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Áudios apontam o envolvimento de Padre
Robson em supostas tentativas de suborno
Novos áudios apontam envolvimento de Padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, em supostas tentativas de
suborno. Conforme apontado pela reportagem, todas as conversas passaram por perícia, comprovando que o Padre está mesmo falando. p2
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Caixa Econômica amplia para R$ 12
bilhões a oferta de crédito agrícola
A Caixa ampliou para R$ 12 bilhões o volume de crédito do Custeio Agro
Antecipado disponível para o primeiro semestre. Desse montante, que
começou a ser emprestado cerca de R$ 8 bilhões já foram contratados. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia proíbe eventos, reduz horário
dos bares e restringe horário da 44
Reprodução

O

novo decreto da prefeitura de Goiânia,
que será publicado
na noite desta segunda-feira
(22), proíbe a realização de
eventos como casamentos,
festas e desfiles, e restringe o
funcionamento de várias outras atividades econômicas.
Os bares e restaurantes,
por exemplo, terão uma
hora a menos para funcio-

nar. Os estabelecimentos,
que hoje fecham às 23h,
terão de baixar as portas
às 22h. Eles também estão
proibidos de tocar qualquer tipo de som, incluindo
música ao vivo. Eles estão
limitados a metade da capacidade máxima.
Os shoppings também
podem abrir até 22h, com
metade da lotação. No caso

Polícia Civil recupera
carga de milho avaliada
em R$ 250 mil, em Rio Verde
Uma ação integrada entre
a Polícia Civil e a Polícia Militar
resultou na apreensão de uma
carga roubada de milho híbrido avaliada em R$ 250 mil.
A ação aconteceu na última
sexta-feira, 19, em Rio Verde.
Na ação conjunta, os policiais recuperaram 382 sacos de sementes de milho
híbrido lacrados e 15 sacos
abertos. O suspeito foi autuado em flagrante pelo
crime de por receptação e
associação criminosa.
A operação teve início
após uma denúncia que indicava a venda de sementes de
milho muito abaixo do valor
de mercado. Após a reali-

zação de apurações, os policiais localizaram a pessoa
que estaria oferecendo as
sementes e, posteriormente,
chegaram até uma propriedade rural, em Rio Verde,
onde estavam armazenadas
as sacas oferecidas.
Os policiais confirmaram,
por meio do lote e notas fiscais, que a carga se tratava
de produto de roubo ocorrido no dia 6 de dezembro do
ano passado, na cidade de
Vianópolis, interior goiano.
Cada saca de semente tem o
valor comercial de mercado
avaliado em R$ 600 e estava sendo oferecida a R$ 200
pelo suspeito detido.
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de barbearias, salões de beleza, templos religiosos, academias e escolas, a limitação
é de 30% da capacidade.
Outra restrição é para o
funcionamento da Região
da 44. As lojas vão funcionar
somente de quarta-feira a
sábado, das 7h às 15h.
Metade dos servidores
da prefeitura trabalharão
em home office, enquanto

a outra metade fará atividades presencialmente. Haverá
uma alternância das equipes
num ciclo de 14 dias.
Segundo o secretário de
Governo, Andrey Azeredo,
o decreto valerá a partir de
quinta-feira (25). Ainda haverá uma reunião com prefeitos da Região Metropolitana para definir medidas
para o transporte público.

Azeredo explica que a
restrição na 44 e também ao
trabalho presencial no Paço,
deve desafogar o sistema de
transporte, reduzindo aglomerações. “Se você continua
tendo uma demanda alta de
passageiros, torna difícil qualquer ação. Isso já diminuirá
muito a demanda por transporte coletivo”, afirmou.
O secretário explicou ainda que, apesar da abertura
de leitos de UTI em Goiânia,
as internações continuam
em alta. “Isso tem um limite”,
destaca. “Não é porque tem
leitos que as pessoas vão se
salvar. Queremos evitar o falecimento. Isso só se dá com
engajamento e conscientização de todos”, completou.
Azeredo afirmou que, caso
não haja conscientização, medidas mais restritivas podem
ser tomadas para frear o contágio pelo coronavírus.
Estudo
Segundo o secretário de
Saúde, Durval Pedroso, um
estudo da prefeitura definiu locais de maior risco de
exposição e transmissão da
covid-19. “São locais que favorecem o acúmulo e a movimentação de pessoas numa
maior intensidade”, disse ele,
citando a 44, cultos religiosos,
bares, restaurantes e praças.

