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Goianos tiveram maior
acesso à saúde em 2019
Estado lidera no porcentual de pacientes que receberam atendimento médico e que tiveram acesso à internação no Brasil, revela
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Governador Ronaldo Caiado destaca que “regionalização da saúde já é uma realidade”. p3

Criança encontra cobra em piscina
de resort em Rio Quente p2
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R$ 6 milhões
em Cocaína
apreendida p2
/diariodoestado

Covid-19: Brasil tem 126,6 mil
mortes e4,1 milhões de casos
A atualização diária do Ministério da Saúde trouxe novos
totais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. p3
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Revendedores de gás de cozinha
param contra aumentos da Petrobras

Reprodução

R

epresentantes de distribuidoras de gás de
cozinha de Goiânia
anunciaram para esta terça-feira (8/9) uma paralisação
geral contra os constantes
reajustes anunciados em
2020 pela Petrobras. Do
início do ano até agora, já
foram oito reajustes, que totalizam um aumento de R$
9,23 no preço inicial do botijão de gás residencial.

De acordo com o Sindicato
das Empresas Revendedoras
de Gás da Região Centro Oeste,
com o último reajuste anunciado pela Petrobras, o botijão de
Gás GLP de cinco quilos, que
hoje em Goiânia custa entre R$
70, e R$ 75, será comercializado
por valores que variam de R$ 80
a R$ 90. Este aumento, segundo
o presidente do Sindicato, Zenildo Dias do Vale, já devia ter sido
repassado para o consumidor

Criança encontra cobra em
piscina de resort em Rio Quente
Uma criança de oito anos
foi surpreendida no sábado
(5/9) quando nadava em
uma das piscinas do Parque
das Fontes, no complexo do
Rio Quente Resorts. O garoto percebeu a presença de
uma cobra sucuri no mesmo
local em que estava. Ao avistar o animal, o garoto nadou
e pediu ajuda.
Por meio de nota, o Rio
Quente Resorts informou que
a piscina onde a cobra foi vista
se trata de uma das nascentes

do Parque das Fontes. A nota
diz que a nascente é separada
por uma grade da piscina e
que no local não é permitida
a entrada de hóspedes.
“No mesmo momento em
que a equipe do resort teve
ciência, a piscina foi evacuada para tentar fazer a captura
da cobra e a soltura em outra
área da natureza. Apesar do
susto e apreensão normal de
todos, a cobra estava em uma
área restrita e acabou voltando para a mata”, diz a nota.
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em Goiás, mas os distribuidores
seguraram os preços.
“Não estamos preocupados com nosso lucro, até
porque ele é pequeno, mas
com o preço que esse produto, que é de extrema necessidade, para todas as famílias, do mais rico ao mais
pobre, está chegando na
casa dos consumidores. Não
dá mais para tolerar tantos
aumentos, por isso estamos

fazendo essa paralisação,
como um grito de socorro
para toda a população”, afirmou Zenildo Dias.
Após receber o apoio da
maioria dos distribuidores
de gás de cozinha da capital,
o Sindicato das Empresas
Revendedoras de Gás decidiu impedir que caminhões
troquem botijões vazios por
outros cheios nesta terça-feira no Centro de Destro-

ca dos Botijões, que fica no
Jardim Santo Antônio, e que
abastece toda a região metropolitana. O fechamento
do local acontecerá às 6h,
sem previsão de reabertura. “Nossa intenção é passar
todo o dia lá, e, no final de
tarde, dependendo do que
acontecer, decidiremos se
permitiremos ou não a reabertura”, concluiu o presidente do sindicato.

Cocaína avaliada em R$ 6 milhões
é apreendida em Santa Fé de Goiás
Um grande carregamento de pasta base de
cocaína foi apreendido,
no domingo (6/9), durante uma operação contra
o tráfico internacional de
drogas na região Oeste
do Estado. A apreensão
foi em Santa Fé de Goiás.
A ação desencadeada
pelo Comando de Operações de Divisas (COD),
em parceria com a Polícia
Militar do Mato Gros-

so (2ª CIPM - Comodoro e
Grupo Especial de Fronteira
- GEFRON) e Polícia Federal
(PF), durante o feriado prolongado de independência,
culminou na prisão de três
homens e apreensão de
mais de 200 quilos da droga
em três caminhonetes.
A pasta base de cocaína
apreendida, oriunda da Bolívia, teria como destino o
Estado do Maranhão. O prejuízo para a organização cri-

