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Goiânia: mesmo com saída coletiva,
prefeito diz que MDB está na gestão
Eleito vice na chapa de Maguito Vilela (MDB), morto pela Covid-19, o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), minimizou o pedido de demissão em massa de auxiliares emedebistas. De acordo com ele, o partido segue firme na gestão e como aliado de primeira hora. p2
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receber hoje inscrições para o primeiro semestre p4
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Governo de Goiás reforma 15 rodovias no primeiro trimestre do ano
Balanço divulgado nesta semana pela Agência Goiana de Infraestrutura e
Transportes (Goinfra) indica que 15 trechos de rodovias estaduais foram
reformados nos últimos três meses. Foram 298 quilômetros de 15 vias. p4
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Goiânia: mesmo com saída coletiva,
prefeito diz que MDB está na gestão
E
Reprodução

leito vice na chapa de
Maguito Vilela (MDB),
morto pela Covid-19
em janeiro deste ano, o atual
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), minimizou, nesta segunda (5/4), o
pedido de demissão em massa de auxiliares emedebistas.
De acordo com ele, o partido
segue firme na gestão e como
aliado de primeira hora. Para
justificar sua tese, citou os
quatro vereadores eleitos
pela sigla, além dos suplentes.
Nesta segunda, 14 membros de 1º escalão ligados
ao MDB entregaram o cargo
e se somaram a outros 7 que
já tinham sido dispensados.
A contrariedade tem relação
com a gradativa ocupação de
espaços por parte do Republicanos. O prefeito tem importado auxiliares e isso incomodou o presidente emedebista,
o ex-deputado federal Daniel
Vilela, filho de Maguito.
A posição do herdeiro de
Maguito foi ecoada por vários aliados, que decidiram
sair em bloco da gestão. No
entanto, para Rogério Cruz,
o recado é claro. Não foi o
MDB que deixou o governo e
sim o grupo de Daniel Vilela.
“Respeito essa decisão.
Mas aqui está uma grande
parte do MDB, que é prova
que essa gestão não está expulsando ninguém. Quem foi

nhas políticas”. “Ou será que
eu, na função de prefeito, teria que deixar outras pessoas
ditarem as regras?”, indagou.

para a disputa de votos pelo
MDB está aqui do nosso lado,
que são os vereadores eleitos
e os suplentes do MDB. Não
podemos confundir o legado
de Iris Rezende com o trabalho de Daniel Vilela”, disse o
prefeito em coletiva de imprensa no início da tarde na
sede da prefeitura.
Para reforçar sua tese,
apontou os vereadores Clécio Alves, Anselmo Pereira,
Dr. Gian Said e Henrique Alves, todos do MDB e ali presentes. Apesar do partido ter

decidido por sair da gestão
municipal, os parlamentares
não seguiram na mesma linha e, inicialmente, seguem
na base do prefeito.
Quem manda?
A fala no prefeito nesta
tarde tentou marcar posição. Mais cedo, também em
coletiva, Daniel Vilela disse
ter ouvido do próprio Rogério Cruz que as mudanças
na prefeitura seriam indicações da direção nacional
do Republicanos. Em várias

oportunidades o prefeito
quis deixar claro quem é o
verdadeiro mandatário.
“São legítimas as mudanças implantadas por mim,
afinal eu sou o responsável”,
disse em um momento. “Não
existe mudança de rumo, vamos cumprir o plano de governo e o líder desse processo
sou eu, o prefeito da cidade”,
acrescentou, em outro.
Ele também disse que está
mais preocupado em vacinar
a população e não ter tempo
para se preocupar com “picui-

Debandada
Também nesta segunda,
no anúncio da saída do partido da gestão, Daniel Vilela
foi bem objetivo na sua definição sobre a prefeitura. “A
verdade é que hoje Goiânia
está em um voo às cegas”.
Desde a morte de Maguito, no dia 13 de janeiro, após
83 dias internado, o MDB
seguia lado a lado de Rogério Cruz na gestão da cidade
e, em menos de três meses,
começou a ver alguns dos
nomes sugeridos para o primeiro escalão sendo exonerados sem aviso prévio.
Além da saída coletiva, os
emedebistas ainda assinaram
uma carta que foi posteriormente encaminhada ao prefeito. No texto, eles apontam
discordância frontal com os
rumos da gestão. “Não seremos cúmplices de quem porventura tenha decidido por
outro caminho que não o de
trabalhar para Goiânia seguir
em frente”, afirma o texto.
O MDB fala em intervenção da direção nacional do
Republicanos na Prefeitura
de Goiânia e que isso gerou
“um desmonte” nos quadros da administração.

