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Covid: Sindicato dos médicos denuncia
colapso nos hospitais em todo Estado
O Diário do Estado entrevistou a médica Franscine Leão, que dirige o Sindicato dos Médicos de Goiás, para comentar sobre esta nova
fase da Covid-19. “O esgotamento de serviços, o esgotamento de pontos de oxigênio e de pontos de assistência para os pacientes com
necessidades de UTIs, ou atendimentos especializados… isso nós estamos vivendo desde o começo de janeiro”, conta a médica. p3
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Ministra Damares recebe Rogério Cruz
para tratar de recursos para mulheres
O prefeito de Goiânia, se reuniu com a titular do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em Brasília, para tratar da
viabilização de recursos para programas sociais relativos ao ministério p2
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Vereadora anticorrupção, Gabriela Rodart,
faz plástica e recebia auxílio emergencial
Reprodução

D

e acordo com o Portal da Transparência
da
Controladoria-Geral da União, a vereadora
por Goiânia Gabriela Rodart
Lopes (DC) recebeu entre os
meses de agosto de 2020 e
janeiro de 2021, R$ 3 mil de
auxílio emergencial Para a
campanha no ano anterior,
a parlamentar declarou R$
20 mil em dinheiro.
Conforme direção do DC,
partido de Rodart, conhe-

cido pela política anticorrupção, a vereadora tinha
uma vida muito simples,
moradora da região Noroeste de Goiânia, sem veículo
próprio, e que o auxílio não
consta do período em que
ela possuía mandato.
Relembrando que para
receber o auxílio de R$
600 era necessário: ser
maior de 18 anos de idade; não possuir emprego
formal; não receber bene-

fício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou qualquer outro
programa de transferência
de renda federal que não
seja o Bolsa Família; ter
renda familiar mensal por
pessoa de até meio salário
mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de
até três salários mínimos
(R$ 3.135,00); não receber
rendimentos tributáveis,
no ano de 2018, acima de

R$ 28.559,70.
O auxílio ainda era destinado para o microempreendedor individual (MEI), os
contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);
trabalhador informal inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico); e não
fizesse parte de nenhum cadastro, com a renda familiar
nas mesmas condições cita-

das anteriormente.
A vereadora Rodart é
conhecida pelo seu posicionamento conservador,
no último mês fez parte das
manifestações contra o fechamento do comércio na
capital na BR-153, dia em
que gravou vídeo chorando, e com curativos pós-cirúrgicos, enquanto afirma
estar sendo responsabilizada por atos feitos durante a
manifestação.

Transporte Coletivo: redução de 53% dos passageiros em Goiânia
Nesta terça-feira, 23,
no primeiro dia de implantação da medida sanitária
de restrição no transporte
coletivo, que prevê o embarque prioritário somente para os trabalhadores
de serviços essenciais foi
registrada uma diminuição
de 40,6% no fluxo de passageiros na Região Metropolitana de Goiânia durante
os 90 minutos de bloqueio
nesta manhã, comparada a
terça-feira da semana anterior. Durante o horário de
maior fluxo, às 6 horas, a
redução atingiu 53%, comparando as 12.657 pessoas

que embarcaram hoje, 23,
com as 26.939 que usaram
o transporte no mesmo horário na terça-feira, 16. A
ação é inédita no país.
“Hoje vocês já estão
vendo aquilo que era
um desafio para todos, o
problema do transporte
coletivo, e nós estamos
conseguindo
resultados
positivos. Lógico que tem
alguns problemas, mas nós
já conseguimos diminuir
aquele fluxo desordenado”, declarou o governador
de Goiás, Ronaldo Caiado,
nesta manhã em entrevista
coletiva depois de tomar

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

a primeira dose da vacina
contra a Covid-19.
A restrição do embarque nos horários de pico
da manhã e da tarde foi
definida pelo governador
apoiado pelos prefeitos
dos municípios da Região
Metropolitana, Companhia Metropolitana de
Transportes
Coletivos
(CMTC), empresas e Ministério Público, em uma
articulação feita pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG).
A restrição é feita por
meio do bloqueio eletrônico dos cartões de embar-

que, liberando apenas os
trabalhadores de atividades essenciais cadastrados.
A ação ocorre das 5h45
às 7h15 e das 16h45 às
18h15, valendo até a próxima terça-feira, 30, quando é encerrado o período
de restrição das atividades
econômicas estipulado no
decreto estadual.
Até cerca de 8h30, haviam sido feitos 70.356 cadastros, sendo 2 mil apenas
hoje. Destes, 41.364 usuários anexaram os documentos solicitados e 28.992
apresentaram justificativa.
Conforme os dados

