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Governo antecipa R$ 23 milhões para
quitar dívida com Bolsa Universitária
O Governo de Goiás repassou R$ 23,3 milhões à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), entidade responsável pela administração do então
Programa Bolsa Universitária, para quitar parte da dívida deixada pelos governos anteriores com Instituições de IES credenciadas à iniciativa. p3
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Com 100% de UTI´s de Covid ocupadas, saúde de Goiânia entra em colapso
Antes de liberar mais vagas no Hospital das Clínicas, a secretaria de Saúde
da Prefeitura de Goiânia registrou o colapso na disponibilidade de UTI´s
para pacientes de Covid-19 que precisam desse tipo de atendimento. p2
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Ampliada parceria para trabalho
de presos em parques de Goiânia
A
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Polícia Penal de Goiás
e a Prefeitura de Goiânia renovaram, nesta
quarta-feira, dia 10/03, a parceria no Projeto Recuperando
Pessoas e Parques, que visa
promover a ressocialização de
custodiados do regime aberto
e semiaberto do Complexo
Prisional de Aparecida de Goiânia e região metropolitana
através do emprego.
Na ocasião também foram
anunciados novos benefícios
para os detentos que trabalham fazendo limpeza, manutenção e conservação de parques e outros espaços públicos
de Goiânia ou em postos administrativos. Além do salário mínimo pago a eles, a prefeitura
também fornecerá vale transporte, vale refeição e outros
benefícios operacionais.
O número de vagas também foi ampliado. Segundo a
Central de Acompanhamento
e Formação (CAF) da Dgap,
hoje 172 presos estão empregados pela prefeitura, principalmente na Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)
e Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Agora
serão 300 presos trabalhando
por meio deste projeto.
O Recuperando Pessoas
e Parques funcionava como
convênio. Agora ele funcionará como o Termo de

Cooperação Técnica entre a
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap) e a
Prefeitura de Goiânia. Durante
a solenidade, o diretor-geral de
Administração Penitenciária,
tenente-coronel Franz Rasmussen, e o prefeito de Goiânia, Rogério da Cruz, assinaram
o termo, que consolidará esta
parceria por mais cinco anos.
As novidades no Projeto Re-

Justiça exige cumprimento de
medidas para evitar aglomerações em transporte coletivo
Em decisão publicada
nesta quarta-feira (10/3), o
juiz José Proto Oliveira definiu que a prefeitura e as
empresas de transporte coletivo de Goiânia têm até 48
horas para o cumprimento
de medidas para evitar aglomerações nos ônibus e terminais da capital. As normas
foram estabelecidas pelo
decreto municipal publicado
recentemente determinando ações de enfrentamento
à pandemia de covid-19.
O juiz determinou que
as empresas deverão pagar
multa de R$ 5 mil por dia em

caso de descumprimento
das medidas indicadas. Ele
reforçou, em sua decisão,
que as empresas não devem
permitir o transporte de passageiros em pé.
Em resposta, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC)
informou que, como órgão
gestor, está cumprindo o
decreto da prefeitura de
Goiânia naquilo que lhe
compete organizar e fiscalizar a prestação do serviço.
“A CMTC adianta ainda que
não foi notificada da decisão”, explicou em nota.
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cuperando Pessoas e Parques
são sustentadas pelos resultados positivos desta iniciativa. O
índice de reincidência criminal
entre os custodiados que participam do projeto é de 13%,
um dos mais baixos do país, já
que, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), a reincidência nacional
de presos que participam de
projetos de ressocialização gira

em torno de 60 a 70%.
Para o diretor-Geral, tenente-coronel Franz Rasmussen,
esta parceria é mais uma ação
da Polícia Penal de Goiás para
garantir a expansão das atividades de reintegração social
dos detentos, criando oportunidades de trabalho e renda.
“Estamos cumprindo aqui
uma determinação do governador Ronaldo Caiado ao am-

pliar vagas de emprego para
os presos. Nossa expectativa é
lançar esse projeto nas principais comarcas de Goiás abrindo aproximadamente duas
mil vagas dentro deste programa”, disse o diretor-Geral.
Para viabilizar estas parcerias, a Polícia Penal de Goiás
iniciará um o diálogo com as
prefeituras dos 30 maiores
municípios do Estado.

