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Defensoria Pública pede ao Supremo
que centralize demandas por oxigênio
O STF derrubou decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia ao governo indicar diretores-gerais interinos em Centros Federais de Educação Tecnológica quando o cargo estiver vago. Por dez votos a um, os ministros entenderam que a medida viola a autonomia dos institutos. p4

“Todos que
infringirem
a lei serão
presos”, diz
Ronaldo Caiado sobre festas
clandestinas p3
(62) 3010-4014

Site do Enem
fica fora do ar na
data de divulgação
das notas p4
(62) 98219-1904

Navio que bloqueava Canal de
Suez é parcialmente liberado p7
/diariodoestado

Aplicativo de transporte concede
descontos a doadores de sangue
Pelo segundo ano consecutivo, a empresa de transporte por aplicativo
99 estabeleceu parceria com o Hemocentro Coordenador Estadual Prof.
Nion Albernaz para incentivar a população a doar sangue na capital. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Aplicativo de transporte concede
descontos a doadores de sangue
P
elo segundo ano consecutivo, a empresa
de transporte por aplicativo 99 estabeleceu parceria com o Hemocentro Coordenador Estadual Prof. Nion
Albernaz para incentivar a
população a doar sangue na
capital. O voluntário terá,
entre os dias 29 de março e
29 de abril, descontos de até
R$ 15 nas corridas de ida e
volta ao Hemocentro, que
fica localizado na Av. Anhanguera, no Setor Coimbra. O
desconto é validado a partir
da inserção do cupom DOESANGUEGYN no aplicativo da
99, que é válido para todas as
formas de pagamento.
Para a diretora-geral da
Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, a parceria com a 99 chegou na hora
certa, uma vez que a rede
estadual de hemocomponentes sofreu uma acentuada
queda, devido ao aumento
de casos do novo coronavírus
em todo o Estado. “Chegamos
a registrar um déficit de 49%
em nossos estoques de sangue no mês março. Muitas
pessoas estão impedidas de
doar porque fizemos uma redução da idade máxima para
ser um voluntário, de 69 para
59 anos, também houve uma
diminuição das coletas externas, devido ao fechamento de
muitas empresas pelo decreto
municipal de enfrentamento
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à covid-19. Além disso, muitas pessoas estão inaptas para
doar por terem tido contato
com pessoas com covid nos
últimos 14 dias ou aquelas
que tiveram a doença e ainda
não completaram 30 dias sem
os sintomas”, explica.
Denyse orienta para que
todos os voluntários façam o
agendamento da doação por
meio do site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457, e que não
deixem de usar máscara, co-

brindo a boca e o nariz, para
irem até o banco de sangue.
“O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, e tornar o atendimento
mais ágil na unidade”. Outro
pedido da diretora é para que
os voluntários evitem levar
acompanhantes, visando evitar aglomerações no local.
Quem pode doar?
Denyse reforça que para
fazer uma doação de sangue
é necessário estar saudável,

ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto
válido em todo o território
nacional e idade entre 16 e
59 anos, sendo que antes de
completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais
ou responsáveis. A orientação
é que doadores acima de 60
anos fiquem em casa, visto
que são pessoas do grupo de
risco do novo coronavírus.
Quem tomou a vacina da
febre amarela deve aguardar
30 dias para fazer uma doação.

Já para vacina contra a gripe, o
prazo é de 48 horas. No caso
da vacina contra o novo coranvírus é preciso esperar 48
horas após a Coronavac ou Covaxin, e sete dias após a aplicação das demais. Pessoas que
tiveram contato com pacientes
infectados ou com suspeita de
covid-19 devem ficar 14 dias
sem poder doar. Já para quem
foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de
inaptidão é de 30 dias após a
remissão dos sintomas.