minosa, apenas com a droga,
ultrapassa R$ 6 milhões. Convertida em cocaína em pó,
misturada a outros produtos
químicos, a pasta-base triplicaria o peso e rendimentos.
A carga de entorpecentes
e veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Goiânia. Os
presos autuados em flagrante por tráfico internacional
de drogas e associação para
o tráfico de drogas.
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Covid-19:
Brasil tem
126,6 mil
mortes e
4,1 milhões
de casos
A atualização diária
do Ministério da Saúde
trouxe novos totais sobre a pandemia do novo
coronavírus no Brasil.
O número de mortes
por covid-19 subiu para
126.650. Nas últimas 24
horas, foram registrados
447 novos óbitos em razão da covid-19. Ontem,
o painel do ministério
marcava 126.203 óbitos.
Ainda há 2.475 falecimentos em investigação.
De acordo com o balanço da pasta, desde
o início da pandemia,
4.137.521 pessoas foram
infectadas com o coronavírus. Entre ontem (5) e
hoje (6), as secretarias de
Saúde acrescentaram às
estatísticas mais 14.521
pessoas diagnosticadas
com a doença. Ontem o
sistema de dados sobre a
pandemia trazia 4.123.00
casos desde o início da
crise sanitária.
O total de casos é menor aos domingos e nas
segundas-feiras pelas limitações de alimentação de
dados pelas equipes das
secretarias de Saúde. Nas
terças-feiras, o número
tem sido usualmente maior
com o envio dos dados acumulados do fim de semana.
Ainda de acordo com a
atualização, 693.644 pessoas estão em acompanhamento e 3.317.227 pacientes já se recuperaram.
A letalidade (número
de mortes dentro do conjunto de infectados) se
manteve em 3,1%. A mortalidade (óbitos pela população) ficou em 60,3.
Já a incidência (total de
casos em relação à população) subiu para 1968,9.
Os estados com mais
registros de morte pela covid-19 são São Paulo (31.353),
Rio de Janeiro (16.568), Ceará
(8.565), Pernambuco (7.702)
e Pará (6.249). As unidades da
Federação com menos vidas
perdidas até o momento são
Roraima (598), Acre (624),
Amapá (672), Tocantins (748)
e Mato Grosso do Sul (966).
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Goianos tiveram maior acesso
à saúde em 2019, aponta IBGE
Britto

3

bilhões no ano passado.
A legislação estabelece
que o Estado tem a obrigação
de aplicar, no mínimo, 12%
dos recursos arrecadados em
despesas com saúde. Há oito
anos esse teto da vinculação
constitucional não era efetivamente pago em Goiás.

Destaques

O

Estado de Goiás lidera o ranking nacional
de pessoas que procuraram e conseguiram atendimento médico no Brasil.
Em comparação aos demais
Estados e ao Distrito Federal,
a população goiana foi a que
mais conseguiu ser atendida
no ano passado. O dado faz
parte da Pesquisa Nacional
de Saúde (PNS) 2019, divulgada nesta sexta-feira (04/09),
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Esse já é resultado do trabalho da atual gestão do Governo de Goiás, conduzida pelo
médico Ronaldo Caiado.
Em diversas ocasiões, o

governador declarou que a
saúde é uma das prioridades
da gestão. “Em nosso governo, o dinheiro da saúde é
para ser revertido em qualidade de saúde para a população. O goiano tem que ter
direito a um atendimento
médico de qualidade e não
a uma ambulância para ser
deslocado. Vamos mudar o
conceito de saúde no Estado
de Goiás”, ressaltou Caiado.
Durante live transmitida
pelas redes sociais na última
sexta-feira (04/09), o governador comentou o resultado
da pesquisa. “Desde quando
eu assumi o Governo, eu fiz
um compromisso muito for-

te com a saúde. Não é digno
você governar um Estado
onde as pessoas não têm o
mesmo tratamento”, disse.
Caiado ainda destacou
que “a regionalização da saúde já é uma realidade”. “Em
2019 já tivemos um reflexo
também do IBGE, dizendo
que Goiás foi o Estado que
melhor atendeu a população
pelo número de demandas”,
comentou. O trabalho da
atual gestão estadual de levar assistência médica para
mais perto dos goianos foi
iniciado ano passado.
De acordo com o estudo,
cerca de 1,1 milhão de goianos
procuraram atendimento de

saúde nas duas últimas semanas anteriores à data da pesquisa. Destes, 90,1% conseguiram atendimento. O número
está acima da média nacional,
que foi de 86,1%. Ao lado de
Goiás está Mato Grosso do
Sul, que também registrou
o mesmo índice, ao atender
415 mil pessoas no período
avaliado pela pesquisa.
“Essa constatação do IBGE
de que Goiás foi quem mais
deu acesso a atendimento de
saúde no Brasil é recebida,
primeiro, como um reforço
da nossa responsabilidade enquanto gestores e, segundo,
com profunda gratidão a todos os profissionais de saúde