Áudios apontam envolvimento de Padre
Robson em supostas tentativas de suborno
Em reportagem exibida
na noite deste domingo
(21/2) pelo Fantástico, novos áudios apontam envolvimento de Padre Robson
de Oliveira, da Basílica do
Divino Pai Eterno, em Trindade, em supostas tentativas de suborno. Conforme
apontado pela reportagem,
todas as conversas passaram por perícia, comprovando que o Padre está
mesmo falando.
Nos áudios os investigadores apontam a participação do Padre em
um possível esquema de
lavagem de dinheiro, organização criminosa e su-

borno. As conversas eram
gravadas pelo próprio Padre. O material foi apreendido em uma operação do
Ministério Público.
O Padre, que era investigado por desvio de dinheiro
na Associação Filhos do Pai
Eterno (Afipe), teria participado de uma suposta tentativa de suborno a desembargadores do TJ-GO. De
acordo com a reportagem
do Fantástico, o Padre teria prometido repassar R$
750 mil para três desembargadores caso revertessem em segunda instância
uma decisão relacionada
a uma fazenda à Afipe.

Por meio de nota, o TJ-GO afirmou que “desconhece os fatos narrados
na reportagem”. “Não se
pode presumir a ocorrência de irregularidades do
julgamento de processos
a partir de conversa mantida entre advogado e
cliente”, diz o texto.
Segundo apontado pela
reportagem exibida pelo
Fantástico, o Padre Robson
teria um relacionamento amoroso com Tallita di
Martino. Por isso, o marido
dela, Tayrone di Martino
teria tentado chantageado
o Padre para escrever uma
biografia dele.
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Daniel Vilela afirma
que o MDB
permanecerá
como oposição em 2022
Durante o lançamento do Renda Família, em
Goiânia, nesta segunda-feira, 22, o presidente do
MDB Goiás, Daniel Vilela,
falou que “fuxicos fazem
parte” em relação a suposta aproximação com
o governador Ronaldo
Caiado (DEM). “O MDB
foi eleito como oposição
e será assim até 2022”.
De acordo com ele, no
momento certo o partido
discutirá sua posição para
os próximos quatro anos
(de 2023 a 2026). “Então, o
MDB terá sua agenda própria e no ano que vem tomará as decisões”, afirma.
Ele informou que a meta
deste ano é fazer reuniões
internas para começar a
preparação da chapa de
2022. “E no ano que vem
ocorre a consolidação.”
Migração de prefeitos
O presidente do MDB
Goiás, Daniel Vilela, afirmou que a saída de prefeitos emedebistas da sigla
para o DEM não preocupa. De acordo com ele,
os eleitos pelo partido
são “pessoas comprometidas, na grande maioria,
de amizade e lealdade”.
“Estamos
tranquilos.
Não nos prejudica e nem
nos preocupa”, disse o emedebista em coletiva, durante o lançamento do Renda
Família. Na eleição de 2020,
o MDB elegeu 30 prefeitos
em Goiás, enquanto o DEM
elegeu 62 gestores.
Renda Família
No lançamento do programa prometido pelo prefeito eleito Maguito Vilela
(MDB) durante a campanha, Daniel Vilela se emocionou falando sobre o
sentimento de realização.
“Quem está na vida
pública para promover
melhoras na vida das pessoas, fica realizado com
momentos como esse. É
um projeto com a cara
do grupo político que ganhou as eleições. Um sonho realizado que tem a
cara dessa administração.”

diariodoestadogo.com.br

Fale conosco: (62) 3010-4014

jornalismo@diariodoestadogo.com.br

Sede: Rua 109, Nº 36, Setor Sul,
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090
Tiragem: Atende a Lei Estadual
nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 /
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549
comercial@diariodoestadogo.com.br

DIÁRIO DO ESTADO

cotidiano

Goiânia, 23 de Fevereiro de 2021

3

Ronaldo Caiado: “Goiás trabalha para ser o
mais agrotecnológico da América Latina”

