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Saúde mental da criança em 
isolamento deve ser cuidada
Acostumadas a correr, brincar, pular e saltar em ambientes abertos e rodeadas de amigos e colegas, as crianças têm sentido os 
efeitos de ficar o dia inteiro dentro de casa nesse perírodo de isolamento social longe da escola, creche, parques e das praças. p2
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Aras pede investigação de invasões 
a hospitais e agressões a profissionais
O procurador-geral da República pediu investigação sobre a invasão 
a hospitais de campanha e agressões a profissionais de saúde. p3

Diário Do EstaDo

Will Smith 
está fora do 

esquadrão 
suicida p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 15 de Junho de 2020cotidiano

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

Saúde mental da criança em
isolamento deve ser cuidada
Acostumadas a correr, 

brincar, pular e saltar 
em ambientes aber-

tos e rodeadas de amigos e 
colegas, as crianças têm sen-
tido os efeitos de ficar o dia 
inteiro dentro de casa nes-
se perírodo de isolamento 
social. Longe da escola, da 
creche, dos parques e das 
praças, das casas de amigos e 
parentes e de outros ambien-
tes a que estavam habitua-
das, elas ainda têm que lidar 
com a educação a distância, 
um formato até então iné-
dito para o ensino formal de 
crianças e adolescentes.

“Nesse período de pan-
demia e consequente iso-
lamento social, a rotina das 
crianças, inevitavelmente, 
sofre mudanças. A maior 
mudança é não ir à escola, 
e esse período da vida da 
criança no ambiente esco-
lar é muito relevante. Ficar 
sem esses momentos em 
que a criança exercita sua 
socialização, compartilha 
conhecimentos e os adqui-
re de maneira próxima com 
professores/educadores, 
pode ser um fator gerador 
de estresse emocional”, diz o 
psicólogo clínico Danilo Lima 
Tebaldi, do Centro de Saúde 
Escola, unidade auxiliar da 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp).

Segundo o psicólogo, os 
pais precisam prestar aten-
ção a alguns sinais e sinto-
mas que podem surgir no 
decorrer do tempo. “Os pais 
devem ficar atentos a qual-

quer mudança de compor-
tamento dos filhos, ou seja, 
comportamentos que antes 
a criança não apresentava 
e passou a apresentar, tais 
como agressividade, com-
portamento inquieto e/ou 
agitado, presença de medos 
infundados e aspectos re-
gredidos de comportamento 
[como chupar o dedo].”

É o que está acontecendo 
com Heitor, de 4 anos. Ele vol-
tou a ter escapes de fezes e a fi-
car muito irritado, conta a ser-
vidora pública Luiza Gabriela 
Silveira Felipe, que é também 
mãe de Marina, de 3 meses.

“Ele sempre foi uma 
criança muito agitada, mas 
não era nervoso. Como ele 
ficou sem socializar, acabei 
liberando coisas [com] que 
ele não tinha costume, como 
o uso de video game. Acho 
que isso favoreceu para dei-
xá-lo muito nervoso. Além 
disso, com a chegada da 
irmã, a gente teve que divi-
dir a atenção dele, e ele não 
está sabendo lidar com isso”.

Luiza reassalta que volta-
ram comportamentos que 
há muito tempo Heitor não 
tinha. “Ele voltou a ter es-
capes, a fazer cocô na calça, 
coisa que não fazia há anos. 
Ele também está comendo 
roupa, ele fica se machucan-
do... Fica muito nervoso, e a 
gente não consegue contro-
lar o nervoso dele. Procurei 
ajuda de uma psicóloga in-
fantil, ela me deu umas di-
cas, mas acredito, sim, que 
quando passar essa pande-
mia acabe isso.”

Diálogo constante
Tebaldi recomenda muito 

diálogo com os filhos nesse 
momento difícil. “Os pais 
devem estimular o diálogo 
com seus filhos, explicando 
o que está acontecendo a 
eles de uma maneira ade-
quada a faixa etária de cada 
um. Ou seja, para crianças 
pequenas, a linguagem deve 
ser simples e acessível ao 
entendimento delas. E deve-
-se tomar cuidado com o ex-
cesso de informações, pois 
isso pode gerar ansiedade e 
medo na criança”, pondera.

