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Governo federal destaca protagonismo
de Caiado em ações ambientais no país
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, teve atuação destacada pelo ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho,
durante cerimônia de anúncio de investimentos para o Programa Águas Brasileiras, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. p3
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Coronafobia: a nova desordem
mental, nascida durante a pandemia
A Covid-19 afeta atualmente não somente contaminados, mas também
pessoas que desenvolveram ansiedade e depressão, ao longo da pandemia,
por conta deste problema que aterroriza a população em todo o mundo. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br

cotidiano

2

Goiânia, 23 de Março de 2021

Rogério Cruz aguarda aprovação da
Câmara Municipal para comprar vacinas

O

prefeito de Goiânia
Rogério Cruz (Republicanos)
deve
ajuizar um mandado de segurança junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF) para
garantir à capital todas as vacinas negociadas aqui, segundo
informações do Diário de Goiás. Desta forma, os imunizantes comprados pelo município seriam aplicados aqui.
“Será protocolado no
Supremo Tribunal Federal
pedido de mandado de segurança para que as vacinas
que comprarmos fiquem
em Goiânia”, informa nota
da assessoria do gestor. E
ainda: “Temos atuado em
diversas frentes para adquirirmos, por conta própria,
até 1 milhão de doses de
vacinas para imunizar uma
parcela significante dos
goianienses.”
Destaca-se, a Câmara de
Goiânia analisa nesta terça
(23), um crédito orçamentário para a prefeitura com
esse fim. Ainda por meio de
nota, o prefeito diz entender
“que a aprovação de projeto
que autoriza o remanejamento de R$ 51 milhões do
orçamento para a compra
de vacinas é um desejo da
população goianiense e,
claro, dos vereadores, que
já repassaram R$ 5 milhões
para ajudar a Prefeitura de
Goiânia nesta compra”.
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Vale destacar, a Câmara
realiza sessão nesta terça,
às 9h, a pedido do prefeito
Rogério Cruz. A demanda
foi enviada aos parlamentares na última quinta (18),
com o intuito de que seja
aprovado em sessão úni-

ca, por meio de quebra interstícios – ou seja, realizar
duas votação sem o intervalo de 24h da primeira para a
segunda, o que é permitido
graças o Decreto de Calamidade por causa da pandemia
do novo coronavírus.

“Temos atuado em diversas frentes para adquirirmos, por conta própria, até 1
milhão de doses de vacinas
para imunizar uma parcela
significante dos goianienses.
Entendo que a aprovação
de projeto que autoriza o re-

manejamento de R$ 51 milhões do orçamento para a
compra de vacinas é um desejo da população goianiense e, claro, dos vereadores,
que já repassaram R$ 5 milhões para ajudar a Prefeitura de Goiânia nesta compra.

Prefeitura entrega quase 3 mil cartões do programa Renda Família
A Prefeitura de Goiânia
informou que quase três
mil beneficiários já foram
contemplados pelo Renda
Família, programa que concede auxílio mensal de R$
300 para cidadãos sem renda formal que residam em
imóveis com Valor Venal de
até R$ 100 mil. O quantitativo representa cerca de
39% do total de inscritos,
que no último domingo
(21/3) chegou a 7.142. Um
novo lote de contemplados está previsto para esta
quarta-feira (24).
As inscrições para o
Renda Família estão aber-

tas até o dia 31 deste mês
e podem ser feitas por
meio do site da Prefeitura
de Goiânia ou nas unidades Atende Fácil, central de
relacionamento presencial
com o município.
Neste momento, 2.887
cartões estão em processo
de entrega nos endereços
das famílias contempladas.
A logística está a cargo da
Alelo, empresa que opera
os recursos. A expectativa é
a de que esse processo seja
concluído até a próxima segunda-feira (29/3). Os beneficiários recebem os cartões, em um prazo médio
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de 10 dias após a data da
aprovação da solicitação, já
com os R$ 300 creditados.
Esse montante é renovado
a cada 30 dias, tendo como
referência a data do primeiro depósito.
Para ter acesso ao recurso, basta realizar o
desbloqueio por meio do
telefone, site ou aplicativo
da Alelo. Os R$ 300 podem
ser utilizados em 648 estabelecimentos comerciais
localizados na Capital para
aquisição de alimentos. “As
famílias que estão recebendo os cartões podem habilitá-los na hora no aplicativo

