDIMÓVEIS- (62)3942-6530.

O Sesc Goiás atua nas seguintes áreas: 
Educação, que abrangem a Educação Infantil, 
Ensino Fundamental ,  Ensino Médio e 
Educação Complementar; Saúde, com atendimentos de serviços de nutrição, saúde bucal, educação em 
saúde e cuidado terapêutico; Cultura, serviços de bibliotecas, artes ciências por meio de ações circenses, 
dança e de teatro, música, literatura e audiovisual; Lazer, programações de desenvolvimento físico-
esportivo, abarcam cursos em diferentes modalidades de exercícios físicos e práticas esportivas, 
recreações e turismo social com passeios, excursões e hospedagens.

Acesse ao site do SINDIMÓVEIS-Goiás e 
faça sua adesão: www.sindimoveis-go.org.br

Corretor de imóveis!
Acesse o site do 

SINDIMÓVEIS e faça sua 
adesão ao SESC-Goiás

 Os corretores de imóveis juntamente com 
seus dependentes legais poderão usufruir de 
todos os benefícios do Serviço Social do 
Comércio, SESC-GO .

Faça sua pré- inscrição através dos fones: (62) 3942-6530/99261-7492

METODOLOGIA: Aulas expositivas dialogadas. Estudo e análise de textos legais como também 
doutrinários e jurisprudenciais. Discussões com o grupo. Uso de técnicas e recursos didáticos apropriados e 
diversos dependendo da dinâmica da sala de aula.

OBJETIVOS: Conceituar a lei de locação, no âmbito da esfera das demais legislações especiais, 
demonstrando a sua importância e as alterações promovidas em seu bojo, identificar as suas modalidades, 
bem como na prática evidenciar os diversos procedimentos preparatórios importantes no âmbito dos 
profissionais da área imobiliária.

PÚBLICO ALVO: Corretores de Imóveis, estagiários, colaboradores departamentos de locação de 
imobiliárias, advogados .

Encontram-se abertas as inscrições para o curso de LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. 

Curso de locação de imóveis urbanos
 Acontece no mês de março
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Morte de general do Irã fez 
Brasil se preparar para guerra
A morte do general ira-

niano Qassim Sulei-
mani, em janeiro, fez 

a embaixada brasileira em 
Bagdá entrar em alerta. Tele-
gramas enviados ao chanceler 
Ernesto Araújo - obtidos pelo 
Estado -, apontaram para o 
risco de guerra e mostram 
que os diplomatas adotaram 
medidas de segurança para 
proteção dos brasileiros, in-
cluindo a compra de combus-
tível e de comida. 

O general iraniano foi mor-
to na madrugada do dia 3 de 
janeiro, à 1 hora no horário 
local (19 horas do dia 2 de 
janeiro, em Brasília). O primei-
ro relatório da embaixada foi 
emitido com caráter “urgen-
tíssimo” e relatava o que havia 
sido reportado pelo noticiário, 
reproduzia a primeira justifi-
cativa dos EUA para a morte 
- “deter planos iranianos de 
ataque” - e oferecia ao Itama-
raty uma análise da nova con-
juntura do Iraque. 

Suleimani era chefe de 
uma unidade especial da 

Guarda Revolucionária do Irã 
e o militar de mais alto escalão 
do país. A ofensiva americana 
também matou Abu Mahdi 
al-Muhandis, comandante do 
Comitê de Mobilização Popu-
lar, uma milícia xiita iraquiana 
apoiada pelo Irã. “As circuns-
tâncias da morte do general 
Suleimani e do comandante 
Abu Mahdi al-Muhandis cons-
tituem grave escalada, em 
território iraquiano, nas dis-
putas envolvendo Irã e EUA e, 
certamente, deterioram, em 
muito, o já delicado quadro 
político-militar no Iraque. Não 
é descabido temer a eclosão 
de conflagração interna”, diz o 
comunicado. 