Manifestação em Goiânia pede retomada
de serviços em restaurantes e bares
Trabalhadores e empresários fazem, na manhã
desta quarta-feira (10/3),
uma manifestação em Goiânia pedindo a retomada
dos serviços em restaurantes e bares da capital. O
ato acontece em frente ao
Paço Municipal.
O Sindicato dos Trabalhadores em Bares e
restaurantes, com apoio
da Abrasel e Sindibares,
agendaram o protesto
para pedir a retomada
imediata das atividades
de Drive-Thru e de retirada no restaurante, também conhecida como

take-out ou take-away.
Durante a manifestação, os empresários e
trabalhadores do setor de
alimentação, sinalizam à
prefeitura que estão prontos para discutir a volta das
atividades de bares e restaurantes na capital, com
uma retomada responsável
com toda segurança exigida
para prevenção a Covid-19.
“Ficamos mais de 7
meses afastados do trabalho e não recebemos nenhum auxílio do governo
do estado e nem da prefeitura de Goiânia. Agora,
novamente estamos so-

frendo um novo golpe e
já perdemos mais de 6 mil
postos de trabalho. Não
vamos ficar calados, vamos lutar pelos nossos direitos”, conta o presidente
do Sechseg, Marlos Luz.
Outro ponto levantado pelos manifestantes é
o aumento da fiscalização
por parte da prefeitura,
além da ajuda com isenção de impostos. Eles também pedem um canal (um
disque-denúncia) onde os
próprios donos de bares e
restaurantes possam denunciar outros que não estão seguindo os protocolos.
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Com 100%
de UTI´s de
Covid ocupadas, saúde de Goiânia entra em
colapso
Antes de liberar mais
vagas no Hospital das Clínicas, a secretaria de Saúde
da Prefeitura de Goiânia
registrou o colapso na disponibilidade de UTI´s para
pacientes de Covid-19 que
precisam desse tipo de
atendimento. Com pacientes na fila para internação,
a nova unidade pode não
dar conta de atender à
demanda e evitar a continuidade da situação de
calamidade. É o momento
mais crítico da pandemia
do Coronavírus na capital.
No começo da noite
de 10 de março, nenhuma
das unidades próprias ou
contratadas disponibilizava
leitos de UTI´s pacientes de
Covid. De 256 vagas contratadas e próprias, a Saúde de Goiânia tinha ocupação total. Nas vagas de
enfermaria para pacientes
infectados pelo Coronavírus, de 207 vagas estavam
ocupadas 180. 12 estavam
vagas enquanto outros 15
estavam bloqueados.
Médicos informaram,
reservadamente,
que,
sem o leito de UTI para o
paciente com perfil mais
grave, o número de óbitos pode aumentar na capital. Segundo estatística
da secretaria, de 55 óbitos registrados no dia 10,
13 deles foram registrados nas últimas 24 horas.
Um dos critérios para a
continuidade das medidas
restritivas em Goiânia é a
taxa de ocupação de leitos.
Iniciada dia primeiro de
março, a iniciativa da prefeitura da capital ainda não
surtiu o efeito desejado e,
ao contrário, passou de próximo de 80% de ocupação
de leitos de UTI para 100%.
A prefeitura atende os
pacientes de Covid com internação na Maternidade
Oeste, na Clínica do Esporte, no Hospital Gastro Salustiano, na Santa Casa de
Misericórdia, no Hospital
Jacob Facury, no Hospital
Ruy Azeredo e no Hospital
das Clínicas da UFG.
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Governo de Goiás antecipa o pagamento
para quitação de dívidas do Bolsa Universitária