da Alelo e irem às compras,
garantindo o arroz e o feijão
de forma imediata”, orienta
o secretário de Finanças de
Goiânia, Alessandro Melo.
Pelas regras do programa,
não há possibilidade de saque do dinheiro. Também
há proibição de compra de
bebidas alcoólicas e cigarros. Aquisições desse tipo
podem inclusive resultar na
perda do benefício.
A participação no Renda Família necessita ser
maior de idade; a família
residente não ter fonte de
renda formal, a exemplo
de carteira assinada, apo-

sentadoria ou pensão, e
morar em imóvel próprio,
alugado ou cedido com Valor Venal de até R$ 100 mil.
“É importante que os cidadãos entendam que Valor
Venal é diferente de preço
de mercado. O Valor Venal,
que é utilizado para cálculo
do IPTU, em geral é muito
mais baixo do que o preço
de avaliação para compra e
venda”, explica Alessandro
Melo. É possível checar o
Valor Venal do imóvel no
boleto do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU).
No Cadastro Imobiliário da
Prefeitura de Goiânia há
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Casa de
prostituição
em Goiânia
é fechada
e multada
em R$ 24 mil
“Nessa casa era um
lugar bem grande, mas
todos sem máscara, ninguém usa máscara nesses
lugares, bebendo”, disse
o auditor da Seplanh.
O dono do estabelecimento foi autuado por
não ter alvará de funcionamento de bar, assim
como pelo local ser um
prostíbulo, poluição sonora e pelo descumprimento do decreto municipal. A multa foi no
valor de mais de R$ 24
mil. Ainda foram identificadas mais de 20 pessoas
que devem ser autuadas
por não usarem máscara
de proteção facial.
“As pessoas insistem
em descumprir os decretos e não imaginam o
risco que estão correndo nesse momento. Eles
[estabelecimentos] ficam
interditados, não podem
abrir. Caso insistam, as
multas são dobradas, podendo ter até apreensão
de mercadorias”, disse a
presidente da Agência Municipal do meio Ambiente
(Amma), Vilma Peixoto.
Bar autuado
Conforme a Seplanh
na fiscalização de um bar,
o dono e um funcionário
do bar foram conduzidos
a uma delegacia por desobediência e infração de
medida sanitária contra a
Covid-19. “Eles tentaram
impedir que a gente fechasse o local, discutindo
e até tentaram agredir a
equipe”, disse o auditor
fiscal de posturas.
De acordo com os
agentes de fiscalização, o
dono e o funcionário do
estabelecimento assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência
(TCO) e foram liberados.
O auditor de posturas informou que todos
os clientes do bar de
narguilé, localizado no
Setor Vila Rosa, estavam
sem máscara e compartilhavam biqueiras em
um espaço de aproximadamente 50 m².
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Governo federal destaca Caiado como
protagonista em ações ambientais no país
O
governador de Goiás, Ronaldo Caiado,
teve atuação destacada pelo ministro do Desenvolvimento Regional (MDR),
Rogério Marinho, durante
cerimônia de anúncio de investimentos para o Programa
Águas Brasileiras, realizada no
Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (22/3).
“Quero agradecer a parceria
dos governadores Ronaldo
Caiado e Mauro Mendes, do
Mato Grosso”, afirmou ele, ao
lembrar que os dois gestores
levaram a pauta de preservação ambiental ao presidente
da República, Jair Bolsonaro,
ainda em 2019, quando foi
lançado o Programa Juntos
pelo Araguaia, em Aragarças.
“O Araguaia sempre pulsou
forte em mim. Vamos mostrar
ao mundo que nós, além de
produzirmos bem, temos a
maior reserva de água doce do
planeta. Goiás e Mato Grosso
saem na frente na preservação da mata, do Cerrado, dos
nossos rios e matas ciliares”,
avaliou Caiado em dezembro
do ano passado, quando o
Juntos pelo Araguaia entrou
em sua fase executiva, com
investimentos iniciais do setor
privado de R$ 7 milhões.
O Dia Mundial da Água, o
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governador ouviu do presidente e dos ministros ligados
ao programa federal que seis
projetos serão desenvolvidos
na Bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Os recursos são de
parceiros da iniciativa privada.
Caiado estava acompanhado
na solenidade pela titular da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad).
“O Juntos pelo Araguaia é
o maior programa de revitalização de bacias existente hoje
no Brasil e no mundo”, assina-