A crise no Oriente Médio 
teve repercussão no Brasil. 
Jair Bolsonaro prestou solida-
riedade ao governo dos EUA 
logo após o ataque. O Brasil 
disse apoiar a “luta contra o 
flagelo do terrorismo” e ig-
norou a morte do militar ira-
niano. A mensagem foi inter-
pretada com um alinhamento 
ao discurso de Donald Trump 

e criticada pela comunidade 
muçulmana. Os telegramas 
a Araújo foram escritos pelo 
diplomata Flávio Antônio da 
Silva Dontal, encarregado de 
negócios da embaixada. 

Quando a crise começou, 
o embaixador brasileiro em 
Bagdá, Miguel Júnior França 
Chaves de Magalhães, estava 
de férias. Mesmo assim, todas 
as ordens para as providên-
cias partiram dele. “Por instru-
ção do titular do posto, que se 
encontra de férias, determinei 
às empresas que nos prestam 
serviços de segurança e lo-
gística o reforço de pessoal e 
coordenação com a polícia fe-
deral iraquiana; e aquisição de 
óleo diesel e de mantimentos 
adicionais, talvez precauções 
que se mostrarão excessivas, 
mas recomendáveis no mo-
mento”, escreveu Dontal. 

Um segundo relatório “ur-
gentíssimo” foi enviado ao 
Brasil na tarde do dia 3. Nele, 
a diplomacia brasileira descre-
veu a escalada da tensão e os 
protestos em Bagdá. O gover-

no brasileiro foi alertado sobre 
a decisão de uma empresa de 
segurança privada americana 
de retirar 900 funcionários do 
Iraque por precaução. 

As tropas dos EUA esta-
vam sendo reposicionadas 
em países vizinhos e havia 
expectativa de reação de milí-
cias xiitas no Iraque. Paralela-
mente, a embaixada brasileira 
recebia “inúmeros pedidos 
de orientação” de brasileiros 
que vivem no Iraque. Grupos 
no WhatsApp e no Facebook 
foram divulgados para facilitar 
a comunicação. A embaixada 
também sugeriu a reprodu-
ção da nota enviada a esses 
grupos no site do Itamaraty, o 
que foi atendido. 

“No atual quadro de in-
certezas e especulações, a 
embaixada do Brasil reco-
menda aos portadores de 
passaporte brasileiro que 
monitorem as notícias por 
meio de fontes confiáveis, 
evitando tomar decisões 
com base em rumores e 
especulações que, como 

sabemos, são comuns e 
se espalham rapidamente 
nessas horas de crise”, dizia 
o comunicado. 

 
Funeral
O corpo de Muhandis foi 

enviado a Najaf, no sul do Ira-
que. O de Suleimani, a Teerã. 
A procissão começou ainda 
no dia 4. O enterro do general 
só ocorreria três dias depois, 
com o trágico desfecho de 
dezenas de pessoas mortas 
pisoteadas na multidão que 
foi às ruas prestar homena-
gens ao militar, considerado 
um herói nacional. Contudo, 
rumores detectados pelo ser-
viço de segurança da embai-
xada brasileira davam conta 
de que, na verdade, os restos 
mortais de Suleimani haviam 
sido enviados a Teerã antes 
mesmo do cortejo. 

No documento elaborado 
no dia 5, o funeral transcorreu 
“com razoável normalidade” 
e o telegrama ganhou priori-
dade normal nas linhas de co-
municação da embaixada com 

o Itamaraty. Repercussão A 
manifestação oficial do gover-
no brasileiro sobre o episódio 
provocou reação por parte do 
Irã. O Ministério das Relações 
Exteriores iraniano chegou a 
convocar a encarregada de 
negócios do Brasil em Teerã, 
Maria Cristina Lopes, para ex-
plicar a posição. 

Em Brasília, o governo te-
mia possível represálias ter-
roristas em razão da posição 
em favor dos EUA. Dados da 
empresa AP Exata, publica-
dos pelo Estado no sábado, 
mostram que o dia do ataque 
foi o que mais rendeu comen-
tários negativos contra o pre-
sidente desde a posse. 