Passageiros com Covid-19 terão acesso bloqueado por 15 dias
O embarque prioritário
no transporte coletivo da
Grande Goiânia destinado
aos trabalhadores de atividades essenciais nos horários de pico da manhã e
da tarde continua valendo
a partir da próxima quarta-feira (31/3), quando termina o período de 14 dias
de maior restrição previsto
no decreto estadual.
O bloqueio eletrônico
dos cartões de embarque
ocorre das 5h45 às 7h15
e das 16h45 às 18h15. O
cadastro de trabalhadores
de serviços essenciais ou
de pessoas em atividades

essenciais (como situações de urgência e emergência) pode ser feito a
qualquer momento pelo
site da RMTC.
Com o objetivo de aprimorar a ação para evitar
o contágio da Covid-19, a
Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) articulou a
implementação de três medidas adicionais, uma delas
é o bloqueio por 15 dias de
usuários que testarem positivo para a Covid-19.
Novas medidas
De acordo com o Governo de Goiás, aqueles que
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tiverem tomado a segunda dose da vacina contra a
Covid-19 estarão liberados
automaticamente, 15 dias
após a imunização, para entrar em terminais e ônibus
em qualquer horário. Já as
pessoas que testarem positivo terão o cartão de acesso totalmente bloqueado,
em qualquer horário, pelo
período de 15 dias.
Tanto a liberação quanto
o bloqueio serão possíveis
por meio do cruzamento
do banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) como o do sistema
do Cartão Fácil/Sitpass,

adotado pelas empresas de
transporte na Região Metropolitana de Goiânia.
A partir de agora, também haverá a necessidade
de comprovação no cadastro emergencial. Será dado
um prazo de 48 horas para
que os cadastrados apresentem comprovante de
que exercem alguma atividade essencial. “Nós, num
primeiro momento, demos
a oportunidade para que as
pessoas que não tivessem
algum documento ou crachá fizessem apenas uma
justificativa, mas tivemos
um excesso na quantidade

de justificativas. Do total de
90 mil usuários, cerca de
40 mil não apresentaram
nenhum tipo de comprovação, o que ficou muito acima do esperado”, explica o
secretário da SGG, Adriano
da Rocha Lima.
Adriano diz que a permanência da restrição não
prejudica o trabalhador,
pois há a previsão de escalonamento no horário das
atividades
econômicas.
“É uma medida que não
impede ninguém de trabalhar, ele simplesmente
redistribui o fluxo de passageiros”, destaca.
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Cinco mil
máscaras
N95 serão
distribuídas para
entregadores em
Goiânia

A Federação dos Jovens
Empreendedores
e Empresários de Goiás
(Faje) e o Sindibares Goiânia distribuem na manhã
desta terça-feira (30/3) 5
mil máscaras de proteção
N95 para entregadores de
delivery na Praça Cívica,
no Centro de Goiânia. As
máscaras foram doadas
pelo Governo do Estado
de Goiás após pedido feito pelas entidades.
Há cerca de 10 mil
entregadores atuando na
capital. Para o presidente
da Faje Goiás, Emerson
Tokarski, a ideia é valorizar e reconhecer esses
profissionais que se colocam em risco para a
economia não parar de
funcionar e que às vezes
são tão “marginalizados”
pela sociedade. “Agradecemos ao Governo de
Goiás, por essa iniciativa
e um muito obrigado ao
Secretário da Retomada,
César Moura, que intermediou essa conquista.
Para o presidente
do Sindibares Goiânia,
Newton Pereira, essa
ação é mais um avanço
no trabalho de prevenção
a Covid-19. “Com essas
máscaras esses trabalhadores terão um pouco
mais de segurança, já que
estão diariamente nas
ruas da nossa cidade”.
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“Todos que infringirem a lei serão presos”,
diz Ronaldo Caiado sobre festas clandestinas

O

governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM),
enfatizou durante uma entrevista nesta segunda-feira
(29/3), que “todos aqueles
que infringirem a lei e que
atentarem contra a saúde pública, promovendo eventos e
festas, serão presos”. Segundo ele, contaminação de jovens aumentou em 500%.
Caiado ainda informou que
tanto a Polícia Civil do Estado
de Goiás (PCGO), quanto a Polícia Militar de Goiás (PMGO)
estão trabalhando no combate a eventos e festas clandestinas em todo o Estado.
O governador ainda citou
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que punem os responsáveis pelas
organizações desses eventos, que estão proibidos
atualmente em virtude do
alto índice de disseminação
da Covid-19 e ocupação dos
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) em Goiás.
“Os que estão presentes [nas festas] terão que ir
à delegacia e responderão
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processo. Mas os responsáveis [pela organização] terão
um tratamento diferenciado
no sentido de terem pena e
período de prisão por maior

