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Governo de Goiás apresenta produções
sobre goianas de destaque na cultura
O Governo de Goiás preparou uma programação especial para homenagear as mulheres durante o mês de março. A homenagem será feita por
meio do Museu da Imagem e do Som, que selecionou cinco produções especiais sobre mulheres que marcaram a história: a escritora Regina
Lacerda, a poetisa Cora Coralina, a artista e pintora Goiandira do Couto, a pianista Belkiss Spenzieri e a escritora Nice Monteiro Daher. p3
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Ônibus do transporte coletivo operem
apenas com passageiros sentados
Os ônibus do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia
deverão operar apenas com passageiros sentados, de acordo com novo
decreto publicado neste domingo pela Prefeitura de Goiânia. p2
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Decreto de Lockdown parcial é mantido
por mais uma semana em Goiânia e região

O

s prefeitos de Goiânia, Aparecida e
região metropolitana após um dia inteiro de
negociações
terminaram
no começo da noite deste
sábado (06/03) a reunião
que definiu a continuidade de mais uma semana de
restrições nas cidades. Na
prática, o lockdown parcial
que iniciou na segunda-feira
(01/03) permanece até o dia
14 de março, após esta data
a decisão será novamente
reavaliada pelos gestores.
O novo decreto também
estabelecerá restrições em
supermercados que agora
poderão atender apenas um
membro da unidade familiar.
O texto foi publicado neste
domingo (07/03)
A condição de reabertura do comércio estabelecida
pelas Prefeituras era a ocupação dos leitos ter abaixado para 70%, algo que não
aconteceu. Pelo contrário, a
situação piorou consideravelmente com a ocupação
dos leitos de UTI em Goiânia
chegando a 99,57% neste
sábado (06/03). Esse foi o
principal argumento para a
manutenção da medida.
O número preocupa os
gestores da saúde que veem
um colapso iminente. Mesmo com a implantação de
outros 74 leitos, existe a dificuldade em encontrar pessoal para o trabalho, visto
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que profissionais da saúde
além de estarem exaustos
estão preocupados com a
reinfecção devido à novas
variantes. “Temos condições
de equipamentos, mas faltam profissionais, os que estão em campo estão estafados. É preciso responsabilidade
na hora de dizer que é só criar
leito. Abrimos o maior número
proporcional do País, com hospitais de concreto, não de lonas. Mas estamos no limite em

Ocupação de leitos de UTI em
Goiás para covid chega a 99,18%
A taxa de ocupação dos
leitos de unidades de terapia
intensiva (UTIs) destinadas ao
tratamento de pacientes da
covid-19 em Goiás está em
99,18%. No quadro de leitos
da rede estadual de hospitais, estão ocupadas 99,12%
das UTIs para tratar covid-19.
Enquanto isso, a rede privada
acumula ocupação de 99,1%
das vagas em UTIs. Os dados
foram retirados na tarde deste
domingo (7/3) do painel disponibilizado pela Secretaria
Estadual de Saúde (SES-GO).
Somente na última semana,
conforme os boletins divulgados pela SES-GO, o estado re-

gistrou 17.224 novos contaminados pela covid-19 e chegou
à marca total de 413 mil infecções. Com a saúde atuando em
seu limite nas redes pública e
privada, Goiás também se aproxima de 9 mil mortes pelo vírus.
Nesta semana, o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, informou
aumento de até 500% na
demanda de oxigênio em
hospitais da rede estadual
de Goiás. Ainda assim, o titular da pasta afirmou, em entrevista ao jornal A Redação,
não haver perigo de desabastecimento dos estoques
de oxigênio do Estado.
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relação ao número de profissionais”, destacou o governador Ronaldo Caiado (DEM) que
participou de forma breve da
segunda parte da reunião.
Representantes do setor
judiciário participaram que
defenderam a manutenção
das medidas. Uma proposta
alternativa apresentada pelo
setor empresarial era a reabertura das lojas e comércios
com um toque de recolher a
partir das 22h, além da para-