lou Vulcanis. Ela explicou que,
em Goiás, o projeto envolve
quase 8 mil propriedades rurais no trabalho de recuperação das nascentes, das áreas
de preservação permanente,
e das pastagens, permitindo
o terraceamento, “as barraginhas”, que seguram, assim,
todo o solo nas propriedades
rurais, com recuperação das
áreas de recarga hídrica.
“Permite que o nosso Araguaia seja preservado, seja
porque ele está sendo consumido pelos sedimentos, pela

terra que vai escoando rio
abaixo, seja porque nas propriedades rurais, segurando
água, nós vamos permitir aos
proprietários, em médio e longo prazo, que produzam com
mais quantidade e produtividade”, detalhou a secretária.
Durante o evento, o presidente Bolsonaro falou sobre
a importância do equilíbrio
entre os setores agropecuário
e ambiental. “Não existe segurança alimentar sem recursos
hídricos. Não basta querer
criar ou plantar, é preciso ha-

ver recursos para tal e é preciso preservá-lo”, afirmou. O
titular do MDR, que coordena
o programa interministerial,
enfatizou que “sem água, nenhum país prospera, nenhuma
civilização se estabelece, nenhum povo tem autonomia”.
Rogério Marinho ainda
destacou que o Brasil tem 12%
das reservas de água doce do
mundo. “Somos privilegiados,
porém essas águas são mal
divididas e, ao mesmo tempo,
tratamos mal a água que temos”, pontuou. “Temos mais

de 100 mil km de rios poluídos
no Brasil; temos quase 3 mil
lixões que permeiam o nosso
lençol freático com chorume”,
exemplificou o ministro, ao
apresentar os desafios que
ainda precisam ser superados.
Até o momento, 26 propostas, de 48 inscritas em edital, foram selecionadas pelo
Programa Águas Brasileiras.
Elas contemplam mais de 250
municípios de 10 estados e
visam o uso sustentável dos
recursos naturais e a melhoria
da disponibilidade de água em
quantidade e qualidade para
os usos múltiplos. Foram escolhidos 16 projetos para a Bacia
do Rio São Francisco, dois para
a do Rio Parnaíba, dois para a
do Rio Taquari, e seis para a do
Rio Tocantins-Araguaia.
O ministro do Meio Ambiente, ressaltou que o programa,
transversal por diversos ministérios, demonstra a sinergia
de órgãos do governo federal.
Paralelo à política de gestão de
resíduos urbana, por meio do
Marco Legal do Saneamento,
a proposta configura mais um
avanço na política ambiental
brasileira, com “todo um esforço de projetos, verbas e ações
com os Estados para resolver
essa questão do abastecimento
hídrico no Brasil”, salientou.

Governador assina acordo que destina R$ 11 mi ao Juntos pelo Araguaia
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e a farmacêutica Hypera
Pharma assinam nesta segunda-feira (22/03), às 17h30, no
Salão Dona Gercina Borges

do Palácio das Esmeraldas,
um protocolo de intenções
que prevê cooperação técnica, institucional e financeira
para o desenvolvimento e a
realização do Programa Juntos pelo Araguaia. O acordo
vai destinar R$ 11 milhões em

investimento para atividades
de recuperação ambiental das
nascentes da Bacia do Rio Araguaia, impactada pelas atividades vinculadas à agricultura.
A parceria resultará em
ações de restauração ambiental, recomposição florestal e

estratégias de conservação do
solo e da água, em larga escala,
tendo como eixo principal o desenvolvimento sustentável da
região afetada. Objetiva, ainda,
sensibilizar, mobilizar e engajar
proprietários e produtores locais para que contribuam com

o monitoramento e a manutenção das áreas recuperadas e,
consequentemente, assegurar
a efetividade do programa.
O Juntos pelo Araguaia é o
maior projeto de recuperação
ambiental do mundo. O programa, lançado em 2019, foi