Prefeitura de Goiânia disponibiliza diárias de hotel para isolamento social
A prefeitura de Goiânia
informou que vai disponibilizar diárias de hotel para
pessoas em condição de
vulnerabilidade social que
precisam fazer isolamento
social em razão da pandemia. Serão disponibilizadas
3.360 diárias para isolamento de pessoas com teste positivo ou com sintomas da
covid-19. Profissionais da
saúde e do hotel passaram
por treinamento para atendimento especializado cumprindo as normas de proteção segundo diretrizes dos
órgãos de saúde. O hotel irá
oferecer cama, banho, TV,

Internet e refeições.
A hospedagem conta
com o fornecimento de três
refeições diárias sendo café
da manhã, almoço e jantar,
limpeza do quarto, serviço
de lavanderia para as roupas
dos usuários durante o período necessário de isolamento. Além disso, durante o período no hotel, os usuários
são acompanhados pelas
equipes de saúde e da assistência social do município.
Há também a possibilidade de preenchimento
das vagas para pessoas
atendidas pela secretaria
antes de entrar em algum
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serviço de acolhimento.
Essas pessoas devem também realizar o isolamento
de até 14 dias, para então, serem atendidas na
instituição de acolhimento. Essa é uma medida de
precaução, visando evitar
a contaminação dos acolhidos e servidores por um
novo acolhido que possa
estar contaminado, mas
que esteja assintomático.
O contrato, com validade de 6 meses, utiliza recursos destinados pelo Ministério da Cidadania, através
da portaria 369, para municípios que estejam em es-

tado de calamidade pública
devido ao coronavírus. O
hotel foi definido de acordo
com licitação realizada pela
pasta em abril de 2020.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Humano
e Social, José Antônio Netto, a medida busca manter
o isolamento de pessoas
em situação de vulnerabilidade social que não consigam fazer a quarentena em
casa. “Quanto mais isolarmos, menos casos comprometedores teremos indo
para os hospitais”, afirma.
Como vai funcionar
O hotel vai receber todo

morador vulnerável que for
ao centro de triagem da covid-19 com suspeita da doença. No local, uma equipe
de agentes da saúde, com
enfermeiros, médicos e assistentes sociais, vai verificar
se ele precisa ir ao hospital
ou se precisa ser isolado.
Em caso de isolamento,
se a pessoa não tiver condições de ficar em quarentena na própria casa, ela
será levada a um dos 20
quartos do hotel que fica
localizado na região sul de
Goiânia. Uma equipe sentinela acompanha diariamente o paciente.

DIÁRIO DO ESTADO

Metrobus
amplia serviço de desinfecção
nos ônibus
Em mais uma ação de
combate à propagação do
novo coronavírus no transporte coletivo, a Metrobus
amplia para seis dias o
serviço de desinfecção dos
ônibus no início das viagens. A ação será realizada
diariamente de segunda-feira a sábado em sistema
de rodízio nos terminais
Padre Pelágio, Novo Mundo, Trindade e Vera Cruz.
Todos os locais onde há
o toque dos passageiros
são higienizados com uma
solução composta por
quaternário de amônio,
que possui ação comprovada na eliminação de diversas bactérias e vírus. O
produto é recomendado
pela Anvisa e é utilizado
em ambientes hospitalares. O novo cronograma
de sanitização começou
nesta segunda-feira (5) no
terminal Novo Mundo.
Segundo o gerente de
transportes da empresa,
João de Castro Torres, a
sanitização é importante
para reforçar o combate à
circulação do vírus, porém
precisa ser combinada
com as medidas individuais de prevenção, como
uso da máscara e higienização constante das
mãos. “Essa ação é para
oferecer mais segurança
aos passageiros”, reforça.
Desde o início da pandemia, a Metrobus vem adotando uma série de medidas para combater o avanço
do coronavírus no transporte, caso da desinfecção dos
ônibus, que era realizada
duas vezes por semana no
Terminal Padre Pelágio.
“Ampliamos esse trabalho
para garantir uma viagem
com mais segurança aos
passageiros e motoristas”,
completa João de Castro.
Além da desinfecção
dos ônibus, a Metrobus reforçou a equipe de limpeza
dos veículos do Eixo Anhanguera e extensões para conter o avanço do coronavírus
no transporte. A empresa
também continua operando com frota completa
desde o início da pandemia
para evitar aglomerações
em terminais e ônibus.
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Governo de Goiás reforma com capa asfáltica
de 15 rodovias no primeiro trimestre do ano