O psicólogo destaca que 
os adultos, muitas vezes, 
pensam que as crianças ig-
noram o que está acontecen-
do, e isso não é verdade. “A 
criança, mesmo que sem os 
recursos cognitivos suficien-
tes para entender e interpre-
tar o contexto, sente que há 
algo ‘diferente’ acontecen-
do, e isso deve ser conver-
sado. O diálogo é essencial 
neste momento para que a 
criança seja corretamente 
informada e, com isso, os 
sentimentos de medo e in-
segurança, que são normais 
nessa fase, sejam manejados 
de maneira adequada.”

Outra recomendação é 
estimular as crianças a ex-
pressar seus sentimentos, 
medos, angústias e insegu-
ranças por meio de dese-
nhos e estratégias em que 
haja o aspecto lúdico. “A 
rotina é outro ponto muito 
importante nesse momento. 
Muitas crianças estão tendo 
aulas de maneira remota, 

um desafio para muitos, e os 
pais devem ser participantes 
ativos neste processo m que 
o ensino e a aprendizagem 
ocorrem de maneira bem di-
ferente do habitual.”

É o que tem feito a univer-
sitária Juliana Kelly Martins de 
Carvalho, mãe de Nicolas, de 3 
anos. Ela conta que está con-
seguindo conversar mais com 
o filho. “Conversamos sobre 
sentimentos, sobre frustração, 
sobre nomear os sentimentos 
e maneiras de se acalmar.  Ten-
to superar cada crise de uma 
vez. Obviamente isso me so-
brecarrega mais, mas é assim 
que a gente lida, tenta fazer 
uma coisa diferente todos os 
dias, para ver como as coisas 
vão acontecendo.”

Juliana conta que Nicolas 
já estava em casa, porque ti-
nha feito uma cirurgia, e que, 
quando ia voltar para a esco-
la, veio o isolamento social. 
“E aí, sem sair e fazer o que 
estávamos acostumados, ele 
começou a ficar estressado, a 
ter uns ataques de raiva mui-
to fortes. Não procurei ajuda, 
porque, apesar de tudo, ago-
ra conseguimos um esquema 
para ele ir para a casa do pai 
todos os fins de semana e 
também estamos conseguin-
do conversar mais com ele.”

Danilo Tebaldi enfatiza 
que o diálogo dos pais com 
as crianças tem de ser fran-
co e espontâneo porque elas 
entendem, a seu modo, o 
que está acontecendo. “Falar 
abertamente sobre o tema 
da pandemia, os riscos de 
contaminação, as maneiras 

de prevenção, a importância 
do isolamento social, escu-
tar o que as crianças pensam 
sobre isso, as dificuldades 
que elas encontram nesse 
momento, é fundamental.”

Falar sobre a importância 
da rotina de estudos, das 
brincadeiras e do descan-
so também é importante. É 
preciso ainda salientar que, 
ficar em casa não signifi-
ca “férias”, e sim um novo 
modo de estar no mundo. 
“O estresse muitas vezes 
é inevitável, mas pode ser 
administrado e, consequen-
temente, minimizado, com 
diálogo, expressão de afe-
tos de maneira lúdica, com 
desenhos, brincadeiras e jo-
gos, para que a criança possa 
ventilar seus pensamentos e 
sentimentos e assim poder 
elaborar o que está aconte-
cendo”, orienta Tebaldi.

Na avaliação do psicólo-
go, com o quadro atual da 
pandemia, em que muitas 
pessoas estão morrendo, e 
isso é diariamente noticiado, 
é comum e esperado que 
as pessoas fiquem ansiosas 
e inseguras. “O sentimento 
de incerteza é muito inten-
so, visto que não há, por 
enquanto, uma vacina ou 
remédio verdadeiramente 
eficaz para todos. Tais senti-
mentos podem se exacerbar 
deixando algumas crianças 
tímidas e mais introverti-
das, e nesse momento é 
fundamental que a criança 
tenha espaço para expressar 
seus sentimentos”, finaliza. 
(Agência Brasil)

