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

Goiânia, Sexta-feira, 25 de Setembro de 2020 - Ano 15  nº 2563 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50ç

Prefeitura discute possíveis 
flexibilizações em Goiânia
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Pedidos de seguro-desemprego caem 
9,3% na primeira metade de setembro

Depois de dispararem nos 
últimos meses por cau-
sa da pandemia do novo 

coronavírus, os pedidos de segu-
ro-desemprego de trabalhado-
res com carteira assinada con-
tinuam a cair. Nos 15 primeiros 
dias do mês, o total de pedidos 
recuou 9,3% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Desde o início de junho, o 
indicador está em queda. Na 
primeira metade de setem-
bro, 218.679 benefícios de 
seguro-desemprego foram 
requeridos, contra 241.102 
pedidos registrados nos 
mesmos dias de 2019. Ao 
todo, 62,9% dos benefícios 
foram pedidos pela inter-
net na primeira quinzena do 
mês, contra apenas 2,8% no 

mesmo período de 2019.
O levantamento foi divul-

gado hoje (24) pela Secreta-
ria de Trabalho do Ministério 
da Economia, e considera os 
atendimentos presenciais 
– nas unidades do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
e das Superintendências Re-
gionais do Trabalho – e os 
requerimentos virtuais.

 
Acumulado
Apesar da queda na pri-

meira quinzena de setem-
bro, os pedidos de seguro-
-desemprego continuam em 
alta no acumulado do ano, 
tendo somado 5.203.736, de 
2 janeiro a 15 de setembro 
de 2020. O total representa 
aumento de 6,7% em rela-

ção ao acumulado no mes-
mo período do ano passado, 
que foi de 4.876.556.

No acumulado do ano, 
55,9% dos requerimen-
tos de seguro-desemprego 
(2.909.114) foram pedidos 
pela internet, pelo portal 
gov.br e pelo aplicativo da 
carteira de trabalho digi-
tal; 44,1% dos benefícios 
(2.294.622) foram pedidos 
presencialmente. No mes-
mo período do ano passado, 
98,4% dos requerimentos 
(4.796.231) tinham sido fei-
tos nos postos do Sine e nas 
superintendências regionais 
e apenas 1,6% (80.325) tinha 
sido solicitado pela internet.

Embora os requerimentos 
possam ser feitos de forma 

100% digital e sem espera 
para a concessão do benefí-
cio, o Ministério da Economia 
informou que os dados indi-
cam que muitos trabalhado-
res aguardaram a reabertura 
dos postos do Sine, adminis-
trados pelos estados e pelos 
municípios, para darem en-
trada nos pedidos. O empre-
gado demitido ou que pediu 
demissão tem até 120 dias 
depois da baixa na carteira de 
trabalho para dar entrada no 
seguro-desemprego.

 
Perfil
Em relação ao perfil dos 

requerentes do seguro-
-desemprego na primeira 
quinzena de setembro, a 
maioria é do sexo masculino 

(59,9%). A faixa etária com 
maior número de solicitan-
tes está entre 30 e 39 anos 
(33,4%) e, quanto à escola-
ridade, 59,4% têm ensino 
médio completo. Em relação 
aos setores econômicos, os 
serviços representaram 43% 
dos requerimentos, segui-
do pelo comércio (26,3%), 
pela indústria (14,9%) e pela 
construção (9,6%).

Os estados com o maior 
número de pedidos foram 
São Paulo (65.358), Minas 
Gerais (24.129) e Rio de 
Janeiro (17.420) e os que 
tiveram maior proporção 
de requerimentos via web 
foram Acre (96,4%), Sergipe 
(87,1%) e Tocantins (85,7%). 
(Agência Brasil)
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Mercado 
Imobiliário 
finaliza 1º 
semestre com 
altas em Goiânia 
e Aparecida

Os mercados imobiliá-
rios de Goiânia e de Apa-
recida de Goiânia encerra-
ram o primeiro semestre 
de 2020 com recorde no 
número de vendas no mês 
que junho, que registrou 
alta de 66,8% e aumento de 
50% do VGV em compara-
ção com junho de 2019. Em 
relação a maio deste ano, o 
crescimento foi de 395%. 