Internautas que temiam o 
alinhamento do Brasil com os 
americanos criaram a hashtag 
#BolsonaroFicaCalado. O mau 
humor das redes foi crescen-
te nos dias seguintes. Outro 
pico de críticas ocorreu no 
dia 8, quando Bolsonaro fez 
uma transmissão ao vivo para 
acompanhar a fala do presi-
dente americano.



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 
seminovo R$35.800,00 
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 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
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km 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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km 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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
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, 
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
-------------------------------
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, 
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 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

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
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
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 
Preumium. Confirmar dis-
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, 
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 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 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experiená-
rea.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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. 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 17 de Fevereiro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Lynn Cohen, atriz 
de ‘Jogos Vorazes’ 
e ‘Sex and the City’, 
morre aos 86 anos

Conhecida por inter-
pretar a governanta fran-
ca Magda em Sex and the 
City, a atriz Lynn Cohen 
morreu aos 86 anos na 
sexta-feira (14/2). A ar-
tista, que também atuou 
em Jogos Vorazes: Em 
Chamas, estava em Nova 
York, segundo informou 
o empresário dela, Josh 
Pultz. A causa da morte 
não foi revelada.

Nascida em Kansas 
City, no Missouri, Lynn 
teve uma longa e diversi-
ficada carreira como atriz 

de teatro, cinema e televisão. 
As dezenas de produções 
que levam os créditos dela 
variaram de Nurse Jackie e 
Maravilhosa Sra. Maisel aos 
longas-metragens Across the 
Universe e Jogos Vorazes.

Em Sex and City, da HBO, 
a personagem de Lynn foi 
contratada pela advogada 
Miranda Hobbes, interpreta-
da por Cynthia Nixon. Magda 
foi destaque nas versões de 
televisão e cinema do popu-
lar programa, que também 
estrelou Sarah Jessica Parker, 
Kristin Davis e Kim Cattrall.

Goiânia recebe 
Mostra Cine Sesc com 
sessões gratuitas

Goiânia recebe a Mostra 
Cine Sesc com  sessões 
gratuitas dos filmes ‘O 

que está por vir’ e ‘Columbus’, 
nesta segunda (17/2) e terça-
-feira (18), no Teatro Sesc Centro.

O Sesc Centro fica na Rua 
15, esquina com Rua 19, no 
Setor Central. A retirada de 
ingressos é liberada uma hora 
antes das sessões. Confira os 
horários e mais informações: 

Filme: O que está por vir 

- Zeta; Origem: França e Ale-
manha; Data: 17/02; Horário: 
19h; Ano de produção: 2016; 
Duração: 98 min; Classifica-
ção: 14 anos; Elenco: Isabelle 
Huppert, Andre Marcon e Ro-
man Kolinka; Direção e rotei-
ro: Mia Hansen-Love; Sinopse: 
Nathalie (Isabelle Huppert) é 
professora de filosofia, tem 
dois filhos que pouco vê e 
um marido também docente, 
seu companheiro há 25 anos. 

Entre trocas de ideias com o 
pupilo anarquista, ligações 
insistentes da mãe solitária e 
piquetes de alunos, ela leva 
uma vida tranquila. Mas tudo 
está para mudar.

Filme: Columbus; Origem: 
Estados Unidos; Data: 18/02; 
Horário: 19h; Ano de pro-
dução: 2016; Duração: 104 
min; Classificação: 14 anos; 
Elenco: Haley Lu Richardson, 
John Cho e Parker Posey; Di-

reção: Konogada; Sinopse: 
Casey (Haley Lu Richardson) 
vive com sua mãe em uma 
cidade pouco conhecida e 
assombrada pela promessa 
de modernismo. Jin (John 
Cho), um visitante do outro 
lado do mundo, visita seu pai 
que está quase falecendo. 
Sobrecarregados pelo peso 
do futuro, eles encontram 
refúgio um no outro e na ar-
quitetura que os rodeia.

Reprodução