Goianésia 
Esporte 
Clube divulga 
projeto de 
construção 
do CT 
do time

O presidente do Goia-
nésia Esporte Clube, Mar-
co Antônio Maia, lançou 
recentemente o projeto 
para construção do Cen-
tro de Treinamento do 
Azulão do Vale - como é 
conhecido o time. A pre-
visão era que o projeto 
fosse lançado no dia 28 
de março, data em que o 
clube completou 65 anos 
de criação, mas por con-
ta da pandemia do novo 
coronavírus o evento foi 
adiado e feito de forma 
virtual. Segundo Marco 
Antônio, a construção 
do CT será um divisor 
de águas na história do 
clube. Ele explicou que o 
lançamento do projeto só 
foi possível graças a boa 
situação administrativa e 
financeira do clube.

Mesmo com a para-
lisação das competições 
no Brasil devido à pande-
mia do novo coronavírus, 
Marco Antônio disse que 
conseguiu manter as con-
tas do clube em dia. “O 
Goianésia conseguiu pa-
gar todas as dívidas traba-
lhistas, civil e tributárias. 
São poucos times no Bra-
sil que conseguem estar 
nesta posição”, ressaltou.  

O Goianésia Esporte 
Clube figura na lista dos 
poucos clubes do interior 
goiano que conseguiu dis-
pensar os jogadores com 
o salário do mês de março 
pago integralmente, após 
o início da quarentena de-
vido a pandemia do coro-
navírus. Ainda sem saber 
quando será o retorno 
aos campos, o presiden-
te afirmou que, como o 
clube honrou todos seus 
compromissos, não terá 
problemas com contra-
tações. “Hoje qualquer 
jogador quer defender as 
cores do Azulão do Vale. 
Temos a imagem de bons 
pagadores no meio do 
futebol. Isso é um ponto 
extremamente positivo e 
fruto do trabalho de ges-
tão financeira que reali-
zamos no clube”, disse.

País registra 612 mortes 
por covid-19 em 24h, total 
de óbitos vai a 43.332

Última semana do outono será de 
dias secos e ensolarados em Goiânia

O Ministério da Saúde 
informou neste domingo 
(14/6) que foram registradas 
612 mortes e 17.110 novos 
casos de covid-19 nas últi-
mas 24 horas no País. No to-
tal, o Brasil soma 43.332 óbi-
tos e 867.624 contaminados. 

O país é o segundo em casos 
e mortes por covid-19 no mun-
do, atrás apenas dos Estados 

Unidos. Dos casos confirmados 
de coronavírus no País, 435.800 
estão em acompanhamento e 
388.492 estão recuperados. 

O Estado de São Paulo se-
gue liderando em número 
de casos (178.202) e mortes 
(10.694) decorrentes da doen-
ça; seguido pelo Rio de Janeiro 
(79.572 casos e 7.672 óbitos) e 
Ceará (76.748 e 4.861).

Os últimos dias de 
outono em Goiânia se-
rão secos e com tempe-
raturas que não devem 
ultrapassar a marca dos 
29ºC. Segundo a previ-
são do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), 
não há nenhuma possibi-
lidade de chover ao longo 
da semana. O inverno co-
meçará no sábado (20/6). 

Na maior parte dos 

dias, a grande presença de 
nuvens deixará o tempo par-
cialmente nublado em Goi-
ânia, mas o Sol prevalece. O 
cenário de estiagem se esten-
de ao longo de todo o Estado. 
Nas regiões mais ao Norte 
goiano, a temperatura pode 
chegar a 33ºC nesta semana. 

Por causa do tempo 
seco, a umidade relativa do 
ar pode ficar inferior a 30% 
em Goiânia. Neste domingo 

(14), o Inmet emitiu um aler-
ta para as regiões Central, 
Norte, Leste, Sul e Noroeste 
de Goiás devido à baixa umi-
dade, o que inclui a capital. 