E o mês de julho tam-
bém contabiliza uma alta 
de 41,7% em unidades ven-
didas quando comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior, com uma alta do 
VGV de 83,4%. Os resultados 
reforçam que o setor man-
teve um bom desempenho 
em 2020, mesmo diante do 
cenário de isolamento social 
causado pela pandemia. 

Os dados fazem parte 
da pesquisa referente ao 
primeiro semestre e julho, 
divulgada nesta quinta-feira 
(24/9) pela Associação das 
Empresas do Mercado Imo-
biliário de Goiás (Ademi-GO) 
e realizada pela Brain Inteli-
gência Estratégica. Os meses 
de abril e maio tiveram de-
sempenho ruim nas vendas 
em função da insegurança 
do consumidor no início da 
pandemia e, principalmen-
te, em função dos decretos 
do governo do estado que 
obrigaram a paralisação das 
obras e fechamento dos 
stands de vendas. Enquanto 
abril somou 279 unidades 
vendidas e VGV de R$ 87 
milhões, o mês de maio con-
tabilizou a comercialização 
de 235 unidades vendidas e 
VGV de R$ 121 milhões.  

“Confiamos que a queda 
nas vendas, como ocorreu 
no mês de abril e maio, foi 
momentânea e os números 
históricos de junho e julho 
são uma demonstração con-
sistente de que o mercado 
soube se adaptar ao novo 
cenário, que se transformou 
com o uso do que há de mais 
moderno em tecnologia para 
impulsionar as vendas on-
line, como assinaturas digi-
tais, maquetes eletrônicas, 
visitas por agendamento, 
tour 360º e meetings virtu-
ais, entre outros”, destaca o 
presidente da Ademi-GO, 
Fernando Razuk.

Investimentos de estrangeiros 
no País recuam 85%

Jovem é preso com 190 quilos 
de maconha na BR 364, em CaçuAs contas externas re-

gistraram superávit de US$ 
3,721 bilhões em agosto 
deste ano, segundo nú-
meros divulgados ontem 
pelo Banco Central. Esse 
foi o quinto mês seguido 
de resultados positivos. No 
entanto, os investimentos 
estrangeiros no País caíram 
85% em agosto, na compa-
ração com o mesmo perío-
do de 2019. No mês, as apli-
cações somaram US$ 1,4 
bilhão, ante US$ 9,5 bilhões 

em agosto do ano passado.
Na terça-feira, em dis-

curso na Organização das 
Nações Unidas (ONU), o pre-
sidente Jair Bolsonaro disse 
que os investimentos diretos 
no País aumentaram no pri-
meiro semestre deste ano na 
comparação com o mesmo 
período de 2019. “Isso com-
prova a confiança do mundo 
em nosso governo”, afirmou 
a outros líderes mundiais. Os 
números do próprio BC, no 
entanto, o desmentem. 

Um jovem de 23 anos 
foi preso pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) trans-
portando 190 quilos de 
maconha em uma cami-
nhonete na BR-364, próxi-
mo ao município de Caçu. 
A abordagem foi realizada 
nesta quinta-feira (24/9). 
Segundo a PRF, o jovem 
estava há seis meses em 
liberdade após cumprir 
pena por tráfico de drogas.

O veículo conduzido pelo 
jovem foi abordado por poli-
ciais rodoviários federais na 
altura do km 114 da BR-364 
após orientações repassadas 
pelo serviço de inteligência. 
Segundo a PRF, assim que 
a camionete foi parada, os 
agentes encontraram uma 
porção de maconha dentro 
do carro. O motorista afirmou 
aos policiais que havia usado a 
droga e ainda estava sob efei-

to do entorpecente.
Em vistoria na carroceria, 

os policiais localizaram os 
tabletes de maconha pren-
sada. A PRF informou que a 
mercadoria estava avaliada 
em cerca de R$ 200 mil. O 
detido informou que pegou 
a droga no município de Ca-
mapuã (MS) e levaria para 
Goiânia. A ocorrência foi en-
caminhada para a delegacia 
de Polícia Civil em Rio Verde.
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Prefeitura discute possíveis 
novas flexibilizações em Goiânia
Possíveis novas fle-

xibilizações e rela-
xamentos de pro-

tocolos já estabelecidos 
para que o comércio possa 
funcionar na capital foram 
pauta, nesta quinta-feira 
(24/9), do gabinete de cri-
se da Prefeitura de Goiânia. 
Entre os assuntos discuti-
dos estão o retorno das ati-
vidades nas creches, a volta 
das caravanas na região da 
44 e do horário normal do 
funcionamento dos estabe-
lecimentos comerciais.