tempo”, destacou Caiado.
inda durante a entrevista, Caiado pediu para que
as pessoas se conscientizem sobre a importância de

manter o isolamento social.
“A contaminação de jovens
aumentou em 500%. É algo
que realmente nos preocupa muito até que se consiga

ter uma queda significativa
do processo de contaminação”, concluiu.
A recomendação é que
seja mantido o uso de másca-

ras, de preferência as que têm
maior proteção, como a N95;
a higienização das mãos, com
lavagem e álcool em gel; e o
distanciamento social.
Reabertura do comércio
O governador também
explicou que haverá reabertura do comércio a partir da próxima quarta-feira
(31/3), mas dentro dos
protocolos sanitários para
que não haja aumento na
disseminação da Covid-19.
“Cumpriremos nossa palavra. Mas pedimos, de
antemão, que as pessoas,
por favor, se conscientizem, e que façam o período de 14 dias de abertura
dentro dos critérios que
estão pré-definidos no decreto”, declarou.
Segundo Caiado, ele e o
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz, vão solicitar que os comerciantes façam escalonamento de abertura para não
sobrecarregar o transporte
coletivo. “Não tem porque
todo mundo querer começar
[a atividade] às 8h”, afirma.

Goiás volta à faixa de estabilidade da Covid-19 e tem queda na demanda por UTI
Em entrevista coletiva na
manhã desta segunda-feira
(29/3), o governador Ronaldo
Caiado afirmou que Goiás
volta à faixa de estabilidade no que diz respeito aos
números da pandemia da
Covid-19 e teve queda na
demanda por leitos de UTI.
“Isso mostra que os 14 dias
de suspensão das atividades não essenciais tiveram
resultado”, afirmou.

De acordo com o o secretário de Estado da Saúde,
Ismael Alexandrino, Goiás
registra, há três dias consecutivos, menos pedidos de
vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em relação aos patamares anteriores. Se ao longo da semana
os dados continuarem com
essa tendência, “significa
que teremos atingido o platô”, ponderou. No entanto,

Alexandrino salientou que a
pandemia ainda não arrefeceu, o que reforça a necessidade de que a população
mantenha os protocolos de
segurança contra a Covid-19.
Queda na demanda por UTI
Durante a coletiva, Caiado também confirmou que
o decreto estadual em vigor
será respeitado. Os primeiros 14 dias de restrições

terminam nesta terça-feira
(30/3). Nos próximos 14,
haverá flexibilização. “Cumpriremos com nossa palavra,
o que é nossa característica.
Ou seja, a partir de quarta-feira (31/3) estarão liberadas todas as outras áreas da
economia, mas dentro de
critérios e de exigências protocolares” frisou.
O governador reforçou a
importância da colaboração

da população goiana. “Peço a
todos que tenham responsabilidade de manter as medidas
de segurança para que continuemos nessa faixa de estabilização que estamos e, se Deus
quiser, entrarmos na faixa de
queda no número de pacientes no Estado”, pontuou.
Essa colaboração em
massa é essencial, reforçou
Ismael, para a redução dos
pedidos de leitos hospita-

lares. “Acreditamos que o
mês de abril também será
de grande número de casos, porém, num platô. Mas
como as UTIs estão cheias,
o sistema será extremamente demandado”, projetou.
O secretário da Saúde disse
ainda que a manutenção do
decreto estadual tem como
objetivo registrar queda sustentada de confirmações da
doença em maio.
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STF derruba decreto de Bolsonaro que
permitia indicação em institutos federais
P
or maioria, o Supremo
Tribunal Federal derrubou decreto do presidente Jair Bolsonaro que
permitia ao governo indicar
diretores-gerais interinos em
Centros Federais de Educação Tecnológica quando o
cargo estiver vago. Por dez
votos a um, os ministros entenderam que a medida viola
a autonomia dos institutos.
A ministra Cármen Lúcia, relatora da ação movida
pelo PSOL, afirmou que a
indicação de interinos pelo
Ministério da Educação sem
critérios claros ‘substitui a
atuação democrática da comunidade’, ‘suprime a gestão democrática da entidade
de ensino’ e pode ‘restringir o pluralismo de ideias’.
“Ao se impor que a vacância pode ensejar a atuação
vertical e direta do Ministro
da Educação na escolha do
Diretor-Geral pro tempore
sem vincular tal atuar com
os princípios constitucionais
e, principalmente, sem critérios que impeçam o arbítrio
daquela autoridade, tem-se
desatendimento aos princípios constitucionais”, frisou.
“Bastaria, por exemplo,
que o Ministro da Educação

