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Ronaldo Caiado anuncia 81,8 mil doses
e R$ 60 milhões para comprar vacinas
O governador Ronaldo Caiado anunciou, por meio de suas redes sociais, dois lotes de vacinas contra Covid-19. São 53 mil doses da AstraZeneca, suficientes para imunizar todos os idosos acima de 80 anos. Às 19h30, chegam ao Estado 28,8 mil unidades da CoronaVac. p3
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Projeto parcela débitos e oferece
linhas de crédito ao setor de eventos
A Alego analisa um projeto de auxílio emergencial para o setor de eventos,
por meio de parcelamento de débitos. Proposto por Virmondes Cruvinel
(Cidadania), a proposta visa reduzir as econômicas diante da Covid-19. p2
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CMTC diz que não consegue cumprir
distanciamento entre passageiros

A

Companhia Metropolitana de Transportes
Coletivos
(CMTC),
responsável pelo gerenciamento e planejamento do
transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana,
se manifestou sobre o decreto municipal que estabelece novas restrições para a
capital e já adiantou que não
é possível transportar apenas passageiros sentados em
horário de pico. A afirmação
é uma resposta ao trecho do
documento que determina o
distanciamento de passageiros durante as viagens.
O decreto de nº 1601,
publicado na última segunda-feira (22) pelo prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz
(Republicanos) traz, entre
outras, determinações para
o funcionamento de bares,
restaurantes, escolas, shoppings e demais estabelecimentos, como igrejas, além
de especificar restrições e
medidas para o transporte
coletivo na capital.
Conforme o documento,
é obrigatório o uso de máscaras de proteção nos terminais e no interior dos ônibus e
também a adoção, por parte
das concessionárias, de medidas de higienização e ventilação dos veículos. No entanto,
o ponto de controvérsia do
decreto é o que determina “o
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distanciamento entre os passageiros durante a viagem, em
conformidade com o disposto
na legislação relativa ao enfrentamento e prevenção da
pandemia” do coronavírus.
Em nota, a CMTC diz que
concorda com as ações de
governo e afirma, citando

Rogério Cruz articula compra
de vacinas contra a covid-19
A prefeitura de Goiânia
negocia a compra de vacinas
contra a covid-19 para garantir a imunização de toda população da capital o mais rápido possível. A informação
foi dado com exclusividade
pelo prefeito Rogério Cruz
na tarde desta quarta-feira
(24/2). “Amanhã, inclusive, já
teremos reuniões com grupos
dispostos a apresentar propostas”, informou Rogério ao
enfatizar que a prefeitura articula a compra de imunizantes
com empresas já aptas a fazer
a distribuição das doses.
A negociação só foi possível porque o Supremo Tribunal Federal autorizou, na
terça-feira (23/2), que Esta-

dos e municípios comprem
vacinas diretamente dos fabricantes, sem depender do
Ministério da Saúde, caso o
governo federal descumpra
o Plano Nacional de Imunização ou não forneça doses
suficientes para a demanda
de determinadas regiões.
De acordo com Rogério
Cruz, a ideia de articular a
compra direta das vacinas é
para evitar que Goiânia atinja
níveis alarmantes de contaminação. “A capital está em
situação considerada crítica, e
não de calamidade”, observou
o prefeito. “Mas estamos cercados por cidades que estão
em situação um pouco mais
difícil”, completou.

DIÁRIO DO ESTADO
Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

“estudos realizados por todo
o Brasil”, que o transporte
público já oferece ambiente
aberto e ventilado “em índice de 63% nos ônibus, pois
os veículos circulam com as
janelas abertas.
Porém, conforme o órgão,
os ônibus não conseguem

“transportar passageiros sentados em horário de pico” o
que, na prática, tornaria a determinação do decreto municipal impraticável.
“A CMTC continua trabalhando em ações que promovam deslocamentos seguros e
com ações diárias. A operação

na RMTC para o deslocamento dos atuais 270 mil passageiros/dia está em constante
mudança com foco na segurança. O sistema RMTC é metropolitano com 18 cidades
atendidas e com linhas que
atendem esse modelo compartilhado”, afirma.