B

alanço
divulgado
nesta semana pela
Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra) indica que 15 trechos de rodovias estaduais
foram reformados nos últimos
três meses. Foram 298 quilômetros de 15 vias que receberam nova capa asfáltica,
com técnicas de engenharia
que garantem a qualidade e
a durabilidade da intervenção, ampliando a vida útil da
malha viária. Além desses recapeamentos já entregues,
a agência tem outros 10 em
execução e dezenas de programações para entrar nos trechos nas próximas semanas.
O governador Ronaldo
Caiado ressalta que a determinação em seu governo é
fazer pavimentos do mesmo
parâmetro de qualidade do
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit), dentro de regras claras
para que o cidadão se sinta
respeitado. “Temos nos esforçado ao máximo, trabalhado
diuturnamente, para superar
essa fase de asfalto de ‘R$
1,99’ e fazer obras dignas para
todos os goianis”, assegura.

Reprodução

“Em três meses, já realizamos ações em eixos estruturantes e prioritários, como
rotas turísticas, corredores
de escoamento de grãos e
trechos de alta circulação de
veículos”, ressalta o presidente da Goinfra, Pedro Sales,
que lembra que também fo-

ram atendidas antigas reivindicações da população, como
é o caso da revitalização da
GO-462, na saída de Goiânia.
Rodovias reformadas
Em atenção às rotas turísticas, a Goinfra revitalizou
a GO-213, entre os trevos de

Caldas Novas e de Rio Quente,
e ainda a GO-338, que liga Pirenópolis a Posse d’Abadiânia.
Nas duas reformas, a agência
aplicou nova capa asfáltica
em concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ. “São
trechos que estão, agora, em
plenas condições de trafegabi-

lidade para receber os turistas
com mais segurança assim
que a pandemia for controlada”, celebra Pedro Sales.
Já na Região Metropolitana
de Goiânia, a Goinfra resolveu
uma demanda histórica com
o recapeamento da GO-462,
que liga a capital a Santo An-

tônio de Goiás. No local, havia
um problema crônico de buracos que se abriam ao longo da
pista em períodos de chuvas,
reforçado pela falta de drenagem nos bairros.
O trecho de três quilômetros foi revitalizado, também
com aplicação de CBUQ,
intervenção mais adequada
em casos de grande deterioração, já que é aplicada uma
camada asfáltica mais profunda e uniforme. “O governo hoje trabalha para recuperar o padrão de qualidade do
asfalto que se pratica em Goiás. Nossas ações têm durabilidade e eficiência”, explica o
presidente Pedro Sales.
As equipes também focaram no recapeamento da
GO-222, entre Anápolis e
Nerópolis, importante corredor até a GO-080, além de
rota do escoamento de caminhões, principalmente ligados à indústria farmacêutica
e ao setor de alimentos, em
um trajeto alternativo para
Goiânia. As equipes estiveram ainda na GO-330, entre
Campo Limpo e Ouro Verde,
e reformaram mais uma rodovia próxima a Anápolis.