que atuam no Estado”, destacou o secretário de Estado da
Saúde, Ismael Alexandrino.
Segundo o secretário, um
dos pilares da gestão da saúde
de Goiás era a regionalização
e o outro a busca da eficiência
operacional e financeira das
unidades. “Focados nesses
princípios buscamos otimizar cada recurso transformando-o em atendimento à
população”, ressaltou.
O trabalho da atual gestão garantiu o investimento
de 12,01% da receita corrente líquida do Estado de Goiás
em ações e serviços públicos
de saúde, totalizando o pagamento efetivo de R$ 2,28

De acordo com a pesquisa,
dos que buscaram assistência
médica em Goiás, 77,3%, o que
equivale a 919 mil pessoas, foram atendidos logo na primeira
procura a um serviço de saúde.
Nesse quesito, Goiás é o quinto
Estado com melhor desempenho no País, ficando acima das
médias nacional e do Centro-Oeste, que são de 73,6% e
75%, respectivamente.
O Estado de Goiás também se destacou na proporção de pessoas que ficaram
internadas em hospitais
por 24 horas ou mais nos
12 meses anteriores à data
da entrevista. O porcentual
no território goiano foi de
8,6% (604 mil) de pessoas. O
montante supera a média do
Brasil, que foi de 6,6% (13,7
milhões) e do Centro-Oeste,
de 7,8% (1,2 milhão). Desse total, 60,9% foi por meio
do Sistema Único de Saúde
(SUS), ou seja, de pessoas
atendidas em unidades públicas ou conveniadas.

Pesquisa Nacional
de Saúde

A PNS visa coletar informações sobre o desempenho
do sistema nacional de saúde
no que se refere ao acesso e
uso dos serviços disponíveis e
à continuidade dos cuidados,
bem como sobre as condições
de saúde da população, a vigilância de doenças crônicas
não transmissíveis e os fatores
de risco a elas associados.
O estudo foi realizado pelo
IBGE em convênio com o Ministério da Saúde. A coleta dos dados ocorreu entre 26 de agosto
de 2019 e 13 de março de 2020.

Em cerimônia reduzida do Dia da Independência, Bolsonaro cumprimenta apoiadores
Sem desfile militar por
causa da pandemia de covid-19, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou populares numa cerimônia de
cerca de meia-hora no gramado do Palácio da Alvorada
para celebrar o Dia da Independência. Acompanhado
da primeira-dama, Michelle
Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, de
ministros e do presidente do
Senado, Davi Alcolumbre, o
presidente assistiu ao hasteamento da bandeira e a
manobras de sete aviões da
Esquadrilha da Fumaça.
Pouco antes das 10h, Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada no Rolls Royce presidencial acompanhado de um

grupo de crianças. Depois de
percorrer 400 metros até a
Praça das Bandeiras, ele se
dirigiu ao alambrado e cumprimentou apoiadores.
Logo depois de o presidente se posicionar diante
da bandeira, a Esquadrilha
da Fumaça escreveu no céu
a palavra “Brasil”, marcando
o início da cerimônia de hasteamento, que ocorreu sob o
som do Hino Nacional, executado pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial.
Em seguida, a banda
tocou o Hino da Independência, para marcar a celebração do Sete de Setembro. Por volta das 10h15,
a Esquadrilha da Fumaça
voltou a executar uma sé-

rie de acrobacias sobre o
Palácio da Alvorada.
Câmeras exclusivas da
TV Brasil instaladas em dois
aviões permitiram a quem
assistia a cerimônia pela
televisão ou pela internet
acompanhar as manobras de
dentro das aeronaves.
Por volta das 10h20, o
presidente começou a caminhar de volta para o Alvorada, mas voltou ao alambrado, onde cumprimentou um
jovem sentado numa cadeira
de rodas e apertou novamente a mão de populares.
Em seguida, Bolsonaro retornou ao palácio, enquanto
tirava fotos com convidados.
O presidente não discursou
nem falou com a imprensa.