O

Governo de Goiás
repassou R$ 23,3
milhões à Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG), entidade
responsável pela administração do então Programa
Bolsa Universitária — hoje
renomeado em Universitário
do Bem (ProBem) —, para
quitar parte da dívida deixada pelos governos anteriores
com Instituições de Ensino
Superior (IES) credenciadas à iniciativa. O valor será
destinado ao pagamento
de todas as parcelas deste
ano, previstas no acordo firmado em 2019. O anúncio
do pagamento foi feito pela
presidente de honra da Organização e coordenadora do
Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), primeira-dama Gracinha Carvalho Caiado, e diretoria da OVG em reunião virtual
com representantes das IES.
Em 2019, quando a atual gestão assumiu a OVG, o
então Programa Bolsa Universitária encontrou uma dívida
de mais de R$ 76 milhões.
As administrações anteriores
deixaram de pagar oito meses
a 82 faculdades e universida-
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des parcerias do programa.
Consciente que aqueles que
prestam serviços para a população não podem ficar no
prejuízo e muito menos os
bolsistas, uma das primeiras
atitudes tomadas pelo governador Ronaldo Caiado foi
reunir-se, no primeiro mês do

seu mandato, com o Sindicato
das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de
Goiás (Semesg) e buscar uma
solução para o problema.
A partir dessa reunião, o
Governo de Goiás e a OVG
elaboraram um cronograma

para o pagamento, dentro de
um parcelamento que fosse
possível e, desde então, já
pagou R$ 37 milhões. Além
disso, sempre mantiveram
rigorosamente em dia o pagamento junto as instituições de
ensino superior credenciadas,
como determina a lei.

Mesmo em meio à maior
crise sanitária e econômica das últimas décadas, a
gestão responsável e comprometida do governador
Ronaldo Caiado conseguiu
antecipar o pagamento das
instituições de ensino, como
uma forma de respeito àqu-

eles que preparam a juventude para o futuro. Com o
adiantamento das parcelas
de 2021, vão ficar faltando apenas os seis meses
de 2022, restando cerca de
R$ 13 milhões para quitar a
dívida toda, deixada pelos
governos passados.

Estado recebe nova remessa de 69,8 mil doses de vacina contra Covid-19
Nova remessa com 69,8
mil doses de CoronaVac chegaram a Goiás na noite de
terça-feira (9). A Secretaria
de Estado da Saúde (SES)
armazenou a vacina na Rede
de Frios, em Goiânia, e deve
distribuí-la para as 18 regionais nesta quarta-feira (10).
Com a chegada desse

novo lote, Goiás recebeu
o total de 584.280 doses,
somando as vacinas CoronaVac e AstraZeneca.
A SES informou que essas
doses devem ser aplicadas em
idosos. Cada município está
organizando as aplicações
conforme a população de
cada faixa etária. A pasta in-

formou ainda que tem conseguido manter a campanha de
imunização sem suspensões.
Assim como nas remessas
anteriores de CoronaVac, a SES
deve enviar aos municípios,
inicialmente, apenas a metade do total de vacinas recebidas, para ser aplicada como 1ª
dose. Só depois da janela apro-

priada de tempo para a aplicação do reforço que a secretaria
enviará o restante para ser
aplicado como 2ª dose.
O secretário estadual de
Saúde, Ismael Alexandrino,
explicou que, além de manter
o programa de vacinação no
estado, a pasta prevê abertura de mais leitos para atender

pacientes com Covid-19, já
que a maioria dos hospitais
em Goiás estão atendendo já
na capacidade máxima.
“Aparecida até o fim da semana deve abrir mais 100 [leitos]. Goiânia também mais 100
leitos. Nossa equipe esteve em
Iporá, que tem programação
de abrir 10 leitos lá. Dentro de

dois dias, o tanque de oxigênio
chegando a Uruaçu, vamos poder abrir 166 leitos para atender a região”, disse.
Até terça a SES havia contabilizado que 418.588 moradores do estado contraíram
o vírus desde o início da pandemia. As mortes decorrentes
da doença chegaram a 9.012.
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Ex-presidente Lula faz 1º pronunciamento
após decisão do Supremo Tribunal Federal

O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula Silva
(PT) realizou hoje
(10/03), pela manhã, o primeiro pronunciamento após
a anulação das condenações
na Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A coletiva
aconteceu em São Bernardo
do Campo, no Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, onde
em 2019, Lula foi recebido
após liberação da Polícia Federal, em Curitiba. A anulação das condenações, pelo
ministro Edson Fachin, tornou
o ex-presidente elegível para
disputar as eleições de 2022.
“Eu fui vítima da maior
mentira jurídica contada em
500 anos de história”, afirmou Lula sobre as acusações
e acontecimentos que vem
enfrentando desde o início da
operação Lava Jato. O ex-presidente relembrou sobre momentos de dores com a morte
- considerada apressada, em
decorrência de complicações
com pressão alta, de sua esposa Marisa Letícia e pela
impossibilidade de visitar o
velório de seu irmão Vavá,
em janeiro de 2019.