do Consórcio RedeMob,
em Goiânia a redução de
passageiros no intervalo
de 90 minutos referente
ao pico da manhã foi de
39,5%. Em Aparecida de
Goiânia, 38,8%.
O cadastros de trabalhadores de serviços essenciais ou de pessoas
em atividades essenciais
pode ser feito pelo site
www.rmtcgoiania.com.
br/embarqueprioritario.
Nos casos de problemas,
o usuário deve ligar para
o número 0800 648 2222,
disponível para esclarecer dúvidas.
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Ministra Damares recebe Rogério
Cruz para
tratar de recursos para
mulheres
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), se reuniu
nesta terça-feira (23)
com a titular do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves, em Brasília, para
tratar da viabilização
de recursos para programas sociais relativos
ao ministério, a serem
desenvolvidos pela prefeitura. No encontro, o
gestor também solicitou
recursos para manter as
casas de acolhimento
da população LGBT.
Conforme Cruz, junto ao governo federal,
a prefeitura vai “avançar nas pautas sociais
para garantir dignidade
e qualidade de vida às
pessoas”. A primeira-dama de Goiânia, Thelma
Cruz, também esteve
presente na reunião e
defendeu recursos para
o desenvolvimento de
iniciativas de amparo às
mulheres socioeconomicamente vulneráveis
e ações sociais voltadas
às comunidades carentes da capital.
Além dos recursos
para a população feminina, como dito, o prefeito pediu à ministra
recursos da pasta para
a manutenção das Casas
Abrigo e Repúblicas de
Acolhimento à População LGBT, para ações de
capacitação e promoção
do direito ao trabalho
das pessoas com deficiência e equipagem de
conselhos e órgãos de
promoção e igualdade
étnico-racial.
Compunham a comissão, junto com o prefeito
a primeira-dama, o deputado federal João Campos
(Republicanos), Filemon
Pereira, da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), e Tatiana
Lemos, da Secretaria Municipal de Políticas para
as Mulheres (SMPM).
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Covid-19: SIMEGO denuncia colapso
nos hospitais em todo Estado de Goiás
N
Reprodução

esta segunda-feira,
22, o Diário do Estado entrevistou a
médica Franscine Leão, que
dirige o Sindicato dos Médicos de Goiás, para comentar
sobre esta nova fase da Covid-19. “O esgotamento de
serviços, o esgotamento de
pontos de oxigênio e de pontos de assistência para os pacientes com necessidades de
UTIs, ou atendimentos especializados… isso nós estamos
vivendo desde o começo de
janeiro”, conta a médica. “A
morte dos nossos pacientes
nos afeta muito. É visível que
os profissionais que estão
na assistência direta, como
os técnicos de enfermagem,
estão mais acometidos pelo
esgotamento mental e psicológico”, aponta a profissional.
Diante dos desafios,
Franscine admite: “Não é
fácil estar no fronte. E sobre
mortalidade dos médicos,
a gente percebe que teve
um declínio. Fomos vacinados com prioridade, e precisamos nos preservar. O

exército está cansado, isso
eu posso dizer para vocês”,
desabafa. “Estamos esgotados, para falar a verdade.
Quando nós nos dispomos,
nós acabamos deixando os
nossos expostos também, e
isto não é fácil”, conclui.

Comparando com o ano
passado, a médica descreveu que “a primeira onda foi
muito diferente da segunda
onda. Realmente, na primeira, foram pacientes idosos,
comórbidos… e na segunda
onda não é isso. Estamos ven-

do muitos pacientes jovens
indo a óbito, porque o vírus
sofreu mudança”, destaca.
“Isso nos fragiliza enquanto
profissionais de saúde, porque estamos aqui para lutar
com vocês. Nós fomos formados para salvar. Para preservar

a vida, mas a sensação hoje
é de impotência”, lamenta a
presidente do Simego.
Sobre a capacidade do
sistema de saúde, ela alerta:
“No último mês a gente observa um total esgotamento
dos serviços de saúde. Os

pacientes estão ficando 15,
14, 12 dias internados das
UPAs. Isso afoga o serviço
de pronto atendimento, causa um desgaste e dificulta o
acesso a que precisa de um
lugar no oxigênio. Até atendimentos privados já fecharam suas portas diante da
situação caótica. Não está
tendo dinheiro que resolva”,
observou a entrevistada.
Diante de polêmicas, a especialista se posicionou como
contrária à politização do vírus,
mas defendeu que a medicação
escolhida para o tratamento da
nova doença (que é envolta
em dúvidas) deve ser firmada por meio de acordo entre
paciente e médico. A entrevistada citou ainda alguns
medicamentos que estão
sendo usados nas fases mais
graves da doença, como Heparina e Clexane, na tentativa de combate aos coágulos
sanguíneos e à trombose, já
que, segundo a médica, “o
que mata não é diretamente
o vírus, mas as suas complicações“, explicou.