lisação do transporte coletivo,
algo que foi considerado ilegal
pelo Ministério Público.
A proposta foi feita pelo
presidente da Fecomércio,
Marcelo Baiochi e consistia
em barrar por uma semana o
transporte coletivo em Goiânia. Os proprietários dos estabelecimentos iriam cuidar
da logística de ida e volta
dos funcionários ao trabalho. “Nós vamos proporcionar aos funcionários que

cheguem ao trabalho. Quem
tem carro, faz uma rota, e
ele faz o transporte e trás
os funcionários que estiverem perto. O vale transporte
pode ajudar na gasolina. E
aquele que não tem como
chegar à sua porta, fará o
home office. Menor será o
prejuízo proporcionar esse
transporte, do que continuar
fechado, sem poder faturar”,
destacou Baiochi em comunicado enviado à imprensa.

67% dos jovens no Estado nunca fizeram
nenhum tipo de trabalho voluntário
Uma pesquisa feita
pelo Goiás Pesquisas em
parceria com o Diário do
Estado, revelou algumas
informações
interessantes sobre o tema do
trabalho voluntário. Das
732 pessoas ouvidas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2021, apenas
24% já haviam realizado
trabalho voluntário, enquanto 76% nunca tiveram a experiência.
Da população jovem,
67% respondeu que nunca realizou nenhum tipo

de atividade voluntária
na vida. Mas, de todas as
pessoas ouvidas que já
passaram pela ação, 71%
são mulheres, e apenas
29% são homens.
Dentre as motivações,
68% das pessoas alegaram razões pessoais: doença na família, violência
no bairro e religião. Nessa linha, 53% das pessoas aderiram à causas
religiosas ou de caráter
humano. Outros 29% se
envolveram com questões relacionadas à defesa

dos animais, e 18% disseram que sua atividade
se relaciona com “fazer o
bem a quem precisa”.
Para quem não faz
trabalho voluntário, as razões alegadas foram falta
de tempo (29%) e não saber onde encontrar informações sobre isto (35%).
Dentre as ações, 86% são
relacionadas a doação de
alimentos, roupas, material escolar ou dinheiro,
enquanto 10% doam o
tempo ou o serviço e 4%
doam sangue.
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Transporte
coletivo deverão operar
apenas com
passageiros
sentados
Os ônibus do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia deverão operar apenas com
passageiros sentados, de
acordo com novo decreto
publicado neste domingo
pela Prefeitura de Goiânia.
A pauta foi um dos assuntos centrais da reunião
que os prefeitos tiveram
ao longo deste último sábado (06/03) que definiu o
futuro do lockdown parcial
nas cidades que ficam no
entorno da capital goiana.
“Empresas do transporte coletivo deverão
observar, rigorosamente,
o limite de capacidade
de passageiros sentados,
sendo proibido o embarque nos veículos acima
deste limite”, diz trecho
do decreto.
A paralisação total do
serviço de transporte público era um pedido de
segmentos do setor empresarial da região e foi
liderada pelo presidente
da Federação do Comércio do Estado de Goiás
(Fecomércio-GO)
que
defendia que o translado
de funcionários aos seus
locais de trabalho fossem
bancados pelos chefes
por meio de veículos particulares. A ideia chegou
a agradar alguns gestores municipais.
No entanto, setores do
judiciário como o Ministério Público do Estado de
Goiás (MP-GO) e Defensoria Pública colocaram fim
no debate. A argumentação foi que o serviço de
transporte coletivo era
considerado essencial e
não poderia ser interrompida. A proposta também
não agradou outros segmentos. Empresas de segurança privada, limpeza
e conservação de patrimônio repudiaram a ideia
que não foi adiante.
A Prefeitura de Goiânia, se comprometeu na
reunião em intensificar e
ampliar a fiscalização no
transporte coletivo, mas
ainda não deu detalhes
de como será a logística.
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Governo apresenta produções especiais
sobre cinco goianas de destaque na cultura