Divulgação

Os momentos, apesar de
dolorosos e gerarem motivos
para a mágoa, o ex-presidente considera que não está,
segundo ele, o sofrimento
que o povo brasileiro está
passando é infinitamente
maior que cada dor que ele
sente. “A dor que eu sinto
não é nada perto da dor de
milhões de pessoas”, afirma.

Durante o discurso, Lula
se solidarizou com todas as
vítimas e trabalhadores que
estão no combate ao vírus da
Covid-19. Enfatizando sobre
a função importante do Sistema Único de Saúde (SUS) ele
lembrou sobre os diversos ataques que têm sido realizados
ao sistema pelo atual presidente Jair Bolsonaro (Sem Par-

tido). Para o ex-presidente, a
apresentação do SUS sempre
foi levada pelas falhas, com
um alto descredenciamento
político. “Só mostravam as
coisas ruins que aconteciam
no SUS e quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS
a gente teria perdido muito
mais gente do que perdeu,
apesar do governo tirar tanto

dinheiro do SUS e do governo
ser um verdadeiro desgoverno
no trato da saúde.”, afirmou.
Com críticas ao comportamento do atual presidente, Lula comentou sobre a
compra de vacinas. “Vocês
sabem que a questão da vacina não é uma questão se
tem dinheiro ou se não tem
dinheiro. É uma questão se

eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber
qual é o papel de um presidente da república no cuidado do seu povo.”, alertou.
Em agradecimentos, Lula
contou sobre a solidariedade
vinda de diversas partes do
mundo. Em especial, lembrou
sobre a visita do atual presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante sua prisão em Curitiba. O ex-presidente também
comentou sobre um carinho em
especial com o Papa Francisco,
com quem se encontrou e desenvolveu diversas pautas sobre
as questões de luta contra a desigualdade social.
Agora com os direitos
políticos retomados, durante
a coletiva, Lula foi questionado sobre as eleições de 2022,
mas, acabou não falando
muito sobre. Para ele, não é
o momento para realizar essas decisões. “Seria pequeno
se tivesse pensando em 2022
neste instante”, afirmou. Segundo ele, o ano das eleições
será quando o partido vai pensar no meio das convenções,
para discutir se vai ter candidato e uma frente ampla.

Goiás, Tocantins e DF, 11 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
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

ANO 12, Nº 2679
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 4848
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

classificados
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-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

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
------------------------------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.
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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
------------------------------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 Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
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,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. 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
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656

ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

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

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249

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

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

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Mentiras e bom humor marcam
filme sobre histórias de Suassuna

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

“E

u gosto do mentiroso que mente
por amor à arte”.
É essa frase icônica que dá
início ao primeiro trailer oficial de O Auto da Boa Mentira, novo longa nacional
que chegará aos cinemas
em abril baseado nas incríveis histórias do dramaturgo
Ariano Suassuna, autor de O
Auto da Compadecida.
Com direção de José Eduardo Belmonte e estrelada
por Cássia Kis, Nanda Costa, Leandro Hassum, Renato
Goés e Jesuíta Barbosa, a
comédia tem roteiro de João
Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto e contará quatro
histórias que foram criadas
a partir de clássicas frases do
saudoso Suassuna.
O Auto da Boa Mentira
A primeira história de O
Auto da Boa Mentira é focada em Helder, subgerente
de RH vivido por Leandro
Hassum. Ele é uma pessoa
anônima que acaba sendo