Detran-GO divulga lista com nomes de 3 mil de classificados para CNH social
O Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou nesta terça-feira, a lista com os nomes
dos 3 mil classificados na
terceira edição do programa
CNH Social. Os candidatos
que estão com o nome na lista têm até 15 dias para efetuar a matrícula online e até
30 dias para entregar a documentação em um dos postos
de atendimento presenciais,

para garantir a vaga.
De acordo com o Detran-GO, o descumprimento do
prazo gera a desclassificação.
Os candidato precisam fazer a
matrícula no site www.detran.
go.gov.br e imprimir o comprovante de matrícula, que deve
ser entregue junto com toda
a documentação exigida em
uma das unidades do Detran-GO, Ciretrans ou Vapt Vupt.
Durante o atendimento

presencial, será aberto o Registro Nacional de Carteira de
Habilitação (Renach), que é o
início do processo. Segundo a
coordenadora do programa,
Ednalva Garcia, os inscritos devem ficar atentos aos prazos
para evitar desclassificação.
“A maioria das unidades atende com horário marcado. Por
isso, o interessado deve agendar o atendimento presencial
o quanto antes”, afirma.

Os inscritos devem acessar
o site do Detran-GO, clicar na
aba “CNH Social” e conferir a
lista dos classificados. Quem
tiver com o nome da lista,
deve clicar em matrícula e
preencher corretamente todos os campos solicitados.
As vagas remanescentes
comporão a lista de segunda
chamada que deve ser publicada no dia 30 de abril.
Nesta terceira etapa, 41.957

pessoas se inscreveram para 3
mil vagas. A modalidade mais
concorrida foi a Urbana, que
teve 35.873 inscritos, seguida
da Estudantil (3.758) e Rural
(2.326). Criado pelo Governo
de Goiás, o programa CNH
Social oferece à população de
baixa renda a oportunidade de
obter a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), adicionar
ou mudar a categoria.
De acordo com o Detran-

-GO, a classificação dos inscritos é feita com base em
critérios técnicos preestabelecidos no edital, como
menor renda familiar, maior
número de componentes do
grupo familiar, benefício do
Renda Familiar, data e hora
da inscrição. Já para a modalidade Estudantil, a nota
média do ensino médio é
apurada pela Secretaria de
Estado da Educação.
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Presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil será
autossuficiente na produção de vacinas

O

presidente Jair Bolsonaro fez nesta
terça-feira (23) um
pronunciamento em cadeia
de rádio e TV em que afirmou que o país, em poucos
meses, será autossuficiente na produção de vacinas
contra a covid-19.
“Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a
produção nacional vai garantir que possamos vacinar
os brasileiros todos os anos,
independentemente das variantes que possam surgir”,
disse o presidente.
Bolsonaro afirmou que
até o fim do ano estarão disponíveis mais de 500 milhões
de doses para vacinar toda
a população que precisa ser
imunizada no país. Segundo
o Ministério da Saúde, esse
público soma 170 milhões de
pessoas. “Estamos fazendo e
vamos fazer de 2021 o ano da
vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra
o coronavírus. Essa é a missão
e vamos cumpri-la”, afirmou.
Acordos
O presidente voltou a afirmar que o país enfrenta dois
grandes desafios, o vírus e o

Divulgação

desemprego. “Em nenhum
momento, o governo deixou
de tomar medidas importantes tanto para combater o
coronavírus como para com-

bater o caos na economia,
que poderia gerar desemprego e fome”, ressaltou.
Bolsonaro destacou que o
Brasil usaria qualquer vacina

Em maioria de votos, 2ª turma do STF declara
que Moro foi parcial ao condenar Lula
Divulgação

A Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
confirmou nesta terça-feira
(23/03) a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso
do triplex do Guarujá. Foram três votos a dois, onde
o colegiado julgou procedente um habeas corpus
apresentado pela defesa do
ex-presidente Lula.
A análise do caso, retomada após pedido de vista
do ministro Kassio Nunes
Marques, que se manifestou
nesta terça contra o reconhecimento da suspeição, foi
seguido pelos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia.
Gilmar Mendes, presidente
da Turma, e Ricardo Lewandowski já haviam votado no
dia 9 de março a favor do HC.
Ao votar nesta terça em defesa de Moro, Kassio Nunes
construiu maioria pela rejeição da suspeição.
Apesar disso, houve mudança de voto da ministra
Cármen Lúcia, que em 2018,
quando o julgamento foi iniciado, havia ido contra a suspeição de Moro. Na época,
antes de virem à tona os di-

aprovada pelos órgãos competentes e falou sobre os
contratos assinados ao longo
de um ano para a produção
de imunizantes. O presiden-

te citou o contrato com a
Universidade de Oxford para
a produção, na Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), de
100 milhões de doses da va-

cina AstraZeneca e o acordo
com o consórcio Covax Facility para a produção de 42
milhões de doses.
O presidente disse que
intercedeu pessoalmente
junto à fabricante Pfizer
para a antecipação de 100
milhões de doses que serão
entregues até setembro
desde ano e também com a
Janssen, garantindo 38 milhões de doses.
“Quero destacar que hoje
somos o quinto país que
mais vacinou no mundo.
Temos mais de 14 milhões
de vacinados e mais de 32
milhões de doses de vacina
distribuídas para todos os
estados da federação, graças
às ações que tomamos logo
no início da pandemia”, destacou Bolsonaro, ao citar a
classificação do país levando
em conta o número absolutos de doses aplicadas.
“Ao final do ano, teremos
alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar
toda a população. Muito em
breve, retomaremos nossa
vida normal. Solidarizo-me
com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias.
Que Deus conforte seus corações!”, disse Bolsonaro.

Pela 1ª vez, Brasil registra mais de 3 mil
mortes por Covid-19 em apenas 24h
Divulgação

álogos entre Moro e a força-tarefa da Lava Jato, a ministra rejeitou os argumentos
pela suspeição do ex-juiz.
Cármen afirmou que novos elementos juntados ao
processo permitiram uma
nova análise sobre os fatos

levantados pela defesa do
ex-presidente. “O que se
põe é algo que, para mim,
é basilar: todo mundo tem
direito a um julgamento
justo, incluindo a imparcialidade do julgador”, disse
ainda a ministra.

O Brasil registrou mais
um triste recorde nesta
terça-feira (23/3). Pela
primeira vez desde o início da pandemia, o número de mortes por Covid-19 passou de 3 mil em
um período de 24 horas.
Com os 3.251 óbitos,
a média móvel também
foi a mais alta e chegou
a 2.364. O indicador, em
comparação com o verificado há 14 dias, cresceu
45%, indicando tendência
de crescimento no índice.
Em relação às infecções,
foram 82.493 novos casos

registrados. Os dados são
do mais recente balanço
divulgado pelo Conselho
Nacional de Secretários de
Saúde (Conass). No total,
o Brasil já perdeu 298.676
vidas para a doença e computou 12.130.019 casos.
Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação de especialistas para
que a média móvel do dia
seja comparada à de duas
semanas atrás.
Variações na quantidade de mortes ou de casos
de até 15%, para mais ou

para menos, não são significativas em relação à
evolução da pandemia.
Já percentuais acima ou
abaixo devem ser encarados como tendência de
crescimento ou de queda.
Os cálculos são feitos
pelo núcleo de jornalismo
de dados, e se baseiam
nos relatórios repassados
pelo Ministério da Saúde.
Essas informações também alimentam o painel
interativo com notícias
sobre a pandemia desde
o primeiro caso da doença
registrado no país.

Goiás, Tocantins e DF, 24 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
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------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

ANO 12, Nº 2688
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
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
pp:8220-6898
------------------------------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
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------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

Goiás, Tocantins e DF, 24 de Março de 2021

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,
DADE. 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
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

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,
DADE. 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
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

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$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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

classificados
CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------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 serimóveis (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
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ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------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
-------------------------------

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

------------------------------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)
-------------------------------

------------------------------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
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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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ÀTTOOXXÁ fala sobre o resgate da
cultura preta e mistura em nova série
Reprodução

