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Prefeitura de Goiânia 
inicia obras na 4ª Radial
A Prefeitura de Goiânia inicia outro trecho da rede de drenagem e pavimentação na Avenida 4ª Radial, entre a Rua Laudelino 
Gomes e a Alameda Couto Magalhães no Setor Pedro Ludovico. O trânsito será interditado na pista do lado direito. p2
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Homem é preso com cerca de 2 
toneladas de maconha em Cocalzinho
Cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidas na BR-414, em 
Cocalzinho. A apreensão foi realizada durante operação da PRF e da PCDF. p2
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Prefeitura de Goiânia inicia obras 
em novo trecho da Avenida 4ª Radial

A Prefeitura de Goi-
ânia inicia, nesta 
terça-feira (18/8), 

outro trecho da rede de 
drenagem e pavimentação 
na Avenida 4ª Radial, entre 
a Rua Laudelino Gomes e a 
Alameda Couto Magalhães 
no Setor Pedro Ludovico. O 
trânsito será interditado na 

pista do lado direito.
A intervenção integra o 

projeto de construção do 
trecho 1 do BRT Norte-Sul e 
teve início no final de junho. 
A previsão é que os serviços 
sejam concluídos no local 
até 15 de setembro. 

O processo licitatório do 
trecho 1 do BRT teve orçamen-

to de R$ 85.372.805,71 e foi 
fechado com deságio de cerca 
de 21%, por R$ 67.333.512,99, 
recursos provenientes do Or-
çamento Geral da União. 

De acordo com o projeto 
do sistema BRT Norte-Sul, o 
trecho a ser construído cor-
responde a 5,1 km de exten-
são e está localizado entre 

o Jardim Nova Era, em Apa-
recida de Goiânia (Terminal 
Cruzeiro), e o Setor Pedro 
Ludovico, em Goiânia (Ter-
minal Isidória). 

O trecho 1 é compos-
to por uma trincheira, dois 
terminais de integração aos 
ônibus comuns (Terminal 
Cruzeiro e Terminal Correios) 

e cinco estações de embar-
que e desembarque.  

Também integram as 
obras de construção a requa-
lificação de 9,6 quilômetros 
de calçadas, pavimentação 
de 4,8 quilômetros de vias e 
sinalização viária de 4,8 qui-
lômetros. O prazo para con-
clusão é de 18 meses.

Reprodução

Aparecida: 
fiscalização 
fecha distri-
buidoras e 
apreende som 
automotivo

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Aparecida 
de Goiânia (Semma), por 
meio de fiscalização, encer-
rou neste final de semana 
uma festa clandestina, fez 
a interdição de um comér-
cio de bebidas e realizou a 
apreensão de um carro com 
som automotivo. Segundo a 
Semma, para cada apreen-
são e interdição é aplicada 
multa que varia de R$ 583 
até R$ 10 mil, a depender da 
gravidade da infração.

No total, de sexta (14/8) 
a domingo (16), os fiscais 
da Semma interditaram três 
distribuidoras de bebidas, 
sendo uma no setor Mora-
da dos Pássaros, a outra no 
Parque Veiga Jardim e a últi-
ma no Independência Man-
sões. Os estabelecimentos 
foram notificados e multa-
dos por irregularidades na 
documentação e por pro-
mover aglomeração de pes-
soas durante a pandemia do 
novo coronavírus. 

Os fiscais também encer-
raram uma festa na sexta-fei-
ra (14) em uma residência no 
Jardim Buriti Sereno. Uma 
caixa de som foi apreendida 
no local e o proprietário noti-
ficado. Já no domingo (16), a 
fiscalização foi acionada para 
interromper poluição sonora 
com uso de som automotivo 
no setor Expansul. 