A presidente da Associa-
ção das Instituições de Ensi-
no Particulares de Goiás, Eula 
Gomes, defendeu o retorno 
dos berçários e creches parti-
culares, em função dos riscos 
que as crianças podem estar 
expostas ao serem deixadas 
pelos pais, que já estão tra-
balhando, em locais inade-
quados, sem segurança sani-
tária, com profissionais sem 

qualificação adequada. Um 
dos maiores motivos para o 
retorno das atividades, se-
gundo Eula, é exatamente o 
fato dos pais não terem com 
quem deixar as crianças en-
quanto trabalham.

Alguns secretários defen-
deram não só o retorno das 
atividades escolares em ber-
çários, como também even-
tos de negócios, congressos 
e feiras especializadas e que 
acontecem anualmente. 
A reabertura do zoológico 
também esteve no centro 
das discussões. Sobre o rela-
xamento de protocolos para 
comércios que já estão fun-
cionando, o gabinete discu-
tiu sobre a importância das 
caravanas para o comércio 
atacadista na região da 44. 
O gabinete de crise deli-
berou envio das propostas 
para que a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) se 
manifeste em breve.

Reprodução
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Cristina Lopes recebe apoio de adversários após ter candidatura retirada
Alysson Lima “manifestam apoio 
à minha candidatura, após atitu-
de vergonhosa do PL de retirar 
meu nome das eleições, depois 
de aclamação em convenção do 
partido”, escreveu a vereado-
ra. No tweet, ela aparece em 
uma foto ao lado de Virmon-
des, Manu e Alysson.

Em outra mensagem, no 
início da semana, ela mani-
festou sua revolta com a si-

A vereadora Cristina 
Lopes publicou nesta 
quinta-feira (24/9), em 
sua conta no Twitter, uma 
mensagem sobre o apoio 
que tem recebido após o 
Partido Liberal retirar a 
sua candidatura à Prefei-
tura de Goiânia. 

Os pré-candidatos Adria-
na Accorsi, Elias Vaz, Virmon-
des Cruvinel, Manu Jacob e 

tuação. “Os responsáveis 
por essa atitude vergo-
nhosa vão entender que 
não é fraudando uma 
convenção que farão va-
ler sua vontade. Fui acla-
mada em convenção e a 
Justiça vai mostrar que os 
partidos não são donos da 
democracia. A população 
não suporta mais esses 
conchavos”, desabafou.
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Brasil adere a aliança internacional para 
aceleração da vacina contra a covid-19
O governo federal 

anunciou nesta quin-
ta-feira (24) a adesão 

ao Instrumento de Acesso 
Global de Vacinas Covid-19 
(Covax Facility), ação adminis-
trada pela Aliança Gavi e a li-
beração de cerca de R$ 2,5 bi-
lhões para viabilizar o ingresso 
do Brasil nesta iniciativa.

Segundo o governo, os paí-
ses são convidados a participar 
do grupo e poderão se benefi-
ciar, ao ter garantido o acesso 
ao fornecimento das vacinas 
disponibilizadas por meio da 
Covax Facility. Dessa forma, 
espera-se que o Brasil possa 
comprar imunizantes para ga-
rantir a proteção de 10% da 
população até o final de 2021, 
o que permite atender popula-
ções consideradas prioritárias.

A adesão permitirá o acesso 
ao portfólio de nove vacinas em 
desenvolvimento, além de ou-
tras em análise. Com a diversifi-
cação de possíveis fornecedores, 
aumentam as chances de aces-
so da população brasileira à va-
cina no menor tempo possível. 
Caberá à Covax Facility negociar 

com os fabricantes o acesso às 
doses das vacinas em volumes 
especificados, os cronogramas 
de entrega e os preços.

A Covax Facility é uma alian-
ça internacional da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS), 
Gavi Alliance e da Coalition for 
Epidemic Preparedeness Inno-
vations (CEPI), que tem como 
principal objetivo acelerar o 
desenvolvimento e a fabricação 

de vacinas contra a covid-19 a 
partir da alocação global de re-
cursos para que todos os países 
aderentes à iniciativa tenham 
acesso igualitário à imunização.