confundido com um famoso
comediante. Porém, ao invés de desmentir o ocorrido,
passa a gostar da falsa fama.
No entanto, quando ele tem
um encontro com Caetana,
personagem de Nanda Costa, começa a repensar na
mentira que deixou crescer.
O segundo conto acompanha Fabiano (Renato
Góes), jovem que costuma
não acreditar em nada do
que lhe contam. Porém,
quando cruza o caminho de
um misterioso circense que
lhe conta algo sobre seu pai
e sua mãe (Cássia Kis), Fabiano fica intrigado e busca
a ajuda do palhaço Romeu
para descobrir a verdade.
A terceira história conta
com o ator britânico Chris
Mason, da série Pretty Little
Liars, e é ambientada na cidade do Rio de Janeiro. Nela, um
gringo que se acha carioca inventa que sofreu um assalto
após faltar no aniversário de
Zeca, papel de Sérjão Loroza.
O que ele não esperava era

que sua mentira chegaria
aos ouvidos do chefe do tráfico (Jesuíta Barbosa).
A última história de O Auto
da Boa Mentira é uma das mais
conhecidas do público e aborda o preconceito com aqueles
que nunca foram à Disney. O
conto traz a estagiária Lorena,
vivida por Cacá Ottoni, que
integra o time da agência de
publicidade de Noberto (Luis
Miranda), mas que se sente
invisível perante aos demais
funcionários. Enquanto inventa mentiras sobre suas viagens,
ela sonha com o “pseudointelectual” Felipe, personagem do
ator Johnny Massaro.
Elenco
O elenco de O Auto da
Boa Mentira ainda traz nomes como Rocco Pitanga,
Giselle Batista, Michelle Batista, Bruno Bebianno, Leo
Bahia, Letícia Novaes/Letrux,
Letícia Isnard e Karina Ramil.
A produção do filme foi
assinada por Guel Arraes e
a produção executiva conta

com Fatima Pereira, Luciana
Pires, Mônica Monteiro e Rômulo Marinho. O Auto da Boa
Mentira tem distribuição da
Imagem Filmes e chega aos
cinemas brasileiros em abril.
Ariano Suassuna
Nasceu em 1927 em João
Pessoa, Paraíba, e além de
dramaturgo, também foi advogado, professor e idealizador
do Movimento Armorial, que
visava a valorização das artes
populares nordestinas. Com
um talento e uma veia cômica
inconfundíveis, que viriam a
se tornar populares em seus
trabalhos, Suassuna tornou-se
um dos nomes mais importantes da cultura brasileira.
Em 1989 ele ocupou a Cadeira na Academia Brasileira
de Letras, instituição cultural
que visa o cultivo da língua e
da literatura nacional. Além
da popular O Auto da Compadecida, suas outras obras incluem O Rico Avarento (1954),
O Santo e a Porca (1957) e A
Caseira e a Catarina (1962).

Ferrari apresenta novo
carro de Fórmula 1 em
busca de redenção em 2021
A Ferrari apresentou
seu novo carro de Fórmula 1 nesta quarta-feira
(10), e a equipe mais bem-sucedida da modalidade
prometeu virar a página
e se redimir de sua pior
temporada em 40 anos.
O SF21, uma evolução
do SF1000 do ano passado,
mas com um motor completamente novo e asa e
nariz frontais modificados,
exibiu uma cor ligeiramente revisada, com um toque
de verde e dois tons de
vermelho em referência a
glórias do passado.
“A traseira lembra o vermelho vinho tinto da primeira das Ferraris”, disse
o chefe da equipe, Mattia
Binotto, na apresentação
virtual. “Mas à medida
que avança gradualmente
rumo à área do cockpit, ele
se transforma no vermelho
moderno que usamos em
anos mais recentes”. “Esta
temporada nos apresenta

muitos desafios, e através
desta cor, visualmente, reiniciamos do passado e rumamos para o futuro”.
A Ferrari não venceu
nenhuma corrida no ano
passado e terminou na sexta
colocação – seu pior desempenho desde 1980, quando
a escuderia mais antiga e
glamourosa do esporte ficou
em décimo lugar.
Os pilotos também mudaram em 2021: o espanhol
Carlos Sainz substituirá o tetracampeão mundial Sebastian Vettel ao lado do monegasco Charles Leclerc.
A dupla é a mais jovem
da Ferrari desde 1968, com
uma idade média de 25 anos
e três dias quando a temporada começar no Bahrein no
dia 28 de março.
“[O ano de] 2020 ficou
para trás, mas não será esquecido e terá nos fortalecido”, disse o presidente da
Ferrari, John Elkann, em uma
mensagem aos torcedores.