Divulgação

não nomeasse o Diretor-Geral ‘quando, por qualquer
motivo, o cargo de Diretor-Geral estiver vago e não
houve condições de provimento regular imediato’ e
nomeasse alguém de sua

escolha pessoal, deixando-o
por tempo indefinido”. Tal
intervenção, segundo a ministra, descumpriria ‘todos
os princípios e regras norteadoras do regime jurídico-constitucional’.

Defensoria Pública pede ao Supremo Tribunal
que centralize demandas por oxigênio
Divulgação

O defensor Público-Geral
Federal, Daniel Macedo,
acionou nesta segunda-feira
(29/3) o Supremo Tribunal
Federal (STF) para tentar
centralizar o fornecimento e
evitar a falta de oxigênio medicinal no país, devido à alta
demanda provocada pela
pandemia da covid-19.
Na ação, o chefe da Defensoria Pública da União
(DPU) cita levantamento da
Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), junto a 2,5 mil prefeituras, segundo o qual ao
menos 78 municípios se encontram na iminência de ficar sem oxigênio. A situação
é mais preocupante em estados do Acre, Amapá, Ceará,
Mato Grosso, Rio Grande do
Norte e Rondônia.
Macedo argumenta que
há uma “explosão de demandas judiciais” pelo país,
em que estados e municípios
pedem à Justiça que obrigue empresas a entregarem
determinadas quantidades
do insumo hospitalar.
Ele pede que o Supremo
crie uma sala de situação
para concentrar as deman-

Cármen relembra que a
escolha dos diretores-gerais
é feita pelo próprio corpo dos
centros federais, que elegem
seus representantes para o
cargo. A escolha de um interino pelo governo iria ferir tal

autonomia. O julgamento foi
realizado no plenário virtual
da Corte e contou com nove
votos acompanhando a ministra: Marco Aurélio Mello,
Alexandre de Moraes, Edson
Fachin, Rosa Weber, Ricardo

Lewandowski, Luís Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Gilmar
Mendes e o presidente do
Supremo, Luiz Fux. O único
voto divergente foi proferido
pelo ministro Kassio Nunes
Marques, indicado ao Supremo por Bolsonaro.
Segundo o ministro, o decreto do presidente não viola
a autonomia universitária e
permite a indicação de um
diretor-geral interino para
garantir que o centro federal
não fique sem comando. Em
seu voto, Kassio se posicionou
no sentido de admitir que ‘em
situações excepcionais’ uma
nomeação pro tempore poderia ocorrer até o cargo ser preenchido por uma eleição regular. “A parte final da norma
é bastante clara ao dispor que
a nomeação apenas ocorrerá
pro tempore e o cargo estiver
vago e não houver condições
de provimento regular imediato. Ou seja, apenas com
a soma de tais condições, o
dispositivo será chamado a
cumprimento no sentido de
nomeação pro tempore”, anotou. “Pondero que a nomeação pro tempore é solução
que melhor evita a ausência
do Diretor-Geral por qualquer eventualidade”.