A

implantação da rede
5G voltada para
o agronegócio foi
destaque no Mobile World
Congress (MWC) Shanghai
2021, a maior exposição
mundial da indústria de telefonia móvel. Com os novos
investimentos, Goiás trabalha para ser o Estado mais
agrotecnológico da América
Latina, segundo o governador Ronaldo Caiado, um dos
convidados para o webinar
“Conectados para a Prosperidade Compartilhada: o Mecanismo Econômico Digital
Essencial”, onde apresentou,
no início da tarde desta segunda-feira (22/02), o painel
sobre a agricultura de precisão e destacou os próximos
projetos para ampliar a conectividade em solo goiano.
No evento online, que
contou com a participação
de representantes de 20
países, Caiado destacou a
importância da agricultura
de precisão e citou a implantação da rede 5G voltada para o agronegócio, em
caráter experimental, em
Rio Verde. O projeto é realizado pela Secretaria-Geral

Reprodução

da Governadoria (SGG) em
parceria com a Huawei, que
forneceu os equipamentos,
e a operadora Claro, que
disponibilizou a conectividade. A apresentação de casos
de uso inéditos, envolvendo
drones e rovers, foi feita em
dezembro do ano passado,
em uma fazenda modelo e
no Centro de Agricultura Ex-

ponencial (Ceagre), ambos
no município.
“O que mostramos em
Rio Verde é um divisor de
águas para o agronegócio”,
afirmou o governador Ronaldo Caiado. O projeto também conta com parceria de
universidades que criaram,
por meio da inteligência artificial e outros processos

tecnológicos,
algoritmos
para identificação dos problemas de ervas daninhas
em uma plantação de soja
utilizando robôs e drones.
“Com a tecnologia 5G o
produtor rural tem acesso
imediato a dados relacionados a fungos na plantação
e carência de nutrientes no
solo. Com essas informações

ele consegue fazer a correção e o combate a pragas
de forma localizada”, destacou. De acordo com Caiado,
essa precisão diminuiu os
custos de plantio, aumenta
a produtividade e beneficia
o meio ambiente. “É menos
herbicida no solo”, ressaltou.
Goiás é hoje o terceiro maior
produtor de grãos, de soja e

de milho do País.
Em Rio Verde, os dados
da inteligência artificial coletados no campo são encaminhados para o Ceagre, o
Centro de Inteligência Artificial da Universidade Federal
de Goiás (Ceia/UFG) e a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás (Fapeg),
que tratam e armazenam os
dados. “Temos trabalhado
para uma agricultura de precisão. Para uma produção
pautada naquilo que o mundo exige de nós: qualidade,
produtividade, respeito ao
meio ambiente e preservação de nossas nascentes”,
afirmou.
Para o titular da SGG,
Adriano da Rocha Lima,
Goiás tem implantado a
chamada Tríplice Hélice da
Inovação, com a interligação
entre as instituições de ensino, empresas e governo. “A
produção de inovação sai
da academia, onde estão os
profissionais, enquanto que
as empresas puxam esse
processo de acordo com
suas demandas. Ao governo,
cabe a missão de ser o facilitador neste processo, re-

Governo retoma distribuição de alimentos para estudantes da rede pública
Estudantes da rede pública
estadual de Educação receberão, a partir de hoje (22), os
kits alimentação. Ao todo, serão destinados cerca de R$60
milhões em recursos do Tesouro Estadual (Fundo Protege) para a aquisição dos itens.
Em razão da retomada parcial das aulas presenciais em
8% das escolas estaduais, a

distribuição dos kits deve atender a diferentes critérios nesse
ano. Nas unidades escolares
onde foi adotado o modelo de
aulas híbrido, por exemplo, os
alunos em regime presencial
devem receber a merenda
escolar na própria escola e os
demais, que acompanham as
aulas de forma remota, receberão os kits de alimentos.

Assim como no ano passado, os kits serão compostos
por gêneros alimentícios básicos não perecíveis – 2 kg de
arroz tipo 1; 1 kg de feijão tipo
1; 1 kg de macarrão e 340 g de
molho de tomate – e itens da
agricultura familiar, incluindo
3kg verduras, frutas ou legumes variados. Esses alimentos
serão adquiridos pelas esco-

las, dentro do prazo estabelecido, por meio de licitação e/
ou chamada pública.
A intenção é que, com o
fornecimento desses itens,
seja possível suprir as necessidades nutricionais e alimentares dos estudantes durante o
período em que estiverem em
Regime Especial de Aulas Não
Presenciais (Reanp).