Fim do período chuvoso faz preço de alimentos cair na Ceasa em Goiás
Com o início do período de
estiagem e a flexibilização do
comércio, os preços de frutas
e verduras na Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa)
tiveram uma ligeira redução.
Segundo a central, a retração
dos valores já vinha sendo
notada ao longo de março
em itens populares como o
pepino, cuja caixa passou de
R$ 200 para R$ 70; e banana

maçã, que teve uma redução
de R$ 120 para R$ 70 a caixa.
De acordo com a Ceasa, o
começo deste ano de 2021,
que na região de Goiás coincide com o auge do período
de chuvas, “trouxe grande
instabilidade nos preços, principalmente dos legumes”. A
central afirma que foram registros preços inéditos como
o do pepino, cuja caixa de 22

quilos chegou a custar R$ 200;
e a banana prata, cuja caixa
de 15 quilos foi a R$ 65.
No entanto, com o abrandamento do período chuvoso
e a reabertura do comércio,
os consumidores já podem
contar com preços menos
salgados. Para o gerente da
Divisão Técnica da Ceasa Goiás, Josué Lopes Siqueira, altas
como as que se verificaram no

começo do ano não devem se
repetir com o avanço do inverno (de junho a setembro).
“Nesse caso podemos ter
como esperado, mas dentro
de uma normalidade, o preço dos chamados ‘produtos
verdes’, ou seja, chuchu,
abobrinha, pimentão, entre
outros, mas tudo dentro da
expectativa esperada em
cada ano”, conclui
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Sergio Moro: de herói nacional a investigado. A saga
do ex-juiz que mudou os rumos da política nacional

C

ertamente os livros
de História vão contar
como um juiz tornou-se em pouco tempo herói
nacional, símbolo da luta
contra a corrupção na política e de como, também em
pouco tempo, deixou de ser
exemplo de retidão de caráter e competência para ter
seu trabalho questionado ao
ponto de se tornar investigado, suspeito de pelo menos
quatro crimes que mudaram
os rumos da política nacional.
O ex- juiz Sergio Fernando
Moro, de 48 anos, conhecido nacionalmente pela atuação exclusiva na Operação
Lavajato, na qual condenou
grandes empresários e políticos como o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
estariam envolvidos em escândalos de corrupção, tem
sua história em três atos: ascenção, glória e queda, utilizando o antipetismo como
pano de fundo para conseguir seus objetivos.
À frente da 13ª Vara de
Curitiba, foi responsável pela
condenação em 1ª instância
dos ex-ministros José Dirceu,
Antônio Palocci e do próprio
Lula. Trabalhando exclusivamente nesta operação que
culminou com dezenas de
presos e mais de 1000 mandados de busca e apreensão
cumpridos, Moro ganhou
rapidamente o status de
super-juiz e virou símbolo de
uma luta anticorrupção.
A nova celebridade, contudo, não mediu esforços
para demonstrar sua força,
passando por cima da legalidade dos atos jurídicos e
tomando atitudes altamen-

Divulgação

te questionáveis. Exemplo
disso foi o vazamento de um
áudio em que a então presidenta Dilma Rousseff sugeria uma manobra para tornar
Lula ministro da Casa Civil e
evitar que ele fosse preso. O
vazamento ilegal - só o STF
poderia autorizar o grampo
telefônico - acentuou a crise do governo petista, a população ganhou as ruas em
protestos e meses depois
Dilma sofreu impeachment.
Em julho de 2017, veio
a condenação do ex-presidente Lula por corrução
passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex
do Guarujá. A denúncia
era a de que o casal Lula
e Marisa Letícia havia sido
beneficiado com um apartamento para favorecer contratos da empreiteira OAS.

A condenação do ex-presidente foi confirmada em
segunda instância e Lula
foi preso em abril de 2018,
não podendo concorrer às
eleições daquele ele por
conta da Lei da Ficha Limpa,
mudando drasticamente o
resultado da eleição com a
vitória de Jair Bolsonaro, desaguando no governo desastroso que faz até hoje.
Crimes de Moro
A história de Moro se modifica após a vitória de Bolsonaro à Presidência da República, com o juiz abrindo mão
de 22 anos de magistratura
por um cargo de Ministro da
Justiça e Segurança Pública,
o que levantou questionamentos sobre os interesses
políticos do ex-juiz e sua
imparcialidade nas decisões