criado a partir de parceria entre governos federal, de Goiás
e Mato Grosso, e conta com
o apoio da iniciativa privada
para recuperar a vegetação
nativa e garantir a preservação
do meio ambiente aliada ao
desenvolvimento sustentável.
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Coronafobia: a nova desordem mental,
nascida durante a pandemia da Covid-19
C
om surgimento na China, a Covid-19, causada
pelo Coronavírus, afeta atualmente não somente
contaminados, mas também
pessoas que desenvolveram
ansiedade e depressão, ao
longo da pandemia, por conta deste problema que aterroriza cada dia mais a população em todo o mundo.
Além da dor da perda,
para aqueles que viram parentes e amigos partir em
decorrência da Covid-19,
está presente no mundo outra batalha que precisa ser
driblada: a Coronofobia, termo que se tornou nomenclatura oficial dos estados mentais relacionados às fobias.
Conforme estudo publicado em dezembro do ano de
2020, pela US National Library of Medicine, em 500 casos
de ansiedade e depressão,
foi constatado que todos
estavam ligados à pandemia
do Coronavírus, que provoca
um aumento de sentimentos
como medo e ansiedade.
De acordo com artigo escrito pela Dra. Rita de Cássia
Salhani Ferrari, os sentimentos de medo e insegurança
são alguns dos sintomas
mais presentes por conta da
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imprevisibilidade do comportamento do vírus em
cada pessoa atingida.
“Mas não apenas isso. Estamos falando ainda da imprevisibilidade das questões
socioeconômicas, da carreira
e dos negócios. E todas as
incertezas levaram a um aumento considerável dos transtornos psiquiátricos e emocionais desde que a pandemia
começou e se tornou um

evento traumático de proporções maiores do que os surtos
de doenças anteriores dos últimos tempos”, ressaltou.
As fobias específicas geralmente são causadas por
eventos traumáticos. Sendo
assim, a Coronafobia, termo criado no fim do ano de
2020, se trata de uma ansiedade grave causada pela
condição pandêmica e é
classificada como um medo

IBGE diz que proposta de corte no orçamento inviabiliza Censo demográfico
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O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
afirmou nesta segunda (22)
que proposta de corte no
orçamento do Censo demográfico pode inviabilizar a
pesquisa, que seria realizada em 2020 mas foi adiada
para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.
O corte está previsto no
relatório final do orçamento
de 2021, do senador Marcio
Bittar (MDB-AC), que retira
R$ 1,76 bilhão dos cerca de
R$ 2 bilhões previstos para
a pesquisa. O relatório libera apenas R$ 191 milhões já
autorizados e condiciona a
crédito suplementar outros
R$ 50 milhões.
Em nota, o IBGE afirma
que o relatório inviabilizaria
a operação e pede apoio da
Comissão Mista de Orçamento para reverter a proposta. Maior pesquisa do
IBGE, o Censo demográfico
é tema de embates por verba desde o início do governo
Jair Bolsonaro (sem partido).
“O país necessita das informações geradas pelo Censo,
que são essenciais para sub-

extremo de contrair o vírus
levando a sintomas excessivos de ordem física, psicológica e comportamental.
“Se um simples espirro ou
tosse, por exemplo, suscitam
uma preocupação irracional
de ser COVID-19, isto pode estar relacionado à Coronafobia.
Ou seja, é importante ficar
atento para analisar se a ansiedade é desproporcional ao
risco real prejudicando a qua-

lidade de vida”, afirma Ferrari.
Os sintomas físicos são
parecidos aos de uma fobia
comum, com palpitações, tremores, dificuldades para respirar e alterações de sono. Já
no âmbito emocional, tristeza,
culpa, medo de perder o emprego ou medo de contaminar
e levar ao óbito seus familiares, são comportamentos
predominantes. Relacionado
a ambos, estão os sintomas