O
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Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), preparou
uma programação especial
para homenagear as mulheres durante o mês de março.
A homenagem será feita por
meio do Museu da Imagem
e do Som (MIS), que selecionou cinco produções especiais sobre mulheres que marcaram a história do Estado:
a escritora Regina Lacerda, a
poetisa Cora Coralina, a artista
e pintora Goiandira do Couto,
a pianista Belkiss Spenzieri e a
escritora Nice Monteiro Daher.
Os vídeos serão postados semanalmente nas redes sociais e
no canal do Youtube da Secult
Goiás e fazem parte das comemorações pelo Dia da Mulher,
celebrado no dia 8 de março.
A superintende do Patrimônio Histórico, Cultural e
Artístico, Tânia Mendonça, explicou como a equipe selecionou as homenageadas. “Essas
mulheres fortes e sensíveis,
determinadas e conciliadoras,
talentosas e ousadas para o
tempo delas, foram escolhidas porque tão bem representam tantas outras goianas do
passado e do presente, que

merecem a homenagem da
Secult Goiás neste mês dedicado à mulher”.
Todas as produções foram
resgatadas do arquivo do MIS
e, segundo Tânia, as próprias
artistas fizeram parte da história do museu, como Belkiss,
que foi grande incentivadora
do local, doando itens preciosos do seu acervo, além de
sempre acreditar e respaldar
os projetos da unidade.
A superintende explica
também que a publicação dos
vídeos tem um sentimento e
importância ainda maior devido ao atual momento em que
vivemos. “Neste momento de
reclusão, de confinamento, é
preciso que a fé, o talento, a
sensibilidade e a determinação
sejam exercitadas intensamente por homens e mulheres.
E essas mulheres exercitaram,
cada uma à sua maneira, e à
sua época, a prática da fé, do
talento e da determinação nas
suas trajetórias”, declarou.
Tânia Mendonça também
deixa um recado para as mulheres que fazem cultura em Goiás.
“Persistam no caminho guiado
pelas suas vocações e seus talentos. Superem as mudanças de
rumo e renasçam todos os dias.

Ronaldo Caiado anuncia R$ 28 milhões para ações sociais em 237 municípios
O governador Ronaldo
Caiado (DEM) autorizou o
repasse de R$ 28 milhões
para financiamento de ações
assistenciais em 237 municípios. Este número representa 96% do universo de cidades goianas. Os demais nove
municípios que ainda não
conseguiram acesso ao re-

curso tentam dirimir irregularidades na documentação
para ter direito ao benefício.
O dinheiro se destinará a
socorrer a parcela mais vulnerável da população, que é
também a que mais sofre com
os desdobramentos econômicos da pandemia do coronavírus. Caiado escalou a Secreta-

ria de Desenvolvimento Social
(Seds) para realizar uma força-tarefa com o intuito de capacitar gestores a usar e prestar
contas do dinheiro, de modo a
evitar problemas futuros.
“Com uma lei que foi enviada para a Assembleia Legislativa, estamos tentando
fazer com que esses recursos

possam abranger mais áreas
relativas à assistência social.
O intuito é que as prefeituras
possam utilizar esses recursos
neste período de calamidade
pública, para atender às urgências das pessoas em vulnerabilidade social”, explica a
secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia.
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Governo federal barra novo cadastro
para auxílio emergencial a vulneráveis