Com o aviso de perigo po-
tencial, o Inmet sugere que 
as pessoas bebam bastante 
líquido, evitem desgaste fí-
sico nas horas mais secas e 
evitem exposição ao Sol. Cli-
que aqui e veja mais detalhes 
sobre a previsão do tempo. 
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Governo Federal traça estratégia 
contra protestos de opositores
Ainda embrionários, frag-

mentados e sem lideran-
ça única, os movimentos 

contra o governo que ganharam 
força nas últimas semanas já 
obrigam o presidente Jair Bol-
sonaro e apoiadores a pôr em 
prática um plano de reação. 
Sem saber a dimensão que os 
manifestos nas redes sociais e 
nas ruas alcançarão, a estratégia 
bolsonarista é tentar sufocar ain-
da no início esses grupos cons-
truindo a narrativa de que são 
violentos e, por isso, devem ser 
criminalizados. Eventuais con-
frontos com a polícia serão ex-
plorados como exemplo de que 
“o governo é o lado certo.”

Bolsonaro, que durante sete 
domingos consecutivos partici-
pou de atos em Brasília, pediu, 
diante do avanço dos protestos 
contra ele, para seus apoiadores 
ficarem em casa no final de se-
mana passado. Publicamente, o 
argumento era para se evitar um 
confronto entre manifestantes 
contra o governo. Nos bastido-
res, no entanto, a preocupação 
é política. O Palácio do Planalto 
temia que a comparação entre 
os números contra e a favor do 
presidente possam mostrar um 
cenário desfavorável, eviden-
ciando que a proporção crítica 
ao governo era maior.

A avaliação é a de que, se 
isso ocorrer nos próximos pro-

testos, pode entusiasmar oposi-
tores, assim como ocorreu com 
a ex-presidente Dilma Rousseff, 
que sofreu impeachment em 
2016. Na Câmara, há 45 pedi-
dos de impedimento de Bol-
sonaro. Até agora, nenhum foi 
apreciado pelo presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Parlamentares alegam que os 
processos não avançaram por-
que, em meio ao isolamento 
social, falta clima nas ruas para 
um impedimento. O temor dos 
bolsonaristas é que o ambiente 
comece a ser criado agora.

Nas últimas semanas, Bol-
sonaro aplicou vacinas contra 
os atos e adjetivou os mani-
festantes contrários a ele de 
“terroristas”, “marginais”, “deso-
cupados”, “maconheiros” e “vi-
ciados”. Pediu aos pais que não 
deixem os filhos participar de 
atos. “Isso não é liberdade de ex-
pressão, é quebra-quebra”, dis-
se em transmissão na “live” da 
quinta-feira passada. E fez uma 
explanação condenando grupos 
antifascistas e os associando aos 
black blocks, que ganharam as 
ruas nas manifestações de 2013.

Os protestos ocorridos na-
quele ano, no entanto, foram 
marcados também pela atua-
ção de agentes infiltrados das 
polícias e das Forças Armadas 
para provocar confusão e, assim, 
justificar uso de bombas. Na se-

gunda-feira passada, depois dos 
atos, Bolsonaro avaliou que as 
manifestações contrárias ao go-
verno são “o grande problema 
do momento”. “Estão começan-
do a colocar as mangas de fora”, 
disse o presidente a apoiadores, 
no Palácio da Alvorada.  Os atos 
ocorreram no Distrito Federal 
e em ao menos 11 capitais. A 
adesão foi maior em São Pau-
lo, onde também houve pa-
nelaços e buzinaços contra o 
presidente. Novos atos estão 
marcados para este domingo.

Escalada
A arquiteta Monica Benício, 

companheira da ex-vereadora 
do Rio de Janeiro Marielle Fran-
co, assassinada em 2018, avalia 
que a onda de protestos pode 
crescer diante da conduta do 
presidente. “Fomos os primei-
ros a falar que ficar em casa era 
ato de responsabilidade, mas 
também é urgente que a gente 
ocupe as ruas com responsabili-
dade, com cuidados com a saú-
de, para mostrar ao governo que 
não ficaremos silenciados diante 
da barbárie e desse projeto ge-
nocida em curso”, afirmou.