Cronograma
De modo a garantir a
isonomia no processo de
distribuição dos kits, neste
primeiro semestre letivo as
escolas da rede estadual de
Educação adotarão um cronograma de entrega.
O primeiro kit, referente aos meses de janeiro e
fevereiro de 2021, deve

ser entregue nas escolas
a partir do dia 22 de fevereiro. Nesse período, os
pais ou responsáveis dos
estudantes que estão em
regime de aulas não presenciais deverão comparecer na unidade escolar do
aluno para fazer a retirada
do kit e assinar o termo de
recebimento.
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Caixa Econômica Federal amplia para
R$ 12 bilhões a oferta de crédito agrícola
A
Caixa Econômica Federal ampliou para
R$ 12 bilhões o volume de crédito do Custeio
Agro Antecipado disponível
para o primeiro semestre.
Desse montante, que começou a ser emprestado em
dezembro do ano passado,
cerca de R$ 8 bilhões já foram contratados, informou
nesta segunda-feira (22/2)
o presidente do banco, Pedro Guimarães, durante uma
transmissão na internet.
“Nós temos R$ 12 bilhões
para o semestre atual e já
emprestamos mais de R$ 8
bilhões. Isso para a safra que
começa no meio de 2021, ou
seja, já antecipamos, isso é
um recorde na Caixa Econômica Federal. Eram, antes,
R$ 3 bilhões, então nós já temos quatro vezes mais que a
carteira anterior”, afirmou.
A expectativa do banco é
de que todas as operações
sejam contratadas até o mês
de abril. Do total de crédito
oferecido, R$ 4 bilhões são
para investimento e R$ 8 bilhões são para financiar ati-

Divulgação

vidades de custeio, comercialização e industrialização.
Segundo a Caixa, os recursos atendem a diversas finalidades, especialmente para
financiar as despesas do ciclo
de produção das principais
culturas do país, como soja,
milho, algodão, arroz, feijão,
mandioca e café, bem como
atividades pecuárias.
Entre as modalidades contempladas nas linhas de cré-

dito rural do banco, empréstimos para o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), para o
Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e para outros empreendimentos do campo.
Insumos e serviços
No caso do Pronaf, voltado a pequenos agricultores e
assentados da reforma agrá-

ria, o financiamento se destina à aquisição de insumos
e pagamento de serviços,
com taxa de juros a partir de
2,75% ao ano, que varia de
acordo com o empreendimento financiado.
No Pronamp, as linhas
de custeio e de investimento permitem financiar tanto
despesas inerentes ao ciclo
produtivo, quanto ações de
implantação, ampliação ou

modernização da infraestrutura de produção e a realização de serviços relacionados à
melhoria da atividade agropecuária na propriedade.
Além disso, podem viabilizar a aquisição de bens
ou serviços cuja utilização
se estenda por vários períodos de produção. A taxa
parte de 4% ao ano e varia
de acordo com o empreendimento financiado.

Para a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que
participou da live ao lado do
presidente da Caixa, a ampliação da participação do banco
nesses investimentos é fundamental para o agronegócio. “O agro brasileiro cresceu
muito e nós precisamos de
mais bancos chegando”, disse.
Empréstimos
De acordo com a Caixa,
entre janeiro e dezembro do
ano passado, o volume de
recursos emprestados em
operações de crédito rural
cresceu 73%, em comparação ao ano de 2019. Nos
últimos 8 anos, a Caixa Econômica emprestou cerca de
R$ 44 bilhões ao setor do
agronegócio.
O volume é modesto se
comparado às operações de
crédito agrícola de outros
bancos com forte penetração
no setor, como o Banco do
Brasil, mas, segundo Pedro
Guimarães, a meta da Caixa
é ampliar para R$ 40 bilhões
a carteira anual de crédito
agrícola até o fim de 2022.