tomadas na Lavajato, principalmente depois da revelação de que Bolsonaro havia
lhe prometido uma vaga no
Supremo Tribunal Federal.
Com a fama cada vez maior
dentro do governo e após
ter lançado seu pacote anticrime, Moro tem maior
visibilidade popular do que
o próprio presidente da República e começa a ser uma
ameaça real aos planos de
reeleição de Bolsonaro. O
super ministro começou a
ser limado, com interferências diretas do presidente
na Polícia Federal. Em abril
de 2019, Moro anuncia sua
saída do governo acusando Bolsonaro de fraude.
Com capital político ainda
considerável, Moro foi sondado por alguns partidos e
cotado para concorrer ao
cargo de Presidente da República ao lado de nomes
como João Dória e Luciano
Huck. Porém, em 8 de março
deste ano, o ministro Edson
Fachin anulou as condenações contra Lula referentes
ao triplex do Guarujá, devolvendo os direitos políticos ao
ex-presidente Lula. A partir
da daí, o presidente da Segunda Turma do STF, ministro Gilmar Mendes pautou o
habeas corpus em que a defesa de Lula pedia a declaração de suspeição de Moro
no caso do triplex. Moro foi
declarado suspeito de ser
parcial como juiz, destruindo sua imagem de super
herói, paladino da Justiça e
da luta anticorrupção. Ele
voltou a advogar e defende
empresas que condenou durante a Lavajato.

Sisu começa a receber hoje inscrições para o primeiro semestre de 2021
O Sistema de Seleção
Unificado (Sisu), do Ministério da Educação, começa
a receber nesta terça-feira
(6) inscrições para o primeiro semestre de 2021.
Até sexta-feira (9) serão
exigidos para esta seleção,
exclusivamente, a nota do
candidato no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2020.
Para se inscrever no
Sisu, o interessado não
pode ter zerado a redação
do Enem 2020. Já o peso
de cada prova para o curso de escolha varia e deve
ser consultado no edital da
instituição superior de interesse ou no site do Sisu. As
notas individuais do Enem
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2020, que foram divulgadas
na semana passada, estão
disponíveis para consulta
na Página do Participante
ou aplicativo do Enem.

Inscrições
Os interessados em participar do Sisu devem manifestar interesse em até duas
opções de curso/instituição e

especificar a ordem de preferência. Ele poderá optar por
concorrer às vagas de ampla
concorrência ou aquelas reservadas a políticas de ações
afirmativas, as cotas. Pelas
regras, não é permitida a
inscrição em mais de uma
modalidade de concorrência
para o mesmo curso e turno,
na mesma instituição de ensino e local de oferta.
Pela página do Sisu será
possível checar a nota de
corte para cada instituição
participante, local de oferta,
curso, turno e modalidade
de concorrência. Os dados
serão atualizados periodicamente conforme o processamento das inscrições.
Durante esse período, o

estudante pode alterar as
suas opções e até cancelar a
inscrição. A classificação no
Sisu será feita com base na
última alteração efetuada e
confirmada no sistema.
Resultado
O resultado para a única
chamada do Sisu será divulgado em 13 de abril. Em caso
de notas idênticas, a partir
dos critérios de classificação,
o desempate será feito no
momento da matrícula e será
selecionado o candidato que
comprovar a menor renda
familiar. O processo de matrícula será de 14 a 19 de abril,
em dias, horários e locais de
atendimento definidos por
cada instituição de ensino.

Lista de espera
Para participar da lista
de espera, o estudante deverá manifestar seu interesse por meio da página
do Sisu na internet, no período de 13 a 19 de abril, em
apenas um dos cursos para
o qual optou por concorrer.
Quem já foi selecionado na
chamada regular em uma
de suas opções de vaga não
poderá participar da lista de
espera, independentemente de ter realizado ou não
sua matrícula na instituição.
As regras para preenchimento das vagas não ocupadas na chamada regular
serão definidas em edital
próprio de cada instituição
de ensino participante.
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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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2696
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898

HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------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 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
pp: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

------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
DADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
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

JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------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

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------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

DIÁRIO DO ESTADO

------------------------------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
------------------------------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
------------------------------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
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
------------------------------GABRIELLA
venha
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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ONU: Tecnologias emergentes podem
ser chave para crescimento na África
A
ECA
(Comissão
Econômica
das
Nações Unidas para
África) destaca que tecnologias emergentes permanecem chave na promoção
do crescimento econômico,
transformação e expansão
do comércio digital na África.
A conclusão do Comitê
do Setor Privado, Industria
e Tecnologia consta de um
relatório sobre o desenvolvimento da economia digital.
O documento assinala
uma crescente transformação da tecnologia digital
em África ao longo dos anos.
O continente abriga 11,5% do
total de usuários mundiais da
internet e o aproveitamento
de tecnologias emergentes
podem auxiliar a implementação da Zona Continental de
Livre Comércio da África.
A ECA prevê um aumento
de exportação interafricana
de produtos industriais de 15
a 25% até 2040 devido à Zona
Continental Africana de Livre
Comércio, Afctfa. Até janeiro
deste ano, 37 países haviam
ratificado o pacto assinado
por todos exceto a Eritreia.
Houve também um aumento de participação africana em tecnologias como