Integrante da torcida Ga-
viões da Fiel e organizador do 
protesto do domingo passado 
em São Paulo, o estudante de 
História Danilo Pássaro diz que 
as falas do presidente refor-

çam um caráter autoritário. “É 
mais uma prova de que ele não 
sabe lidar com manifestações 
e expressões do pensamento 
diferentes”, ressalta. Nas redes 
sociais, os filhos do presidente 
criaram a narrativa de que os 
movimentos contra o governo 
são ilegítimos. O temor é per-
der espaço na internet, onde 
o grupo se organizou e onde o 
presidente tem sua maior força.

Parlamentares ligados a 
Bolsonaro também entraram 
em ação, como os deputados 
estaduais de São Paulo Gil Diniz 
(PSL) e Douglas Garcia (PSL), 
ambos citados no inquérito 
das fakes news no Supremo 
Tribunal Federal. Diniz, que era 
assessor do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
antes de se eleger, anunciou 

na sexta, dia 5, que protocola-
ria um pedido para a abertura 
de uma CPI para investigar os 
“antifas”, após, segundo ele, 
ter recebido denúncia de “vio-
lência e outros crimes cometi-
dos por membros do grupo”.

Já a Garcia é atribuído o vaza-
mento de dados de mil pessoas 
que supostamente integrariam 
grupos antifascistas. “É contra 
este tipo de gente que se diz an-
tifa que eu entreguei (não vazei) 
o dossiê à polícia!”, escreveu no 
Twitter, ao publicar imagens de 
protesto no México. O parla-
mentar defende que os mani-
festantes sejam enquadrados 
na Lei de Segurança Nacional. 
Pela primeira vez desde o início 
do governo, Bolsonaro enfrenta 
uma narrativa negativa nas re-
des sem dispor de seus princi-

pais influenciadores no melhor 
momento, já que o inquérito 
das “fake news” no Supremo 
Tribunal Federal passou a mirar 
o “gabinete do ódio”.

Uma análise da empresa de 
consultoria AP Exata apontou 
queda imediata de 14% para 
10% nas publicações dos chama-
dos perfis de interferência. Há 77 
dias, a empresa computa mais 
interações contrárias do que a fa-
vor do presidente. “Até o final de 
2019, Bolsonaro dominava. Na 
virada do ano, começou a perder. 
Só que apesar de ele ter mais crí-
ticas do que menções positivas 
não se podia dizer que tinha 
uma oposição forte. Não era 
uma coisa concentrada até a 
narrativa do movimento Somos 
Todos 70%”, observou o diretor 
da empresa, Sérgio Denicoli.

Reprodução

Aras pede investigação de invasões 
a hospitais e agressões a profissionais

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, pediu 
investigação sobre a invasão 
a hospitais de campanha e 
agressões a profissionais de 
saúde nas últimas semanas. 
O procedimento depende-
rá do Ministério Público em 
cada Estado. Aras vai acionar 
procuradores em São Paulo 
e no Distrito Federal e pode-
rá fazer o mesmo com outras 
unidades da federação nos 
próximos dias.

O pedido, a ser oficializa-
do amanhã (15), ocorre após 
o presidente Jair Bolsona-
ro ter solicitado, durante a 
transmissão semanal pelo 
Facebook, na quinta-feira 
(11), que “arranjassem uma 
maneira de entrar” em hos-
pitais públicos e filmassem 
leitos de UTI para comprovar 
se as estruturas estão real-
mente ocupadas.

A atitude do presidente 
provocou reação do ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
pediu publicamente a interfe-

rência do Ministério Público.
Na sexta-feira (12), se-

gundo a Secretaria de Saúde 
do Espírito Santo, um grupo 
“de deputados estaduais e 
outras pessoas estranhas ao 
ambiente hospitalar” inva-
diu as instalações do Hospi-
tal Dório Silva, no município 
de Serra (ES). Em São Paulo, 
um grupo de cinco deputa-
dos estaduais de São Paulo 
invadiu, no último dia 5, o 
Hospital de Campanha do 
Anhembi, na zona norte da 
cidade, sob o argumento de 
fazer uma vistoria no local, 
que recebe pacientes de 
baixa e média complexidade 
infectados pelo coronavírus.