É fake que pessoas sem máscara dentro de
veículos podem ser multadas, em Goiás
Nas redes sociais, estão girando informações
de que o Detran e a Polícia Militar do Estado de
Goiás estarão aplicando
multas, a partir de 23 de
fevereiro, sobre cidadãos
que não usarem as máscaras hospitalares dentro de
veículos, tanto motoristas
como passageiros.
A informação ainda fala
em três pontos na carteira
de habilitação para quem
for pego pela fiscalização,
e a medida valeria também
para os motociclistas. Mas
em publicação nesta terça-feira, 23, as páginas ofi-

ciais do Governo de Goiás
vieram a público para desmentir a informação.
“É Fake“, classificou a
página do governo. “Pessoas mal intencionadas
estão divulgando a infor-

mação […] A verdade é
que todas as informações
oficiais são sempre divulgadas em nossas redes
sociais. Não seja vítima
e nem propague Fake
News”, diz o aviso.
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Projeto oferece linhas
de crédito
ao setor de
eventos
A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) analisa
um projeto de política de
auxílio emergencial para
trabalhadores do setor de
eventos, por meio de parcelamento de débitos e
linhas de crédito. Proposto
por Virmondes Cruvinel
(Cidadania), a proposta
visa reduzir as econômicas
diante da Covid-19 de um
segmento que, segundo o
parlamentar, praticamente
zerou suas atividades desde o início da pandemia.
“As medidas sanitárias
foram necessárias, mas
não podemos fechar os
olhos para a crise que isso
causou no trade de eventos”, declarou o deputado.
Ele ressalta, ainda, que o
impacto do cancelamento
de eventos chegou também aos segmentos do
turismo e da cultura.
O texto foi apresentado e ainda passará pela
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). O projeto
também permitirá a empresas sediadas em Goiás
que prestam serviços de
gestão,
planejamento,
organização, promoção,
coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos parcelem
débitos na Secretaria da
Economia e outros órgãos.
Para isso, basta as dívidas
terem ocorrido após a decretação de situação de
emergência no Estado.
Justificativa
Segundo a proposta, o
Programa Emergencial de
Recuperação do Setor de
Eventos de Goiás (Persego)
“é um conjunto de medidas que objetivam garantir
a sobrevivência do setor
– que precisa seguir honrando suas despesas – até
que suas atividades sejam
retomadas sem restrições,
bem como gerar a capacidade econômica para que
assim que volte a operar,
o setor tenha condições
de fazer frente ao capital
de giro necessário, bem
como a margem para cobrir todo o endividamento
contraído no período em
que ficou paralisado”.
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Caiado anuncia chegada de 81,8 mil doses
e R$ 60 milhões para comprar vacinas
O
Reprodução

governador Ronaldo
Caiado
anunciou,
nesta quarta-feira
(24/02), por meio de suas
redes sociais, dois lotes de
vacinas contra Covid-19. São
53 mil doses da AstraZeneca, suficientes para imunizar
todos os idosos acima de 80
anos. Às 19h30, chegam ao
Estado 28,8 mil unidades
da CoronaVac. Em Goianira,
durante entrevista coletiva,
ele informou também que
solicitará hoje à Assembleia
Legislativa um projeto autorizativo para destinar R$ 60
milhões tendo em vista adquirir 1 milhão de imunizantes ao custo de R$ 60 cada.
Caiado também anunciou a abertura, em março,
do Hospital de Uruaçu, que
pode chegar a 60 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) para pacientes vítimas
da doença. Outra novidade
é a abertura de mais 10, em
Iporá. Caiado afirmou que
equipamentos já estão a
caminho do município. São
“10 monitores, 10 ventiladores, 40 bombas de infusão.
Estamos abrindo mais leitos