De acordo com Palácio do 

Planalto, a iniciativa não impe-
de que o país realize acordos 
bilaterais com outras empresas 
biofarmacêuticas produtoras 
de vacinas contra a covid-19 
que não estejam contempla-

das pela iniciativa global. Tam-
bém não ficam impedidas ini-
ciativas já realizadas pelo Brasil 
com as biofarmacêuticas que 
fazem parte da iniciativa glo-
bal. (Agência Brasil)
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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 
-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 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 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 
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 Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 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 Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
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, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
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 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (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 imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.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 imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, ba-
nheiro, na laje, blindéx, 
murada, jardim de inver-
no, porta interna de ma-
deira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

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 
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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 25 de Setembro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Livro destaca reconstrução 
de identidades de 
mulheres negras

O lançamento do livro 
“Letramento, gênero e raça 
na (re)construção de identi-
dades de mulheres negras”, 
da autora Suety Líbia Al-
ves Borges, será neste 
sábado (26/9), em evento 
virtual das 14h às 17h.

Em sua obra, a escritora 
aborda a história de vida 
de Sonia Cleide Ferreira da 
Silva, mulher negra, lide-
rança do movimento ne-
gro, do movimento femi-
nista negro e, atualmente, 
pré-candidata a vereadora 
pela cidade de Goiânia. 

O livro compreende a 

pesquisa de mestrado, de-
senvolvida no Programa de 
Pós-graduação em Letras e 
Linguística da Faculdade de 
Letras da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), por Suety. 

Dentre as atividades deste 
evento de lançamento, acon-
tecerá uma roda de conversa 
com as participantes das Ofi-
cinas de Letramento realiza-
das, na ocasião, por meio do 
Projeto de Extensão, coor-
denado pela Profa. Dra. Jo-
ana Plaza, da Faculdade de 
Letras da UFG e, também, 
orientadora da pesquisado-
ra Suety Líbia, à época.

Emmy Internacional 
2020: Brasil recebe 
sete indicações

Brasil e Reino Unido 
dominaram o Emmy 
Internacional de 2020, 

ambos tiveram sete obras sele-
cionadas pela Academia Inter-
nacional de Artes e Ciências da 
Televisão. Ao todo, produções 
de 20 países estão na lista de 
indicações que foi divulgada 
nesta quinta-feira (24).

Uma atração da Record 
TV, o programa Canta Comi-
go, foi indicada na categoria 
programa de entretenimento 
sem roteiro. Gugu Liberato, 
que morreu em novembro de 
2019, era o apresentador do 

reality show musical.
A Globo, por sua vez, con-

corre em três categorias: 
melhor telenovela, com Ór-
fãos da Terra; melhor atriz, 
com Andrea Beltrão por sua 
atuação em Hebe; melhor 
minissérie, com Elis - Viver é 
Melhor que Sonhar.

O ator Raphael Logam, que 
já tinha sido selecionado na 
edição de 2019 por sua atua-
ção na série Impuros, figura a 
lista pela segunda vez conse-
cutiva neste ano por seu tra-
balho na segunda temporada 
da produção da Fox Premium.

As indicações de produ-
ções brasileiras foram nas 
categorias: Melhor perfor-
mance por uma atriz - Andrea 
Beltrão por sua atuação em 
Hebe; Melhor performance 
por um ator - Raphael Logam 
por sua atuação em Impuros - 
Temporada 2; Comédia - Nin-
guém Tá Olhando; Programa 
de entretenimento sem rotei-
ro - Canta Comigo; Telenovela 
- Órfãos da Terra; Minissérie 
ou filme para TV - Elis - Viver 
é Melhor que Sonhar; Progra-
ma de arte - Refavela 40.

Os programas indicados na 

lista de 2020 do Emmy foram 
transmitidos entre 1º de janei-
ro e 31 de dezembro de 2019. 
Os vencedores serão premia-
dos em 23 de novembro.

 
Brasil no Emmy 
Internacional
No ano passado, o Brasil 

levou dois prêmios no Emmy 
Internacional. O Especial de Na-
tal - Se Beber Não Ceie, do canal 
Porta dos Fundos, foi reconhe-
cido na categoria comédia. A 
outra conquista foi da produção 
Hack the City, da National Geo-
graphic, na seção série limitada.
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