Site do Enem apresenta instabilidade e fica
fora do ar na data de divulgação das notas
Divulgação

das e impedir que liminares
(decisões provisórias) determinem a entrega do produto
sem considerar a situação da
distribuição nacional.
O defensor argumenta
ainda que há hoje um conflito entre entes da federação, que disputam um
insumo escasso e de difícil
logística de distribuição, e

que por isso cabe ao STF a
competência de concentrar
a política pública de gestão
e distribuição de oxigênio
medicinal no Brasil.
Segundo a DPU, devem
participar da sala de situação
representantes da União, de
estados e municípios e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A página de divulgação
dos resultados do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2020
apresenta instabilidade
de acesso na noite desta segunda-feira (29/3).
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) havia informado
que os resultados poderiam ser obtidos a partir
das 18h, mas os candidatos estão relatando di-

ficuldades para ingressar
na plataforma. Muitos
afirmam nas redes sociais
que sequer conseguem
acessar a página do Inep.
A divulgação do resultado para os candidatos
que fizeram a prova física,
o Enem digital e o Enem
PPL, modalidade destinada para pessoas privadas
de liberdade, estava prevista para após as 18h.
Para conferir o desempenho, é necessário aces-

sar a Página do Participante
com login e senha individuais do candidato, mas o
portal apresenta lentidão e
dificuldade de acesso.
Os candidatos também
podem conferir o seu desempenho por meio do
aplicativo Enem Inep disponível no Google Play
(para dispositivos Android)
e na App Store (para iOS).
Até o momento, o Inep
não divulgou o balanço
oficial do Enem 2020.
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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

ANO 12, Nº 2692
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
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
------------------------------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
au20mil 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 4848
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

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
------------------------------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
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

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

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
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,
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

ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895

RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil

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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suícom 2 vagas. Valor R$
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

------------------------------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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Embarcação encalhada que bloqueava
Canal de Suez é parcialmente liberado
A
companhia Leth Agencies, que presta serviços no Canal de Suez,
informou nesta segunda-feira
(29), que conseguiu deixar
o navio o porta-contêineres
Ever Given ”parcialmente” em
posição de flutuação.
Ainda não há, porém,
informações de quando a
embarcação será totalmente
desencalhada. O tráfego dos
navios que estão aguardando
para cruzar o canal vai demorar ”três dias e meio” para ser
totalmente liberado, segundo o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA),
almirante Osama Rabie.
Segundo a empresa, a liberação parcial foi possível a partir
do apoio de dez rebocadores,
que empurraram e puxaram o
navio quando a lua cheia trouxe
a maré da primavera.
Por outro lado, dados de
satélite do MarineTraffic.com
ainda apontam que a proa da
embarcação continua presa
na margem leste do canal.
Um piloto de alto escalão
da autoridade do canal, falando sob a condição de
anonimato, confirmou que
o navio tinha sido parcialmente colocado em posição
de flutuação e disse que os
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trabalhadores ainda tentam
desencalhar a proa.
Um piloto de alto escalão
da autoridade do canal, falando sob a condição de
anonimato, confirmou que
o navio tinha sido parcialmente colocado em posição
de flutuação e disse que os
trabalhadores ainda tentam
desencalhar a proa.
Danos
O bloqueio causado pelo
Ever Given no Canal de Suez
causa prejuízos de cerca de
US$ 9 bilhões por dia no comércio internacional. Mais
de 300 embarcações aguardam a remoção do navio
para passar pelo canal.
Com 400 metros de comprimento, o navio está encalhado desde o dia 23 de março no sul do canal, localizado
em território egípcio e pelo
qual passam 10% do comércio marítimo internacional,
segundo especialistas.
Apesar de o incidente
ter sido inicialmente atribuído aos fortes ventos e a uma
tempestade de areia, Osama
Rabie afirmou que “os fatores
meteorológicos não foram as
únicas razões”, e citou “outros
erros, humanos ou técnicos”.
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A Menina que Matou os Pais
mostra detalhes do Caso Richthofen
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Rede Globo anuncia programa sobre o BBB com
apresentação de Ana Clara

H

á quase duas décadas, em outubro de
2002, o Brasil se deparava com um dos crimes
mais violentos da História.
Era noite de Halloween,
quando o casal Manfred e
Marisa von Richthofen foi assassinado brutalmente com
marretadas na cabeça.
O duplo homicídio causou espanto na sociedade
brasileira, que se perguntava
quem seria capaz de fazer
tal ato. O caso tomou novas
proporções conforme as investigações avançavam, até
revelar a mandante do crime: Suzane von Richthofen,
a filha do casal.
Faltando pouco para o crime completar 20 anos, dois
filmes pretendem trazer para
as telonas o episódio brutal,
contando com um detalhe
inédito: a obra será dividida
em duas produções diferen-