no Oeste goiano pela sobrecarga que lá está. São Luís de
Montes Belos não deu conta
de suportar”, explicou.
O anúncio de novas vacinas
foi feito logo após a formação
de maioria no Supremo Tribu-

nal Federal (STF) para permitir
a compra dos imunobiológicos por Estados e municípios,
caso a União descumpra o Plano Nacional de Imunização. A
entrevista coletiva aconteceu
após reunião com prefeitos,

vereadores e lideranças da
Região Metropolitana de
Goiânia (RMG), na manhã
desta quarta-feira (24/2),
na antiga sede da prefeitura de Goianira, hoje Secretaria Municipal de Educação.

“Trabalho no sentido de
recuperar o tempo perdido.
Se essa alternativa foi dada
pelo Supremo [STF], vamos
atrás dela. Vamos usar todo
nosso prestígio internacional,
com embaixadas e contatos

que temos”, pontuou Caiado,
que ressaltou: “Sem o gesto
egoísta de achar que qualquer
aquisição será feita pensando
única e exclusivamente em
nós. Vocês jamais verão em
mim um comportamento semelhante ao do governador
do Distrito Federal”, criticou,
em menção às declarações
recentes do governador Ibaneis Rocha, de que vai fechar
as fronteiras do DF com Goiás.
Já foi adquirido um tomógrafo de 64 canais, “o mais sofisticado que existe, da Siemens”.
Ele pontuou que esse esforço
vem sendo uma constante e
que houve um avanço significativo, que ficará como legado
para a Saúde do Estado. Foram
abertos, citou, leitos em Formosa, Luziânia, Itumbiara, Jaraguá,
Porangatu, entre outros. “Eu
duvido que haja outra estrutura, criada em apenas um ano
e meio de governo, comparável à que instalamos. Estamos
dando uma resposta, em termos de musculatura, que nenhum outro governo deu. São
mais de 800 leitos em Goiás,
390 de UTI só para Covid”,
frisou o governador.

Governo de Goiás prorroga prazo para entrega de documentos do ICMS Ecológico
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), prorrogou os prazos
para a inclusão das documentações comprobatórias das
ações ambientais para que os
municípios possam ter acesso
às suas cotas partes do ICMS
Ecológico deste ano. A prorro-

gação foi instituída por meio
da Instrução Normativa nº
03/2021, publicada no Diário
Oficial do Estado de Goiás.
O novo prazo é dia 1º de
abril. Antes, as prefeituras
tinham que entregar toda
a documentação até 1º de
março. A medida se deu em
função de dificuldades enfrentadas pela maioria dos

municípios goianos no ano
de 2020 em decorrência da
disseminação da pandemia
do novo coronavírus, que,
inclusive, postergou o pleito
eleitoral municipal e de consequência, abreviou as ações
de transições dos mandatos.
Com isso, muitos dos prefeitos ou prefeitas eleitas
não conseguiriam realizar o

levantamento e o envio de
todos os dados em tempo.
De acordo com a titular
da Semad, Andréa Vulcanis, a
publicação vai ao encontro da
necessidade da pasta de regulamentar e padronizar procedimentos administrativos. Assim, desde o dia 2 de janeiro
até 1º de abril, os municípios
devem inserir a documenta-

ção comprobatória prevista,
exclusivamente no Sistema
online de Avaliação Ambiental
do ICMS Ecológico do Estado
de Goiás, no site da secretaria.
Após a inserção de toda
a documentação, a Semad
fará a análise dos dados no
período que segue de 2 de
abril até 30 de maio. Já no
dia 01 de junho a secretaria

realizará, no Sistema On-line
de Avaliação Ambiental do
ICMS Ecológico do Estado de
Goiás, a liberação do resultado da análise, bem como
os valores referentes a cada
um dos municípios. A partir
dessa data, aqueles que não
concordarem com os resultados terão um prazo de 10
dias para interpor recursos.
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Supremo Tribunal Federal libera compra de
vacinas sem registro da Anvisa por estados