A prefeitura informou 
que a operação vem sendo 
reforçada desde o início de 
março quando o município 
decretou situação de emer-
gência para o enfrentamen-
to a covid-19. Nesse período 
a Semma constatou várias 
irregularidades. “Além da 
nossa fiscalização semanal 
para coibir o uso de som 
automotivo e perturbação 
do sossego público, nossas 
equipes reforçaram seus 
trabalhos no sentido de 
assegurar tranquilidade e 
segurança sanitária para a 
nossa população e garantir 
também o cumprimento 
das determinações do de-
creto municipal, que proíbe 
a realização de festas even-
tos nesse período de pande-
mia da covid-19”, afirmou o 
secretário de Meio Ambien-
te, Cláudio Everson.

Homem é preso com 
cerca de 2 toneladas de 
maconha em Cocalzinho

Parque da Chapada dos Veadeiros 
reabre para visitação hoje

Cerca de duas tone-
ladas de maconha foram 
apreendidas nesta segun-
da-feira (17/8) na BR-414, 
em Cocalzinho. A apreen-
são foi realizada durante 
operação conjunta entre a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Polícia Civil do 
Distrito Federal (PCDF). 

A droga estava em 
um caminhão que trans-
portava geladeiras in-

dustriais. Dentro delas, 
segundo a polícia, foram 
encontrados vários table-
tes de maconha.

O motorista do cami-
nhão não quis se pronunciar 
sobre a carga e foi preso, 
sendo encaminhado, junta-
mente com a droga, para a 
Coordenação de Repressão 
às Drogas (CORD) da PCDF. 
Ele responderá pelo crime 
de tráfico de drogas.

O Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, 
em Alto Paraíso de Goiás, 
reabre para a visitação pú-
blica, nesta terça-feira (18). 
A medida está prevista em 
portaria do Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), publicada no Diário 
Oficial da União desta se-
gunda-feira (17).

O parque está fechado 
desde 22 de março de 2020, 
conforme portaria Portaria 
nº 227/2020, do ICMBio, 

diante da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). A re-
abertura será de forma gra-
dual e monitorada, mediante 
cumprimento dos protocolos 
de segurança sanitária.

As atividades de visitação 
pública poderão ser realiza-
das desde que observadas as 
várias medidas de prevenção, 
entre elas, o uso obrigatório 
de máscara de proteção facial; 
a disponibilização de álcool 
em gel 70% ou produto de hi-
gienização para as mãos; e fa-
zer com frequência a limpeza 

e desinfecção dos ambientes, 
como: pisos, corrimãos, lixei-
ras, balcões, maçanetas, to-
madas, torneiras e banheiros.

O documento diz ainda 
que, enquanto perdurarem as 
medidas restritivas em função 
da covid-19, será permitida, 
além dos funcionários da con-
cessionária, a permanência de 
até 22 pessoas no Centro de 
Visitantes pelo período máxi-
mo de 15 minutos. A lotação 
dos veículos deverá ser redu-
zida em 50%  de sua capacida-
de de público.
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Governo de Goiás levará energia 
elétrica para 256 famílias de Formosa
O Governo de Goiás 

disponibilizará, até 
novembro, energia 

elétrica para 256 famílias 
em assentamentos de For-
mosa. Nesta segunda-feira 
(17/8), o governador Ronal-
do Caiado visitou as obras 
no município. O serviço es-
tava previsto para o final de 
2022, mas foi antecipado a 
pedidos do chefe do Execu-
tivo goiano.

Os dois empreendimen-
tos, Água Fria e Fartura, 
devem ficar prontos até 
novembro deste ano, com 
investimentos de R$ 5 mi-
lhões. Os recursos são do 
Governo Federal e da Enel 
Distribuição Goiás. 

“Isso é dignidade, fazer 
com que [os assentados] 
tenham condições de traba-
lhar, ter renda e melhorar 
a qualidade de vida. Vocês 
agora vão ter infraestrutura 
e uma boa motivação para 
se desenvolverem muito”, 
disse Caiado em Água Fria, 

onde esteve acompanhado 
pelo secretário de Estado de 
Governo, Ernesto Roller, e 
pela presidente de honra da 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-

dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado. 