A

nova rodada do auxílio
emergencial
a vulneráveis deve
contemplar apenas brasileiros que já estavam recebendo o benefício em dezembro
de 2020, sem possibilidade
de novo cadastro para alcançar quem também perdeu a
fonte de renda no período
mais recente.
A estratégia do governo
já desperta críticas de organizações da sociedade civil, que consideram urgente
a abertura de um novo prazo
para pedidos de auxílio. As
entidades também dispararam um movimento para ampliar o limite de R$ 44 bilhões
aprovado pelo Senado para o
pagamento do benefício.
As críticas surgem antes
mesmo da aprovação final da
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que abre caminho para nova rodada do
auxílio. O texto ainda precisa
do aval da Câmara dos Deputados, em dois turnos de
votação. A previsão é que as
discussões na Casa tenham
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início nesta terça-feira.
A Rede Brasileira de
Renda Básica alerta para
a urgência de o Ministério da Cidadania abrir um
novo cadastramento para
incluir pessoas que perderam o emprego ou renda
e ficaram em situação de
vulnerabilidade a partir do
segundo semestre de 2020.
A primeira rodada do auxílio considerou quem estava registrado no Cadastro
Único de programas sociais
até 20 de março. Para os
“invisíveis”, também foram
aceitos pedidos por site ou
aplicativo até 2 de julho do
ano passado – prazo que
nunca foi reaberto.
Segundo apurou o Estadão, o governo não vê espaço para abrir um novo cadastramento e quer “aproveitar
o que já existe”. A avaliação
é que a base de dados pré-existente já contemplaria
um número robusto – 56
milhões de brasileiros recebiam o auxílio em dezembro
– e foi preciso desenhar no-

vos critérios para conseguir
focalizar o benefício nos cerca de 45 milhões que devem
ser alcançados agora com a
nova rodada.
Sem proteção
Além disso, mesmo quem
não estava no CadÚnico em
março do ano passado tem
boa chance de ter conseguido o auxílio por meio do site
ou aplicativo da Caixa, argumentam técnicos ouvidos
pela reportagem.
Por outro lado, trabalhadores que tenham eventualmente perdido o emprego no
segundo semestre de 2020,
sem conseguir recolocação,
podem ficar sem proteção.
Outro obstáculo citado
pelos técnicos é a demora
para operacionalizar novos
cruzamentos de dados, o
que é rebatido pelas entidades, uma vez que o número de pedidos desta vez
seria menor do que na primeira rodada. Procurado,
o Ministério da Cidadania
não se manifestou.

Goiás, Tocantins e DF, 8 de Março 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 2676
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
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

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
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
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
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------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
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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
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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,cozin
ha,sala,varanda,barracão
com 2/4, sala e cozinha
com
entraliada,portão
eletrô nico,e cerca elétrica. tratar (62) 81304240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre ci
22415

JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
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

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

------------------------------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
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------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 whatcia
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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Palmeiras vence o Grêmio e
conquista a Copa do Brasil

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Especial da série ‘Friends’
será gravado no mês de abril

O

Palmeiras é campeão
da Copa do Brasil e
termina a temporada 2020 com três títulos. A
comemoração da taça veio
após o Verdão vencer o Grêmio por 2 a 0 no jogo de volta,
no Allianz Parque. Wesley fez
o primeiro, e Gabriel Menino
deu números finais ao duelo.
Com essa conquista, o Verdão chega ao tetracampeonato na Copa do Brasil, ultrapassando Corinthians e Flamengo
e se tornando o 3º maior campeão da copa nacional, atrás
de Grêmio e Cruzeiro.
Começo elétrico
O Grêmio iniciou com
muita velocidade e, em menos de dois minutos, chegou com perigo. Vanderson
cruzou rasteiro pela direita
para Pepê. O camisa 25 se
esticou, mas não alcançou a

bola. Minutos depois, Alisson arriscou de fora da área,
mas o chute foi para fora.
O Palmeiras respondeu
com Rony. O camisa 11 foi
lançado e avançou com liberdade. No momento da
finalização, Paulo Miranda
apareceu com um bloqueio
essencial, aliviando o perigo.
Em boa jogada trabalhada, Felipe Melo deu ótimo
lançamento para Rony na esquerda. Ele cortou o zagueiro
e rolou para Raphael Veiga.
De primeira, o meia chutou e
marcou, mas o bandeira flagrou impedimento do camisa
11 e o lance foi anulado.
Apesar do susto, o Imortal
voltou a chegar com perigo.
Aos 22 da etapa inicial, os visitantes organizaram boa tabela. Diego Souza fez o pivô
para Maicon, que foi travado
no momento do chute.