O

Supremo Tribunal
Federal (STF) conseguiu a maioria
de votos necessárias para
manter a liminar do ministro Ricardo Lewandowski
que permite que estados e
municípios comprem vacinas internacionais mesmo
que os imunizantes ainda
não tenham registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (A
A decisão provisória
foi emitida em dezembro.
Para o ministro, estados e
municípios podem importar e distribuir vacinas caso
a Anvisa não dê aval, em 72
horas, após solicitação dos
laboratórios responsáveis
pelos fármacos. Lewandowski ressaltou que isso
vale para “imunizantes que
tenham registro (aprovação para uso em larga escala) em entidades sanitárias de renome”.
O tribunal também formou maioria para permitir
a compra de vacinas contra a covid-19 por Estados
e municípios caso as doses

Divulgação

ofertadas pelo Ministério
da Saúde sejam insuficientes para atender a população local. O julgamento
está sendo realizado no
plenário virtual e já conta
com seis votos para validar a liminar.
O pedido à Anvisa para
importar e distribuir uma vacina já registrada em outro
país, no entanto, só pode
ser feito pelas fabricantes
– ou seja, um governador
não pode tomar essa iniciativa por conta própria
e precisaria aguardar a
empresa solicitar a autorização à agência brasileira
para adquirir o imunizante.
“O federalismo cooperativo, longe de ser mera peça
retórica, exige que os entes
federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado
eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos
respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise
sanitária e econômica decorrente da calamidade pública
causada pelo novo coronavírus”, anotou o ministro.

“Bem por isso, os entes
regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, notadamente
porque estão investidos do
poder-dever de empreender
as medidas necessárias para
o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença”.
Lewandowski foi acompanhado pelos ministros
Edson Fachin, Alexandre
de Moraes, Marco Aurélio
Mello, Cármen Lúcia e Dias
Toffoli. O julgamento está
sendo realizado no plenário
virtual, plataforma na qual
os ministros depositam
seus votos e manifestações
ao longo de uma semana.
A decisão foi tomada em
uma ação movida pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil contra
suposta omissão do governo Jair Bolsonaro em razão
da demora em fornecer um
plano definitivo nacional de
imunização e garantir o efetivo acesso da população à
vacina contra a Covid-19.

Goiás, Tocantins e DF, 25 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 2670
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
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
------------------------------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 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
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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
-------------------------------

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

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

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
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
va392. 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 quartos,
banheiro
social,
cozipraça do avião no
setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

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

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje, 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,
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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Adaptação de Monster Hunter
marca volta ao “normal” do cinema

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Supervisor de segurança
de voo cria podcast para
tirar medo de avião

O

s cinemas esboçam
uma volta à “programação normal” com o
retorno dos grandes lançamentos comerciais. Uma semana
após “Tom & Jerry”, da Warner,
é a vez da adaptação do game
“Monster Hunter”, da Sony,
chegar às telas brasileiras.
Com orçamento de US$
60 milhões, a segunda franquia de games estrelada por
Milla Jovovich e dirigida por
seu marido, o diretor Paul
WS Anderson (ambos de
“Resident Evil”), acompanha
soldados transportados de
forma inesperada para outro
mundo, onde se veem em
uma batalha de sobrevivência contra monstros gigantes. Com o atrativo de marcar a estreia da atriz Nanda
Costa (“Entre Irmãs”) numa

produção internacional, o
lançamento é para quem
gosta de efeitos e explosões
em tela grande, mas não se
importa muito com roteiro.
A semana também mergulha na temporada pré-Oscar 2021 com “Judas e
o Messias Negro”. O filme
sobre a história dos Panteras Negras apresenta Daniel
Kaluuya como o Messias Negro do título, o revolucionário
Fred Hampton, líder dos Panteras que é traído por William
O’Neal, o Judas vivido por
Lakeith Stanfield (os dois atores já trabalharam juntos em
“Corra!”), criminoso recrutado pelo FBI para se infiltrar
no movimento em troca de
liberdade. A tragédia histórica tem 96% de aprovação
no Rotten Tomatoes e é um