“Indubitavelmente, con-
dutas dessa natureza colo-
cam em risco a integridade 
física dos valorosos profis-
sionais que se dedicam, de 
forma obstinada, a rever-
ter uma crise sanitária sem 
precedentes na história do 
país”, afirma Aras em ofício 
direcionado ao procurador-
-geral de Justiça de São Pau-

lo, Mário Luiz Sarrubbo, a 
quem caberá a investigação.

No ofício, Aras cita a pos-
sibilidade de os responsáveis 
pela invasão serem processa-
dos criminalmente. “Observa-
das as condições de procedi-
bilidade, os eventos narrados 
podem ensejar, em tese, a 
responsabilidade criminal ou 
por ato de improbidade dos 
seus autores, razão pela qual 
solicito a Vossa Excelência 
a adoção das medidas que 
compreender necessárias ao 
enfrentamento da questão.”

No Distrito Federal, a in-
vestigação deverá apurar 
ameaças e agressões contra 
profissionais de saúde. No 
dia 1º de maio, o protesto de 
um grupo de enfermeiros na 
Praça dos Três Poderes por 
melhores condições de tra-
balho e pela manutenção do 
isolamento social durante a 
pandemia de covid-19 aca-
bou em confusão. Apoiado-
res do presidente Jair Bolso-
naro tentarem interromper o 
ato e agredir os profissionais.
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“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”.

Faça o curso de TTI através do CEPSINDIMÓVEIS

O Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) é o profissional do Eixo de Gestão e Negócios que realiza 
ações de planejamento, execução, controle e avaliação das ações de compra, venda e locação, permuta e 
administração de imóveis, agindo de acordo com a Legislação, que regulamenta a profissão de Corretor de 
Imóveis. O técnico da área pode atuar em empresas do setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, 
loteadoras, agentes financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas e ainda como 
autônomo.

Profissão
O Técnico em Transações Imobiliárias (TTI), assessora ações de compra, venda e locação de imóveis; 

registra as avaliações de transações imobiliárias quando possui o CNAI; orienta registro e transferência de 
imóveis junto aos órgãos competentes;  apresenta os imóveis aos clientes potenciais e orienta investimentos 
na atividade; identifica e aplica os parâmetros de uso e ocupação para lotes urbanos; lê e interpreta projetos e 
mapas.

O profissional da área de Transações Imobiliárias poderá atuar nos setores: Empresas Imobiliárias ; 
Construtoras ;Consultorias ;Bancos .

Mercado
É amplo e diversificado o mercado de trabalho do Técnico em Transações Imobiliárias (TTI). Pode ser 

desenvolvido nas áreas de marketing, treinamento de vendas, administração de locação de bens, imóveis e 
condomínios, lançamentos de empreendimentos imobiliários, venda de imóveis, loteamentos, áreas rurais e 
incorporações imobiliárias.

Curso Técnico em Transações Imobiliárias –CEPSINDIMOVEIS
O  Centro  de Ensino Profissional , instituição de ensino do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado 

de Goiás  forma novos profissionais corretores de imóveis.
O objetivo da instituição é desenvolver uma base humanística para ampliar suas perspectivas, detectando 

oportunidades para o futuro  profissional.
                            Inscrições abertas: (62) 3942-6530- (62) 99261-7492

SINDIMÓVEIS recebe contrato do corretor associado  

 O Sindicato dos Corretores de Imóveis no  Estado de Goiás , SINDIMÓVEIS-GO  recebe e  registrar o 
contrato referente ao corretor associado , previsto em Lei 13.097/15, art.139 onde fica regulamentada a 
possibilidade de o corretor de imóveis poder associar-se a uma ou mais imobiliárias, “mantendo sua 
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante 
contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis.

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o SINDIMÓVEIS, através do fone: (62) 3942-6530 
ou e-mail: sindimoveisgoias@gmail.com

O modelo de contrato está disponível em nosso site: www.sindimoveis-go.org.br  
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Filmes que cobiçam o 
Oscar precisarão cumprir 
critérios de diversidade

A organização que en-
trega os prêmios do Os-
car disse que formará um 
grupo para desenvolver 
diretrizes de diversidade e 
inclusão que os cineastas 
terão que cumprir para 
seus trabalhos serem can-
didatos às estatuetas.