Cerca de 20 minutos antes do início da cerimônia,
às 9h40, a primeira-dama
Michelle Bolsonaro também
cumprimentou o público que
estava no alambrado. Ela ti-

rou selfies com apoiadores e
permaneceu cerca de cinco
minutos próxima às grades.
O dia do presidente começou às 7h50, com um
café da manhã com o mi-

nistro da Defesa, Fernando
Azevedo, e com os chefes
das Forças Armadas. Os
convidados começaram a
chegar ao Palácio da Alvorada às 9h15. (Agência Brasil)
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Índia ultrapassa Brasil e se torna
segundo mais atingido pela covid-19
A

Peter Ilicciev

Índia ultrapassou o
Brasil e se tornou o
segundo país mais
atingido pela covid-19 em
todo o mundo, de acordo
com a Universidade Johns
Hopkins. Segundo dados
compilados pela instituição, a Índia soma 4,204
milhões de infectados pelo
novo coronavírus, ante
4,137 milhões do Brasil.
Em termos de óbitos,
porém, o país asiático segue na terceira posição
no ranking global, com
71,642 mil, abaixo dos
126,650 mil mortos registrados no Brasil. Os Estados Unidos são o país com
maior número de casos e
óbitos pela doença, com
6,277 milhões de doentes
e 188,942 mil vítimas reportados à Johns Hopkins
até esta segunda-feira, 7.
No mundo, já são 27,143
milhões de infectados e
889,352 mil óbitos, informa
a universidade americana.
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Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898

ANO 12, Nº 2546
COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848

classificados
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Goiás, Tocantins e DF, 8 de Setembro de 2020

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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
------------------------------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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.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 pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem 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 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249

DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Tradicional festival
japonês será realizado
em formato drive-in

Reprodução

Reprodução

Messi se reapresenta
ao Barcelona após tentativa
frustrada de saída
O craque argentino Lionel Messi se reapresentou
nesta segunda (7) ao Barcelona. Imagens da agência
de notícias Reuters mostram o jogador chegando
ao Centro de Treinamento
Joan Gamper de carro.
A
reapresentação
acontece após o craque
argentino informar à equipe catalã, há duas semanas, que desejava acertar
com outra equipe. O Barcelona fez jogo duro e disse ao atacante que só o liberaria com o pagamento
de uma multa rescisória
de 700 milhões de euros.
Na última sexta, Messi
finalmente se pronunciou
publicamente sobre o
caso e, em entrevista ao
site Goal.com, disse que

A

18ª Edição do Bon
Odori, festival de
música, dança, culinária e artes japonesas, será
realizada nos dias 18 e 19
de setembro. Neste ano, o
evento vai ocorrer em formato especial de “Drive-In”,
com shows em um palco de
60 m² e imagens projetadas
em um telão de 108 m². As
tradicionais comidas típicas
serão entregues para 220
carros, espalhados nos mais
de 8mil m² do local, durante

as 2 noites de evento. A festa
será no Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, em Goiânia.
A edição também será
transmitida ao vivo pelas redes sociais do Kaikan e do canal do Youtube da Embaixada
do Japão no Brasil. O público
presente e o virtual contarão
com apresentações dos grupos de “Taiko Kyoushin Daiko” e do “Yuugen Group” (de
SP), com um show contando
a história da imigração japonesa para o Brasil, produzido

pelo produtor Fábio Toma e
os artistas Sérgio Tanigawa,
Takeshi Nishimura, Isa Toyota
e Paula Hirama.
Os ingressos já estão à
venda exclusivamente na
Loja Missê (Av. T-2).

Serviço:
18º Bon Odori - Edição Especial Drive-In; Datas / Horários: dias 18 e 19 de setembro, das 19h30min às 23h.
Local:
Clube
Kaikan
(ANBG) – Av. Planície, Con-

junto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao
Campus Samambaia da UFG).
Ponto de Venda exclusivo:
Missê (62) 3921-5805; Valor:
R$ 220 (por veículo) - cada
ingresso dá direito a acesso
de um veículo de passeio,
com até 5 pessoas, incluso um combinado especial
contendo: Uma porção de
Hot Philadelphia, uma porção de Gyoza, uma porção
de Tempura de legumes e
uma porção de Karage.
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permaneceria no time espanhol até o final de seu contrato, em junho de 2021, para
evitar uma batalha jurídica.
O elenco do Barcelona já
vinha trabalhando desde a
última segunda (31), quando
o novo técnico da equipe, o
holandês Ronald Koeman,
comandou seu primeiro treino. Imagens disponibilizadas
pelas redes sociais do Barcelona nesta segunda mostram
o camisa 10 em ação no centro de treinamento.
A expectativa agora é se o
argentino estará, ou não, em
campo no primeiro amistoso
de preparação do Barcelona
para a próxima temporada,
contra o Gimnàstic de Tarragona (time da 3ª divisão do Campeonato Espanhol) no próximo
sábado. (Agência Brasil)