“Energia se transforma 
em produção, em renda, ri-
queza, em mais tempo para 

que seus filhos possam es-
tudar”, afirmou Gracinha 
Caiado. “Gostaria de dizer 
do orgulho que tenho des-
se homem. Não apenas por 
ser meu marido e pai das 

minhas filhas, mas por ver 
que o mesmo cuidado que 
possui com minha família, 
ele tem com a população de 
Goiás”, acrescentou. 

O presidente da Enel Distri-

buição Goiás, José Luis Salas, 
e o diretor Luis Fernando Roa 
também participaram da visto-
ria técnicas às obras de cone-
xão. Ao longo das visitas, Caia-
do ressaltou que a geração de 
renda e emprego é um norte 
em sua administração. “Va-
mos priorizar as regiões para 
que as pessoas possam pro-
duzir e viver com dignidade. 
Esse é o nosso compromisso 
e finalidade”, sublinhou. 

O secretário de Governo, 
Ernesto Roller, destacou a im-
portância da obra para os mo-
radores da região. “O assenta-
do precisa da energia para sua 
produção, segurança e quali-
dade de vida. O governador foi 
fundamental [nesse processo], 
demonstrou apreço e respeito 
por Formosa”, frisou. Segundo 
ele, trata-se de um trabalho 
promovido por Caiado desde a 
época do Congresso Nacional, 
quando já atuava por essa me-
lhoria, tendo, inclusive, costu-
rado encontro com o ministro 
de Minas e Energia.

Reprodução

Reprodução

Justiça determina que escolas prestem informações sobre custos na pandemia
Decisão liminar expedida 

nesta segunda-feira (17/8) 
acata pedido da Ação Civil Pú-
blica (ACP) impetrada conjun-
tamente pelo Procon Goiás, 
Defensoria Pública do Estado 
de Goiás (DPE-GO) e Ministé-
rio Público do Estado de Goi-
ás (MP-GO). A decisão obriga 
que 251 escolas particulares 
de Goiânia prestem esclare-
cimentos acerca das metodo-
logias específicas utilizadas no 

regime não presencial, além 
de divulgar tabela de custos 
anual prevista para o corrente 
ano e as tabelas mensais de 
custo detalhadas no período 
de janeiro a maio de 2020.

A decisão da Justiça tam-
bém prevê que as escolas 
disponibilizem aos alunos e 
responsáveis, no prazo de 
48 horas, os seus contatos 
diretos de comunicação com 
a coordenação pedagógica e 

financeira, por meio de te-
lefone e e-mail. Em caso de 
descumprimento será aplica-
da multa diária de R$ 5 mil. O 
valor pode atingir R$ 50 mil.

Esta é a segunda ACP pro-
posta conjuntamente pelas 
três instituições (Procon-
-GO, DPE-GO e MP-GO).  A 
primeira foi protocolada no 
dia 2 julho em desfavor de 
50 instituições de ensino e 
obteve liminar favorável em 

13 de julho. De acordo com 
o superintendente do Procon 
Goiás, Allen Viana, a última 
ação teve como objetivo con-
templar o maior número de 
instituições a fim de abran-
ger maior quantitativo de 
consumidores e assegurar a 
eles o direito à informação, 
em um momento de consi-
deráveis impactos negativos 
à economia e, consequente-
mente, à renda familiar.
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O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, declarou em 

entrevista coletiva nesta se-
gunda-feira, 17, que avalia a 
situação dos estudantes bra-
sileiros que querem retornar 
aos Estados Unidos. Na oca-
sião, Trump indicou ainda 
que os democratas deveriam 
voltar a Washington para 
aprovar estímulos fiscais, e 
que verbas devem ir “para as 
pessoas que precisam”.