A Academia de Artes 
e Ciências Cinematográ-
ficas dos Estados Unidos, 
que já foi criticada por 
homenagear poucos fil-
mes e criadores negros, 
disse que esta medida e 
outras representam uma 
nova fase de um esforço 
de cinco anos para fo-
mentar a diversidade.

O grupo informou em 
um comunicado que tra-
balhará com o Sindicato 
de Produtores da Amé-
rica para montar uma 
força-tarefa de líderes da 
indústria para desenvol-
ver “padrões de repre-
sentação e inclusão” para 
elegibilidade aos prêmios 
Oscar até 31 de julho que 
“incentivarão práticas de 
contratação igualitárias 
nas telas e fora delas”.

As regras não se apli-
carão a filmes concor-
rendo ao Oscar na ceri-

mônia de 2021. As críticas à 
academia se intensificaram 
em 2015 com a hashtag #Os-
carsTãoBrancos, um protesto 
contra um ano de concorren-
tes exclusivamente brancos 
nas categorias de atuação.

A entidade reagiu em par-
te dobrando o número de 
mulheres e negros em suas 
fileiras de convidados, mas 
até 2019 só 32% de seus cer-
ca de 8 mil membros eram 
mulheres e só 16% eram 
pessoas negras. Novos mem-
bros serão anunciados no 
mês que vem. “Sabemos que 
existe muito mais trabalho a 
ser feito para garantir opor-
tunidades iguais em todo 
o setor”, disse a executiva-
-chefe da Academia, Dawn 
Hudson.

“A necessidade de tratar 
deste assunto é urgente.” 
Hollywood vem acertando 
as contas com a falta de di-
versidade e a representação 
do racismo nas telas em 
meio aos protestos contra a 
morte de George Floyd. No 
início da semana passada, 
o serviço de streaming HBO 
Max disse que está tirando 
“... E o Vento Levou”, vence-
dor do Oscar, de sua progra-
mação temporariamente.

Will Smith está fora 
de novo Esquadrão 
Suicida, veja o motivo

O Esquadrão Suicida de 
James Gunn, reboot 
do filme de 2016, terá 

a maior parte do elenco do 
primeiro filme, mas não Will 
Smith – e aqui eis o porquê.

O Universo Estendido DC 
está passando por algumas 
mudanças depois que sua pri-
meira onda de filmes não teve 
o desempenho esperado.

Dirigido por David Ayer, o 
primeiro Esquadrão Suicida 
não foi bem recebido pelos 
críticos, que apontaram seus 
personagens subdesenvol-

vidos, senso de humor e cli-
chês, além do Coringa, como 
pontos negativos.

Mesmo assim, pela boa 
bilheteria, uma sequência 
recebeu luz verde, mas Ayer 
acabou saindo do projeto. 
James Gunn foi contratado 
para escrever e dirigir a se-
quência, e com isso vieram 
muitas outras mudanças.

Will Smith de fora
O Esquadrão Suicida apre-

sentará um monte de novos 
personagens e trará parte do 

elenco do o primeiro filme, mas 
não Will Smith como Pistoleiro.

Em fevereiro de 2019, 
Smith deixou o projeto de-
vido a conflitos de agenda 
e Idris Elba foi contratado 
para substituí-lo.

Mais tarde, Gunn e War-
ner Bros. decidiram que Elba 
interpretasse um persona-
gem diferente, para que Smi-
th pudesse voltar como Pis-
toleiro em um futuro filme.

O filme que atrapalhou 
seu retorno é o drama bio-
gráfico King Richard, que 

começou a ser filmado em 
janeiro de 2020, pois estava 
programado para ser lança-
do em novembro, mas foi 
adiado em um ano devido à 
pandemia de coronavírus.

A ausência de Smith não 
afetará Esquadrão Suicida, 
pois Gunn está fazendo uma 
sequência independente.

Isso significa que podem 
ser necessárias algumas li-
berdades para dar à equipe 
um novo começo – e está 
deixando a porta aberta para 
o Pistoleiro retornar.

Reprodução



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
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
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 
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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

Veículos
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VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
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. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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 
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, 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
-------------------------------
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