comportamentais de medo excessivo de entrar em contato
pessoas, tocar em superfícies,
além de evitar locais públicos e
sempre achar que está doente.
“A preocupação com a
saúde e a tomada de cuidados recomendadas pela
OMS (Organização Mundial de
Saúde) são altamente benéficos, mas, se houver uma preocupação irracional, levando a
‘comportamentos de controle’,
como aferir a frequência cardíaca ou a temperatura muitas
vezes ao dia, ou ir ao médico
com frequência apenas para
garantir que não está doente,
pode ser sinal de que a ansiedade está fora de controle e é
preciso procurar um profissional de saúde para diagnóstico
e tratamento”, afirma, em artigo, a especialista.
De acordo com Dra. Rita,
estudos de diversas universidades brasileiras mostraram,
ainda, que o impacto negativo
da pandemia na saúde mental
da população brasileira evidenciou que os grupos mais
afetados pela Coronafobia foram jovens e mulheres, além
de pessoas com diagnóstico
prévio de algum distúrbio
mental e dos grupos de alto
risco para coronavírus.

Antes de sua saída, Pazuello anuncia
redistribuição de oxigênio para estados
Divulgação

sidiar políticas públicas em
diversas áreas, especialmente
em um contexto de pandemia,
onde esses dados são estratégicos para o avanço da vacinação e para o planejamento
de infraestrutura em saúde”,
disse, em nota, o IBGE.
Neste momento, o instituto tem um concurso aberto
para a contratação de 181 mil
trabalhadores temporários,
que atuarão na coleta e no
processamento dos dados.
O processo de contratação chegou a ser aberto em
2020, mas foi suspenso com
a decisão de adiar o início
da pesquisa. Mesmo com o

crescimento no número de
casos de Covid-19, o IBGE
diz que é possível realizar a
pesquisa de maneira segura.
“Além de um modelo
misto de coleta (presencial,
telefone e online) e tecnologia de fronteira de supervisão e monitoramento, os
profissionais envolvidos no
Censo observarão, em todas as etapas da operação,
rígidos protocolos de saúde
e segurança adotados pelo
IBGE, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e as melhoras práticas
de prevenção e combate à
Covid-19.”

O ministro da Saúde, general Eduardo
Pazuello divulgou, por
meio de sua assessoria
de imprensa, que está
realizando uma redistribuição de oxigênio entre
os estados. Segundo o
comunicado do “Plano
Oxigênio Brasil”, nos
próximos dias 1.000 cilindros de oxigênio serão remanejados de São Paulo
para Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Acre
e para estados do Sul.

De Manaus, segundo
a assessoria de Pazuello,
sairão 200 cilindros de
oxigênio para o Paraná;
4 usinas de oxigênio para
Santa Catarina, Acre e
Rondônia; além de concentradores de oxigênio
para o Rondônia e Rio
Grande do Norte. Ainda
segundo a assessoria, remessas diárias de oxigênio
em isotanques serão levadas da capital do Amazonas para Porto Velho a partir desta segunda-feira, 22.

Essas ações contam com o
apoio do Ministério da Defesa, conforme divulgado
por Pazuello.
Na noite de sexta-feira, 19, A Procuradoria-Geral da República (PGR)
enviou ao ministro um
ofício para alertar que o
estado de Rondônia pode
sofrer desabastecimento
de oxigênio a partir da
próxima quarta-feira, 24.
Como resposta, Pazuello
ordenou a redistribuição
de oxigênio.

Goiás, Tocantins e DF, 23 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

diariodoestadogo.com.br

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 2687
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
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

FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Canedo perto do banco Itau centro casa de
3/4 - 1 sui8130-42 40/94
90-2310 Whatsapp 84873063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha 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

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
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. 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

CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
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. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas Preumium. Confirmar
diR$ 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

------------------------------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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EUA e China entram em choque em encontro
sob Biden e fazem recriminações mútuas