Goiás, Tocantins e DF, 23 de Fevereiro de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------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
semi: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
------------------------------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
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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
------------------------------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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
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
------------------------------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
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
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

ANO 12, Nº 2668
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
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
whatsapp:8220 -6898
------------------------------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
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

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
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
------------------------------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
semi: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
------------------------------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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
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
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 13-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
au20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

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

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
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

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

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
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------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
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
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
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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Estreia espetaculo A Menina Bonita
do Laço de Fita no Cerrado Goiano

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Duo francês Daft Punk anuncia fim da carreira após 28 anos

E

stréia em março o espetáculo teatral a Menina Bonita do Laço
de Fita no Cerrado Goiano.
A peça é uma adaptação da
obra da escritora Ana Maria
Machado pelo Coletivo Ruart. Com temática centrada
no preconceito racial e seus
impactos, a peça aborda
de maneira lúdica um novo
olhar sobre o assunto.
Desafiados pela pandemia causada pela Covid-19,
a equipe e atores precisam
se reinventar no processo de
construção do espetáculo.
Além dos limites quanto a
possibilidade de encontros
presenciais para reuniões
e ensaios, a trupe precisou
lidar com o fator tempo. Di-

retor do espetáculo, Rômulo Santiago, afirma que um
novo olhar foi essencial para
que tudo ocorresse da melhor maneira possível.
Mas o importante, segundo ele, é que agora é possível
fazer um balanço positivo do
processo. “Adotei uma abordagem bem didática, com a
ajuda, claro, da tecnologia.”
Para preparar os atores, Santiago conta que elaborou
diversos materiais multimídia e promoveu uma séria
de LIVES por meio das redes sociais. “Montamos um
calendário de transmissões
ao-vivo com profissionais
incríveis. Discutimos a fundo a questão do preconceito
racial, o papel do ator neste

cenário, o novo momento do
teatro, tudo isso com pessoas altamente capacitadas
e dispostas a colaborar na
transformação social.”
Uma das mudanças necessárias, como afirma o
diretor, foi a redução no número de atores. No palco,
apena três atores fazem toda
a magia acontecer. Além disso, figurino e cenário foram
pensados de forma que o espetáculo possa ser apresentado tanto presencialmente
quanto virtualmente. “De
fato, foi um processo de criatividade pura. Tudo, absolutamente tudo, foi pensado
para garantir uma boa experiência para nosso público,
seja em um local físico seja

pela internet. Agora é esperar a reação da plateia com o
resultado”, destaca.
Sobre as primeiras apresentações, Santiago ressalta que serão realizadas em
parceria com a prefeitura de
Trindade. Fomos agraciados
pela Lei Aldir Blanc, que nos
possibilitou tirar o projeto
do papel. “Queremos muito
levar esta peça para o máximo de escolas, mas para nós
é uma alegria imensa poder
começar pelas escolas municipais”, comemora o diretor.
Segundo ele, ao que tudo indica, os alunos terão contato
com espetáculo virtualmente. “Felizmente nos preparamos para isso e faremos o
nosso melhor.”

Quem ainda tinha esperanças de assistir a uma
apresentação do Daft Punk
infelizmente acaba de perdê-las de vez. O lendário duo
francês, conhecido como
um dos mais importantes e
influentes da música eletrônica nas últimas décadas,
anunciou por meio de um
vídeo pra lá de emocionante
o fim de suas atividades.
Por lá, os “robôs” Guy
Manuel de Homem-Christo
e Thomas Bangalter aparecem em um deserto no
qual os dois se despedem
de forma silenciosa antes
de um deles acabar sendo
explodido e observarmos
uma imagem que mostra
as mãos dos dois unidas
com os dizeres “1993 –
2021” enquanto um trecho
de “Touch”, colaboração do
Daft Punk com Paul Williams, toca ao fundo.
Um colaborador de longa
data do duo confirmou o fim
das atividades à Pitchfork.
Você pode ver o vídeo, chamado por eles de “epílogo”,
ao final da matéria.

Fim do Daft Punk
Com início em 1993, a
carreira do Daft Punk teve
apenas 4 discos de estúdio , o mais recente foi o
aclamado Random Access
Memories (2013), que
nos deu hits como “Get
Lucky” e “Lose Yourself to
Dance” e foi extremamente premiado em todas as
cerimônias possíveis.
Lá no fim dos anos 90
e início dos 2000, no entanto, os queridíssimos
robôs marcaram época
com os espetaculares
Homework (1997) e Discovery (2001), e canções
como “One More Time”,
“Around the World” e
“Harder, Better, Faster,
Stronger” seguirão como
algumas das mais influentes de seus tempos.
O último lançamento
oficial da dupla aconteceu ainda em 2020 e foi
a edição completa da trilha sonora para o filme
TRON: O Legado, com 9
músicas além da versão
original de 2010.