Reprodução

parte da transformação do
continente e realização dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
O chefe da Seção de Integração Regional da ECA.
Francis Ikome, alertou sobre
o apoio na elaboração de
estratégia nacional sobre a
Zona Afctfa para facilitar o
processo de ratificação e das
duas fases de negociações.
Segundo ele, a elaboração

de quadros regulamentares da
Parceria Público-Privada para
financiar o desenvolvimento
da infraestrutura é fundamental. Ikome ressalta ainda
o recurso a fontes de financiamento alternativas, incluindo
fundos de patrimônio privado.
Projetos
A Comissão da ONU afirma que a infraestrutura é
um dos principais motiva-

dores do desenvolvimento
econômico em África e financiar seus projetos permanece o desafio maior dos
estados membros, principalmente na área de eletricidade e energia.
Para os especialistas, a
inclusão do comércio eletrônico no fortalecimento da
mulher, a implementação da
Zona de Livre Comércio e os
investimentos na ciência, tec-

nologia e inovação são cruciais para a integração regional
e o desenvolvimento das
tecnologias de informação e
comunicação enquanto vetores da economia digital.
O continente registrou
progressos na implementação da agenda de integração regional, não obstante
os desafios de ordem financeira, capacidade humana e
segurança, lê-se no relatório

que aponta resultados mistos
com ritmo lento na implementação do protocolo de
livre circulação de pessoas.
Países sem litoral
Como recomendação, o
documento enfatiza o apoio
das sociedades africanas de
responsabilidade limitada na
implementação do Plano de
Ação de Viena dos Países em
desenvolvimento sem litoral,
e os esforços de integração
regional através de avaliação
e negociações sobre o processo da Afctfa.
Recomendações incluem
o reforço do monitoramento da agenda de integração
regional, o aprofundamento
do trabalho analítico sobre o
impacto e benefícios da Zona
Continental de Livre Comércio
e o apoio as pesquisas focadas
nos impulsionadores basilares
da ciência e inovação.
O relatório encoraja ainda
as Comunidades Econômicas
e estados membros a integrarem o Plano de Ação nos
programas com a ECA para
impulsionar o comércio interafricano. Outra demanda
é sobre o empenho na implementação das respectivas
políticas de industrialização.
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Série “Biohackers” mergulha na
biologia sintética e brinca de Deus
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Novo livro com artigos
científicos esmiúça obras
de Madonna, Pabllo Vittar
e mais ícones pop

S

ilenciosamente, o trem
de alta velocidade percorre uma paisagem
montanhosa de verão, uma
tranquilidade
agradável
toma conta do grande vagão. É então que, de repente, uma mulher ofegante se
esforça para respirar, abre os
olhos em estado de choque e
desaba inconsciente. Enquanto os outros passageiros tentam reanimá-la, mais e mais
pessoas com falta de ar caem
no chão. Uma doença mortal
e contagiosa se espalhou despercebida pelo vagão.
Sem revelar demais: a
série alemã Biohackers não
é sobre uma pandemia. Mas
cenas como essa fizeram com
que a Netflix e a equipe de
produção adiassem seu lançamento, previsto para o final
de abril, auge da pandemia,
para esta quinta-feira (20/08).
“Não queríamos provocar
pânico ou mesmo encorajar
teorias de conspiração”, disse Christian Ditter, diretor
da série. “Por isso decidimos
lançá-la numa data posterior,