O

primeiro dia de conversações entre a China e
os Estados Unidos no
Alasca, as primeiras sob a presidência de Joe Biden, correu
como se previa: com aspereza,
pelo menos diante das câmeras. Frente a frente, em uma
longa mesa no Hotel Captain
Cook, na cidade de Anchorage,
as duas delegações transformaram o que deveriam ter sido
alguns minutos de ninharias
protocolares em uma hora de
intensa troca de recriminações.
Na versão diplomática de uma
guerreira dança haka maori,
antes de entrar na labuta de
verdade, cada parte estufou o
peito, listou suas vantagens e
relacionou suas queixas, para
marcar território e tentar intimidar o oponente. Garantir
que a imprensa visse isso e
que o espetáculo alcançasse
os verdadeiros destinatários:
seus respectivos públicos nacionais.
O protocolo estabelecia
que no início da sessão inaugural cada um dos dois chefes
das respectivas delegações fizesse uma declaração de dois
minutos. A parte do anfitrião
começou: o secretário de Estado, Antony Blinken, alertou
que nas três sessões de diá-

logo planejadas, os Estados
Unidos abordariam as ações
da China em Hong Kong, o
tratamento da minoria uigur
em Xinjiang, a situação em
Taiwan, os ataques cibernéticos contra os Estados Unidos
e as pressões econômicas
contra os seus aliados. “Cada

uma dessas ações ameaça a
ordem baseada em leis que
mantêm a estabilidade mundial”, disse o chefe da diplomacia norte-americana, não
sem enfatizar: “Ter força não
é o mesmo que ter razão”.
O conselheiro de Estado
Chinês Yang Jiechi fez uso da

palavra. Falou durante 16 minutos —mais outro tanto da
tradução— para defender as
conquistas de seu país na luta
contra a pobreza ou a derrota do coronavírus e acusar
Washington de “arrogância”
em suas declarações na abertura da sessão. “Os Estados

Unidos”, argumentou, “não
representam o mundo. Só
representam apenas o Governo dos Estados Unidos.
Não acredito que a imensa
maioria dos países do mundo reconheça que os valores
universais que os Estados
Unidos defendem, ou a opi-

nião dos Estados Unidos, representem a opinião pública
internacional.”
Em vez de criticar a China,
disse o conselheiro de Estado,
a primeira economia mundial
deveria resolver seus problemas “profundos”, inclusive os
raciais. “Os Estados Unidos
usam sua força militar e hegemonia financeira para exercer
sua jurisdição a longa distância e reprimir outros países”,
declarou Yang.
O ministro das Relações
Exteriores da China, Wang Yi
inferior a Yang e membro do
Politburo, a segunda instância
de comando do Partido Comunista, tomou a palavra para
continuar a lista de queixas
e reclamar de que Washington impôs sanções contra 24
funcionários dos governos
central chinês e de Hong Kong
na véspera da reunião. “Não é
assim que se deve dar as boas-vindas aos convidados, e nos
perguntamos se os Estados
Unidos tomaram essa decisão para tentar obter alguma
vantagem em sua interação
com a China, mas certamente é um erro de cálculo, que
só reflete a vulnerabilidade e
fraqueza dentro dos Estados
Unidos”, opinou.
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Documentário impactante sobre
Britney Spears chega no Brasil
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Bonfá e Dado rebatem
filho de Renato Russo:
“Somos a Legião Urbana”

D

os 22 anos de Britney
Spears como cantora
profissional, 13 deles
foram vividos tendo o pai,
Jamie Spears, como tutor.
Desde 2008, ele foi nomeado na justiça americana
como responsável legal por
assuntos pessoais e financeiros da princesa do pop.
Essa decisão judicial, o movimento #FreeBritney e indícios de que a cantora estaria
insatisfeita com a situação são
os principais temas de “Framing Britney Spears: A Vida de
uma Estrela”, documentário do
jornal “The New York Times”,
disponível no Globoplay e exibido no BBB21 nesta segunda-feira, no “cinema do líder”.
A cantora americana de 39
anos vendeu mais de 150 milhões de álbuns na carreira e
passou a ter problemas com a
saúde mental a partir de 2007.
Hoje, ela tem uma fortuna
de US$ 60 milhões, cifra bem
abaixo do esperado para uma
carreira de tanto sucesso, segundo a revista “Forbes”.