O

grupo baiano Àttooxxá é o protagonista
do quarto episódio
da websérie da Rider “Sente as cores. Sente a música”.
Rafa Dias, Oz Bvng, Raoni
Knalha e Chibatinha abrem
o coração e falam sobre o
início da carreira, como foi o
primeiro encontro deles, que
se transformou em música.
Após os episódios com MC
Soffia, RAPdura e MC Rebecca, o Àttooxxá dá sequência
a esse projeto, que já está
disponível no perfil oficial da
Rider no Instagram.
A série “Sente as cores. Sente a música”, que
terá participação de cinco
grandes nomes da música
brasileira no total, chega à
internet junto com a nova
coleção de Papetes da Rider, que conta com 3 novos
modelos que já estão disponíveis para compra na loja
oficial da marca. Cada artista
escolheu aquela papete que

mais combina com sua personalidade e sua história e
você já pode escolher a que
melhor combina com você!
O Àttooxxá personifica na
série da Rider a RX Papete,
um dos três modelos da nova
coleção “Better Days are Coming”. Aberta, confortável e
colorida, assim como pede o
estilo dos membros da banda,
que vivem em Salvador, com
calor todos os dias do ano,
como explicou Chibatinha.
O som do ÀTTOOXXÁ
Há quatro anos na estrada, o Àttooxxá se destaca
pela fusão de rítmos. Com intuito de ressignificar a música
popular baiana, elevando-a ao
status de música pop, o grupo
misturou pagodão e outros
gêneros musicais soteropolitanos, como o samba-reggae,
ao bass culture, soundsystem e música eletrônica, entregando um som completamente novo e original.

Na websérie “Sente as
cores. Sente a música” da
Rider, Rafa Dias, vocalista
da banda, conta como foi o
início do grupo e como eles
encontraram o som perfeito:
“A gente faz uma mistura
da música eletrônica, da música pop, com as músicas de
raíz aqui da Bahia, que é o
pagodão, o arrocha, o samba-reggae. A banda Áttooxxá
surgiu assim! Primeiro pra
botar o padogão eu convidei Oz. Oz me apresentou a
Chiba, que tocava com ele
no Pagodart, e Raoni já tocava comigo nos Nelsons, que
era uma banda que a gente
tinha lá no interior. Nunca tínhamos ensaiado. A gente já
tinha algo em mente, mas a
parada funcionou assim, no
‘vamo botar pagodão’.”
Chibatinha também deu
mais detalhes da construção musical do grupo: “Eu
tento levar a percussão
para as batidas da guitarra.

A referência disso são outros guitarristas que já fizeram isso, como Davi Moraes, Jaguar, o próprio Pepeu
(Gomes) e Luiz Caldas já fez
muito também.”
O resgate cultural e visual
Na série “Sente as cores.
Sente a música”, o Àttooxxa
também ressaltou a importância do resgate da cultura preta
pelos pretos e da inclusão.
“Para além da música,
a nossa cultura negra está
acontecendo por a gente. A
gente viu por muitos anos o
rock, que é preto, aí vem um
branco. O axé é de negão,
mas vem um branco. A gente
chegou em momento que é
negão e é negão! A gente vê
no nosso show que a gente
inclui realmente todo mundo. Tá todo mundo ali. O
carão barão, o cara guetão,
o cara que é hétero e o cara
que é gay. Todo mundo curte,” disse Rafa Dias.

John Wick 4 começa a ser
filmado em junho, com cenas em NY, Paris e Berlim
A pandemia da Covid-19
mudou os planos da produção dos próximos filmes de
John Wick. Antes, o quarto
e o quinto longa seriam rodados em sequência. Agora,
porém, só John Wick 4 será
filmado dessa vez. Segundo
fontes do Collider, o novo
capítulo da saga estrelada
por Keanu Reeves entra em
produção a partir de junho.
O site também diz que,
diferente dos longas anteriores, John Wick 4 se passará em várias cidades do
mundo, além de Nova York.
Além dos Estados Unidos,
as filmagens também acontecerão em Berlim (Alemanha), Paris (França), e em

algum lugar do Japão.
Por fim, o Collider também fala de algumas mudanças na equipe. Derek
Kolstad, roteirista da trilogia, não retornará para o
quarto filme. Quem assume o posto é Michael Finch, de Predadores (2010) e
Hitman: Agente 47 (2015).
Estrelado novamente
por Keanu Reeves, o quarto filme de John Wick foi
adiado para 27 de maio
de 2022 por conta da pandemia do coronavírus. Na
trama, o assassino John
Wick sai de sua aposentadoria quando o cachorro
que ganhou de sua falecida esposa é morto.