dos principais filmes da atual
temporada de premiação cinematográfica dos EUA.
O circuito mais amplo
exibe ainda a comédia dramática nacional “Depois a
Louca Sou Eu”, dirigida por
Julia Rezende (da série “Coisa Mais Linda”) e estrelada
por Débora Falabella (“Aruanas”) como uma mulher que
precisa aprender a lidar com
distúrbios nervosos.
Há outro filme nacional
com protagonista feminina
na programação: “Christabel”, primeiro longa de ficção de Alex Levy-Heller, que
combina drama rural lento e
atmosfera sobrenatural, e foi
premiado nos festivais Cine-PE, Caruaru e Rio Fantastik.
O circuito limitado, que ressurge igualmente das cinzas,

programou ainda duas boas
produções francesas: “O Mundo de Gloria”, que rendeu a
Copa Volpi de Melhor Atriz para
Ariane Ascaride no Festival de
Veneza de 2019, e “Mais que
Especiais”, nova comédia dramática da dupla Olivier Nakache e Éric Toledano (do sucesso
“Intocáveis”) sobre cuidadores
de crianças e adolescentes autistas, que venceu o prêmio do
público no Festival de San Sebastián do mesmo ano.
Completa a programação
“Os Lobos do Leste”, drama
multinacional do cubano Carlos Quintela sobre a natureza
e o envelhecimento, estrelado
por Tatsuya Fuji (do clássico
“O Império dos Sentidos”) e
com produção da cineasta
japonesa Naomi Kawase (“O
Segredo das Águas”).

Normalmente, mesmo
em tempos de pandemia
de Covid-19, milhares de
seres humanos ocupam os
ares diariamente. A taxa de
acidente fatais é mínima. Porém, mesmo assim o medo
de viajar em avião ainda é
tema recorrente na vida de
milhões de pessoas. Para
ajudar a enfrentar esse entrave, Lito Souza criou o podcast Atenção, Passageiros.
Público, Lito Souza tem:
segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística
e Geografia (IBGE), 40%
dos brasileiros têm medo
de voar. Por isso, o nosso
comandante optou por fornecer muita informação.
“A informação incorreta
se propaga mais rapidamente do que a informação correta – estudos indicam até sete vezes mais
rápido. Operações normais
que fazem parte da rotina
da aviação, como arremetidas, por exemplo, continuam sendo noticiados como
eventos dramáticos, inseguros e que “causam pânico”.
As pessoas expostas a isso,
constantemente, desenvolvem medo”, esclarece Lito.
Ele tem 36 anos de experiência em manutenção de
aeronaves e, recentemente,
tornou-se comandante de

voo. O método criado por Lito
para tentar tirar o medo pode
parecer contraditório: a cada
episódio, o podcast Atenção,
Passageiros relembra acidentes da aviação brasileiral.
“Eu acredito que as pessoas ficam traumatizadas
com os acidentes. Então
elas precisam ser expostas à anatomia do que
aconteceu para obter dois
conhecimentos: primeiro,
que a cadeia de eventos
que levam a um acidente
é muito complexa, por isso
eles são raros. E segundo,
ao aprender que ações foram tomadas para evitar
futuros acidentes, traz uma
sensação de que aquele
acontecimento não foi em
vão”, defende Lito Souza.
O comandante também
usa o podcast para explicar
questões que, costumeiramente, aterrorizam alguns
passageiros, como a turbulência e os barulhos ouvidos durante o voo.
“O podcast traz informações mais detalhadas
e também conversas com
convidados que agregam
ao assunto discutido no
episódio”, explica. Os episódios de Atenção, Passageiros são liberados todas
as terças-feiras, nas principais plataformas de áudio.