É a primeira vez que a
tutela e o movimento #FreeBritney são tratados com
tantos detalhes e rigor jornalístico pela mídia convencional americana. Antes, esses
assuntos estavam mais restritos à bolha de quem é fã
de Britney e de música pop.
“Framing Britney Spears”
ajuda a furar essa bolha.
Após o lançamento, posts
com a hashtag #FreeBritney
foram postadas em contas de
celebridades como Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus e Justin
Timberlake, ex-namorado de
Britney. Ele se desculpou pelo
comportamento tóxico que
teve após o fim da relação.
Quando uma pessoa é considerada incapaz de cuidar de
si mesma, um parente pode
entrar com um pedido em
um tribunal para controlar os
negócios dessa pessoa. Decisões favoráveis a esse tipo de
petição são mais comuns com
idosos, deficientes e quem
está muito doente.
Muitos dos detalhes do

caso seguem mantidos em
sigilo, mas documentos vazados e publicados pela imprensa americana citam “uma doença mental não divulgada” e
“abuso de substâncias” como
as razões para sua tutela.
Citando esses episódios,
Jamie Spears entrou com
uma petição no Tribunal Superior do Condado de Los
Angeles pedindo uma tutela
temporária de emergência.
De acordo com o jornal
“Los Angeles Times”, “os documentos judiciais mostram
que Jamie Spears tem o poder de negociar oportunidades de negócios, vender sua
propriedade e restringir seus
visitantes. Ele pode entrar
com um pedido de restrição
contra aqueles que ele acredita ameaçar a estabilidade
de sua filha e cada compra
que ela fizer deve ser registrada em relatórios judiciais
anuais sobre seus gastos.”
O movimento #FreeBritney surgiu a partir da preocupação de fãs de Britney

Spears com o bem-estar da
cantora. O principal ponto é
a tutela legal que, segundo
eles, deixou Britney “presa”
desde 2008. O movimento,
segundo site oficial, busca
“acabar com a tutela e aumentar a conscientização sobre o abuso da tutela”.
Em abril de 2021, os advogados de Britney Spears
devem solicitar a um tribunal
de Los Angeles que seja oficializada a substituição do pai da
cantora como tutor. O advogado dela, Samuel Ingham, disse
em uma audiência que pedirá
que Jodi Montgomery, nomeada tutora temporária dos
assuntos pessoais de Britney,
seja declarada como tutora
permanente.
Jodi, executiva que trabalha com a cantora, substituiu
Jamie Spears, após ele ter problemas de saúde. Ele continua
sendo o guardião legal dos
assuntos financeiros da filha,
mas agora está compartilhando essas funções com uma
instituição financeira.

Em comunicado, divulgado em primeira mão pelo
jornalista Ancelmo Gois, os
músicos Dado Villa-Lobos e
Marcelo Bonfá romperam
o silêncio e falaram sobre a
disputa judicial que mantêm
com Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo. A contenda, que já dura oito anos,
chegou ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
A Corte superior deve,
finalmente, resolver a
questão, que gravita em
torno do direito de uso
do nome Legião Urbana e
outras questões ligadas ao
espólio da banda – Renato
Russo morreu em 1996.
No texto, Dado e Bonfá
afirmam que não “são meros coadjuvantes”. “Somos
a Legião Urbana. Construímos essa história ao lado
do Renato. Temos o direito
legítimo, moral e jurídico, reconhecido judicialmente, de
utilizar o nome da nossa banda para exercer nosso ofício”,
alegam os artistas, que são
fundadores da banda que revolucionou o rock nacional.
“Quando fundamos a
Legião Urbana há 38 anos,

nunca imaginamos que, em
algum momento, precisaríamos assegurar o direito
de usar o nome que escolhemos para batizar a nossa
banda. Jovens e inexperientes, acreditávamos que o
contrato assinado com a gravadora EMI, em 1984, nos
protegeria de qualquer ato
de má-fé em nossas novas
vidas profissionais. E, curiosamente, lá se vão quase 25
anos desde que começou
nossa saga para provar que,
mais do que meros coadjuvantes, como parece que
querem nos impor, somos
criadores,
idealizadores,
partes indissociáveis dessa
história que o Brasil conheceu e adotou como uma das
principais bandas já existentes em seu cenário musical.
É uma guerra que não foi
deflagrada por nós, mas que
infelizmente nos atinge da
maneira mais cruel em forma de uma disputa judicial
insana que nos atrapalha de
atuar e continuar levando a
música que compusemos,
gravamos e tocamos por
anos ao lado do nosso parceiro Renato Russo.