Ainda sobrou tempo para
a equipe da casa ameaçar
Paulo Victor com chutes de
fora da área de Zé Rafael e
Wesley, mas o primeiro tempo terminou sem gols.
Palmeiras abre
Na volta do intervalo, o
Grêmio ia ao ataque com
mais jogadores, enquanto o
Palmeiras diminuía o ritmo.
Sem nenhuma alteração, Renato Gaúcho viu sua equipe
ficar em desvantagem com 7
minutos da segunda etapa.
Raphael Veiga aproveitou
a transição defensiva lenta
dos visitantes, se livrou da
marcação no meio-campo e
avançou. Ele rolou para Wesley na esquerda. O garoto
ajeitou e finalizou de pé esquerdo. Paulo Victor resvalou na bola, mas não impediu que ela entrasse.

Após sofrer o gol, Renato
fez alterações drásticas em
sua equipe, tirando Kanneman e colocando mais jogadores de ataque, como Jean
Pyerre, Churín e Ferreira.
No outro lado, Abel Ferreira aumentou a marcação
no meio-campo, colocando
Mayke e Patrick de Paula, e
Gabriel Menino.
Precisando de dois gols, o
Grêmio não conseguia criar
e ficava longe da meta de
Weverton. Por outro lado,
Paulo Victor não segurava e
cometeu outra falha.
Em novo contra-ataque rápido, Gabriel Menino recebeu
na esquerda, driblou o marcador e chutou entre as pernas
do goleiro. O Palmeiras sacramentou o placar e terminou a
Copa do Brasil com o título e
sem conhecer o sabor da derrota na competição.

O especial da série
“Friends” (1994) tem o
início das filmagens marcado para abril deste ano.
David Schwimmer, 54, que
interpretava Ross Geller,
afirmou que a produção
conseguiu finalizar os protocolos de segurança para
o início das gravações. A
reunião já tinha sido anunciada em fevereiro de 2020,
pela HBO Max, mas em decorrência da pandemia do
coronavírus foi adiada.
Schwimmer conta que
deve ir para Los Angeles em
abril para gravar o projeto.
Algumas cenas foram feitas
previamente, mas as principais serão rodadas agora.
“Na verdade, em pouco
mais de um mês estou indo
para LA. Finalmente descobrimos uma maneira de filmar
a série com segurança e haverá uma parte que faremos
gravações externas por causa
dos protocolos de segurança”, disse o ator de Friends.
O artista contou ainda que haverá surpresas
no episódio especial, em
entrevista para Andy Cohen no SiriusXM. Quando
perguntado sobre quem
irá apresentar o projeto,
Schwimmer
respondeu:
“Eu não sei se eu posso
contar. Eu posso te dizer
que não é a Ellen, nem o
Billy Crystal. Eu posso te

contar quem não vai apresentar, mas isso levaria um
tempo, provavelmente”.
Lisa Kudrow, que deu
vida a Phoebe em Friends,
confirmou em entrevista
com Rob Lowe para o podcast Literally! que algumas
cenas já estão prontas. “Eu
já filmei alguma coisa, então definitivamente estamos fazendo, porque eu já
filmei uma coisinha”.
Ela ainda disse que o
especial não é uma continuação da série: “Não é
tipo uma coisa com roteiro.
Nós não estamos interpretando nossos personagens.
Somos nós nos reunindo, o
que não acontece tanto e
nunca aconteceu publicamente desde que paramos
de gravar em 2004”.
De acordo com o Mirror,
algumas partes das gravações de Friends acontecerá
nos estúdios originais da
série, o Stage 24, na Warner Bros da Califórnia.
A série tem 10 temporadas e foi exibida de 1994 a
2004. Nela, seis amigos, interpretados por Lisa Kudrow,
Jennifer Aniston, Courteney
Cox, Matthew Perry, Matt
LeBlanc e David Schwimmer dividem os problemas,
amores e enfrentam a vida
em Nova York, enquanto
passam o tempo livre na cafeteria Central Perk.