quando o público estivesse
um pouco mais esclarecido e
pudesse distinguir claramente entre fato e ficção.”
A série da Netflix, no entanto, fornece importantes
motivos para reflexão – algo
que, neste momento de
batalha social contra o coronavírus, não poderia ser
mais crucial. “O que acontece quando pessoas normais, como eu e você, nos
deparamos com coisas que
são maiores do que nós?”,
resume Ditter, que também
escreveu o roteiro.
Até onde podem ir os
cientistas e onde terminam
os limites? É isso que é explorado rapidamente pela
série dividida em seis partes.
Biohackers conta a história
da estudante de medicina
Mia, interpretada por Luna
Wedler, e da fria professora
Tanja Lorenz, interpretada
por Jessica Schwarz.
“Nós tornamos Deus obsoleto”, proclama a idolatrada
professora celebridade a seus

alunos, de forma quase megalomaníaca. Graças à biologia
sintética, ela declara guerra às
doenças genéticas e pretende
eliminá-las ainda no útero.
Lorenz faz experimentos
não apenas na universidade,
mas também num laboratório particular cerrado e a
aluna Mia parece saber que
algo de errado se passa por
lá. As duas são unidas por
um segredo, o qual é revelado episódio por episódio sob
grande tensão.
Otimização genética?
A ideia da trama ocorreu
a Christian Ditter após ele
ter perguntado a outros cientistas “o que não os deixava
dormir à noite”. Ele achava
que ouviria coisas como inteligência artificial ou mudança
climática. Mas eles responderam: biologia sintética. E Ditter começou a pesquisar.
Os seres humanos, na
verdade, estão se tornando
criadores: com a ajuda da
biologia sintética, que combina campos como biologia

molecular, química orgânica e engenharia, células
são construídas com novas
propriedades e funções. “É
como usar blocos de Lego”,
diz Ditter, que já filmou outras séries para a Netflix nos
EUA, como Girlboss.
Isso pode ser útil no futuro para o desenvolvimento de novos medicamentos,
biocombustíveis e materiais
feitos sob medida – a biologia
sintética pode produzir produtos completamente novos.
Ou simplificar e acelerar de
forma expressiva processos
já existentes, como o de multiplicação de vacinas.
No entanto, aqui também
se pode provocar um grande estrago, especialmente
quando se trata do genoma
humano. Afinal, engenharia
genética sempre vai significar também experimentação: que consequências
indesejáveis pode haver
quando um gene é alterado?
O genoma humano até já foi
decifrado, mas está longe de
ser compreendido.

A cultura pop moldou a
personalidade e os gostos
da jornalista e doutoranda
em comunicação Mariana
Lins. Aos 11 anos e moradora do Recife, ela tinha
o hábito de gravar as canções que tocavam em seu
mini-system usando uma
fita-K7. “Um dia tocou ‘One
More Time’, do Daft Punk,
e achei o som interessante.
Apertei rec”, lembra. Quando os 5:20 de duração terminaram, sem ao menos
dar um intervalo entre a
próxima faixa, a voz robotizada de Madonna emendou recitando os versos
introdutórios de “Music”.
Começava ali uma paixão. “Fiquei alucinada, mas
não conseguia associar a
voz à pessoa. Eu a conhecia
pelos escândalos e pelos óbvios, por ‘Like a Virgin’ e ‘Like
a Prayer’. Pra mim, a Madonna era uma figura dos
anos 1980, que não pertencia à minha contemporaneidade”, diz. “Pensava que não
podia ser ela, a sonoridade
era muito jovem, moderna”.
Depois de levar a dita
gravação à casa de uma

amiga, viciada nas maratonas de clipes exibidas pela
MTV, descobriu que se tratava, de fato, da rainha do
pop. “Comecei a pesquisar
sobre ela e me encantei.
Quanto mais eu pesquisava, mais eu descobria. A
biografia me pareceu uma
coisa extraordinária e eu
não tinha ouvido falar em
uma mulher que tivesse
alcançado tantos feitos.
Comecei a me aprofundar,
a comprar discos, baixava
algumas coisas, ainda que
fosse difícil àquela altura.
Virei a cabeça”.
A admiração, que a levou a cruzar o oceano algumas vezes para assistir
às apresentações da artista,
acabou se transformando
em trabalho acadêmico.
Lins acaba de lançar em
parceria com os professores
Thiago Soares e Alan Mangabeira o livro “Divas Pop:
o corpo-som das cantoras”
(PPGCOM/UFMG),
obra
com doze artigos e que
se propõe a esmiuçar os
complexos universos que
circundam ícones como a
estrela norte-americana.