Sobre a questão dos cor-
reios, ele afirmou que “há 50 
anos” estariam ocorrendo 
problemas, e que os interes-
ses em Estados comandados 
de maneira errada pelos de-
mocratas seriam a razão das 
divergências. A Amazon tam-
bém foi culpada, já que os 
correios perderiam dinheiro 
em cada entrega. Segundo 
Trump, não deve ser o “povo a 
pagar, mas a Amazon e outras 
companhias”. Com relação às 
eleições, o presidente citou 
possibilidades de fraude, e 
afirmou querer assegurar que 
o pleito não seja “roubado”.

Reprodução

Trump: estamos avaliando situação dos 
estudantes brasileiros que querem voltar



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 
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 
7408
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
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, 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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.
-------------------------------
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 
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, 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
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(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 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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.
-------------------------------
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 
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, 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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 18 de Agosto de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 18 de Agosto de 2020viral
Reprodução

Lide Goiás prepara 
mentoria com 
Maurício de Sousa

O cartunista Maurício 
de Sousa é o convidado 
da próxima mentoria, na 
quarta-feira (19/8), às 
19h, do Lide Goiás. Cria-
dor da “Turma da Môni-
ca”, o cartunista contará 
sua trajetória profissional. 
O encontro virtual é exclu-
sivo para filiados do Lide.

A “Turma da Mônica” 
contribuiu para a educação 
de diversas gerações e sem-
pre acompanha dilemas e 
preocupações da sociedade. 
Em março deste ano, o per-
sonagem “Cascão” apareceu 
nos quadrinhos lavando as 
mãos em alusão à prevenção 
contra o novo coronavírus.

Cia Circense Catavento 
promove oficina gratuita 
de técnicas aéreas

Em meio à pandemia, 
a Cia Catavento abre 
o segundo semestre 

oferecendo um calendário 
cheio de atividades circen-
ses no formato on-line. No 
sábado (22/8), às 8h, Felipe 
Nicknig ministrará uma ofi-
cina de técnicas básicas de 
movimentos dinâmicos nos 
aéreos. A atividade tem du-
ração de quatro horas e será 
transmitida via Google Meet. 

Os interessados devem 
ter experiência básica com 
circo e terem mais de 16 
anos. Para participar, basta 
preencher formulário no site 
da companhia: www.ciacata-

vento.com.br. O Projeto Al-
çando Vôos ainda deve ofe-
recer ao público mais quatro 
oficinas e um espetáculo-
-filme, todas as atividades 
são gratuitas e contam com 
apoio do Fundo de Arte e 
Cultura de Goiás.

A oficina ministrada por 
Nicknig oferece técnicas 
básicas de forma clara e 
consistente. As orientações 
ajudam os profissionais 
circenses na execução de 
movimentos sem que haja 
lesões e colaboram com o 
aprimoramento estético dos 
movimentos. Esta é uma das 
seis oficinas oferecidas pela 

companhia e compõem o 
eixo de formação do proje-
to de manutenção chamado 
Nupec - Núcleo de Pesquisa 
e Experimentação em Circo. 

“Nosso projeto cumpre 
um papel estratégico para o 
fomento e desenvolvimento 
das artes circenses no esta-
do de Goiás, além de servir 
de inspiração e referência 
para outros artistas, grupos 
e companhias. Alçando Vôos 
é fruto de uma trajetória ou-
sada, inovadora e paciente, 
influenciando positivamente 
na produção artística e cultu-
ral tanto da companhia quan-
to dos artistas independentes 

no processo de distancia-
mento social que vivemos”, 
compartilha Felipe Nicknig, 
diretor da companhia. 

No dia 25 de julho foi ofe-
recida oficina de iniciação às 
acrobacias aéreas e ainda 
serão oferecidas, até o final 
do ano, outras quatro: cria-
ção de números circenses, 
técnica hipopressiva, inicia-
ção ao trapézio de balanço 
e experimentações aéreas. 
O projeto selecionou três 
estagiários bolsistas e ainda 
contempla a criação e es-
treia de um novo espetácu-
lo que será apresentado em 
formato de filme.

Reprodução