tes, uma para contar o ponto
de vista de Suzane e outra
para expor a versão de Daniel.
A Menina que Matou os
Pais e O Menino que Matou Meus Pais, ambos com
previsão de estreia para o
segundo trimestre de 2021
(adiado por conta do coronavírus), foram dirigidos
pelo renomado diretor Maurício Eça, que conversou com
o site Aventuras na História
com exclusividade.
Entrevista com Maurício Eça
A princípio, Maurício enfatiza a satisfação que foi realizar
o projeto, num período que levou 33 dias no total. “Foi uma
experiência incrível dirigir dois
filmes, dois pontos de vista e
dois olhares sob uma mesma
história. E para mim o mais
desafiador foi ter realizado os
dois filmes simultaneamente”, afirma o cineasta.

Eça também explica que
antes mesmo de pensar em
fazer os filmes, já se interessava pelo trabalho de Ilana
Casoy, que atuou como roteirista das produções, mas
que já tinha escrito a aclamada obra ‘Casos de Família: Arquivos Richthofen e
Arquivos Nardoni: Abra os
arquivos policiais’. O diretor diz ter sido “uma honra”
contar com a participação
da autora no projeto.
“Quando pensei em contar essa história no cinema,
procurei meu amigo Marcelo Braga, da Santa Rita
Filmes, que se interessou
por debater o tema. Então,
apresentamos a ideia ao
Gabriel Gurman, CEO da
Galeria Distribuidora, que é
coprodutora e distribuidora
dos filmes, e juntos convidamos a Ilana e o Raphael
Montes para escreverem o

roteiro e aí começamos a
desenvolver o projeto.”
No primeiro momento, o
diretor nos conta que a ideia
era fazer um filme com dois
pontos de vista, porém, interligados em um só longa-metragem. Entretanto, depois, entendeu “que só com
dois filmes conseguiríamos
mostrar cada uma das versões, do começo ao fim, de
forma neutra”. A principal
dica para os telespectadores
é que vejam um filme seguido do outro, como foi pensado pelos produtores.
“Não há uma ordem correta ou recomendada, cada
um pode escolher qual filme
prefere assistir primeiro. No
entanto, somente com os
dois filmes o público conseguirá tirar suas próprias conclusões sobre o que acredita
ou não dessa história tão
trágica”, aconselha Maurício.

Quando Boninho respondeu a um seguidor que
a ex-BBB Ana Clara merecia
mais espaço na TV, o diretor estava planejando uma
novidade: um programa
para ela apresentar nas
tardes da Globo.
A partir de 5 de abril, ela
vai estar no comando do
Plantão BBB, uma atração
diária que vai ao ar depois
do Jornal Hoje até o fim do
BBB21, em maio. A atração
vai ser uma espécie de boletim sobre tudo que acontece no Big Brother Brasil e
um esquenta para o reality
à noite. Quem se deu bem
e quem se deu mal no jogo
da discórdia, as articulações
da formação de paredão, o
resultado das provas e da
eliminação, as últimas tretas e todos os acontecimentos da casa mais vigiada do
país terão lugar cativo, de
segunda a sexta, no Plantão BBB. Logo após o Jornal
Hoje, um programa inédito,
exibido especialmente no
último mês do reality, para
repercutir os assuntos mais

quentes do confinamento e
marcar a reta final da disputa por R$ 1,5 milhão.
Do estúdio, Ana conversará, todos os dias, com um
comentarista diferente e
com convidados especiais.
Os “especialistas” no reality
se unirão à apresentadora
em um bate-papo descontraído, que vai levar a visão
de quem já comenta o programa nas redes sociais direto para as telas da TV Globo.
Ana Clara, que desde
2019 também faz parte do
time da #RedeBBB, não esconde a alegria do convite
e a ansiedade para a estreia
do programa na TV: “Estou
muito feliz com o convite.
Espero que a gente consiga
trazer cada vez mais a presença do BBB para o público.
Vai ser muito legal ter essa
entrada no horário da tarde
e ter comigo outras pessoas comentando, recebendo
convidados. Acho que o público pode esperar um programa leve e divertido para
a gente repercutir tudo o
que acontece na casa”.

