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Clubes da Série A querem comprar vacinas
para imunizar jogadores e os funcionários
Depois que o Athletico-PR se mostrou favorável ao projeto de compra de vacinas contra covid-19, outros clubes de futebol da Série A, como
Flamengo, Atlético-MG e Cuiabá, e até entidades regionais, como a Federação Cearense, também revelam apoio à compra de imunizantes. p2

Em consenso
com Estado,
prefeitura
de Goiânia
manterá comércio aberto
p2
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Bancos devem voltar
a estender prazo de
dívidas em meio à
segunda onda p2
(62) 98219-1904

Ele aprendeu
dizer adeus: Leonardo anuncia
fim de carreira p8
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Tiroteio em escola de ensino médio
dos EUA deixa morto e feridos
Uma pessoa foi morta em uma escola de Knoxville, no Estado norte-americano do Tennessee, e um policial ficou ferido quando a polícia confrontou um suspeito armado. O tiroteio, que ocorreu por volta das 15h15. p7
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Em consenso com Estado, prefeitura
de Goiânia manterá comércio aberto

A

Prefeitura de Goiânia
deverá manter a flexibilização das atividades não essenciais a partir
desta quarta-feira (14/4),
quando o decreto em vigor
perderá a validade. A tendência é que haja restrições
de segurança nos estabelecimentos que, por natureza, podem ocasionar maior
aglomeração. O conjunto de
medidas, dialogadas entre
o prefeito Rogério Cruz e o
governador Ronaldo Caiado
nesta segunda-feira (12/4),
no Paço Municipal, será apresentado a prefeitos da Região
Metropolitana, representantes do Ministério Público,
Poder Judiciário e integrantes
das equipes de Saúde do Estado e de municípios ainda
nesta segunda-feira (12/4).
Após as discussões, haverá
ainda a deliberação do COE
para que os termos do novo
decreto sejam determinados.
A Prefeitura de Goiânia
deverá manter a flexibilização das atividades não essenciais a partir desta quarta-feira (14/4), quando o decreto
em vigor perderá a validade.
A tendência é que haja restrições de segurança nos estabelecimentos que, por natureza, podem ocasionar maior
aglomeração. O conjunto de
medidas, dialogadas entre
o prefeito Rogério Cruz e o
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governador Ronaldo Caiado
nesta segunda-feira (12/4),
no Paço Municipal, será apresentado a prefeitos da Região
Metropolitana, representantes do Ministério Público,
Poder Judiciário e integrantes
das equipes de Saúde do Estado e de municípios ainda
nesta segunda-feira (12/4).
Após as discussões, haverá
ainda a deliberação do COE
para que os termos do novo
decreto sejam determinados.
O secretário municipal de
Saúde, Durval Pedroso, fez
uma apresentação técnica
dos indicadores mais recentes da pandemia e destacou

queda de 16% para 5,8% nas
testagens ampliadas que vêm
sendo realizadas na capital
desde que as medidas restritivas foram iniciadas. As informações elencadas também
mostram recuo nas taxas de
contaminação, ocupação de
leitos e pedidos de vagas de
UTI. “Goiânia também tem
avançado com a vacinação e
tem percebido os primeiros
efeitos deste trabalho”, frisou.
O secretário de Estado da
Saúde, Ismael Alexandrino,
afirmou que há uma tendência
real e sustentada de queda da
pandemia em Goiás. Entre as
informações que são analisa-

das diariamente, Ismael destacou o indicador conhecido
como número efetivo de reprodução da infecção (Re), da
taxa de mortalidade e, principalmente, o recuo de pedidos
de vagas de UTI. “Não estamos
no momento confortável, mas
é um momento para refletir
a situação sanitária para que
tenhamos as atividades desenvolvidas no dia a dia, mas que
respeitem os protocolos de
saúde”, pontuou Ismael Alexandrino sobre a responsabilidade da população em colaborar com as regras sanitárias.
O governador Ronaldo
Caiado elogiou a postura de

diálogo de Rogério Cruz e disse que “a população entende
como uma decisão harmoniosa, discutida, elaborada e,
como tal, não dá espaço para
que haja contestação em relação aos poderes constituídos”.
Caiado também enfatizou o
trabalho das equipes técnicas
para combater o coronavírus.
“Nós não decidimos nada
que não seja em conjunto.
A nossa área técnica precisa conversar primeiro para
avançarmos nosso entendimento e fazer com que isso
amplie cada vez mais, já que
nosso objetivo é salvar vidas e
nosso inimigo é o vírus”, disse.

Bancos devem voltar a estender prazo de dívidas durante segunda onda
Após renegociarem quase R$ 1 trilhão em contratos de empréstimos no ano
passado, suspendendo mais
de R$ 146 bilhões em parcelas de financiamentos, os
maiores bancos do País já
começam a identificar novas
dificuldades dos clientes na
segunda onda da pandemia.
Embora o consenso do setor
financeiro seja de que a crise
atual será menos profunda
do que em 2020, algumas
instituições se preparam
para uma nova rodada de
medidas de apoio ao crédito
de empresas e famílias.
Segundo o economista-chefe da Federação Brasi-

leira de Bancos (Febraban),
Rubens Sardenberg, a perspectiva agora é de que,
embora a pandemia esteja
mais forte em 2021, o efeito para a economia deve
ser mais concentrado. “Há
perspectiva de vacinação,
ainda que lamentavelmente
esse processo esteja atrasa-
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do. Mas há a perspectiva de
que a situação vai melhorar
a partir do segundo semestre.” Ele admite, porém, que
há alguns sinais de alerta no
horizonte. “Alguns bancos já
estão em processo de renegociação - não amplo, mas
focado. Não adianta cobrar
um dono de restaurante

que não pode abrir”, diz o
economista da Febraban.
O diretor executivo do
Bradesco, José Ramos Rocha Neto, conta que o banco sequer chegou a fechar
as portas da renegociação
de crédito desde o início da
pandemia. “Por mais que o
sistema permaneça aberto
desde o ano passado, muitas vezes o cliente não se
lembra dessa opção. Quando vejo que há uma redução
no fluxo de caixa de uma
empresa, posso já oferecer
a prorrogação”, diz.
Ainda assim, Rocha
acredita que as dificuldades
dos correntistas do Brades-

co serão menores neste ano.
“Boa parte das empresas
criou alternativas para continuarem abertas e hoje já estão preparadas para atuar por
meio digital. Vimos isso no setor de alimentação em 2020.
Já houve esse aprendizado.”
A reportagem procurou
os cinco maiores bancos
do Brasil para saber quais
medidas já vêm sendo tomadas por eles no crédito.
O Itaú Unibanco respondeu
que ainda não adotou novas ações. “No momento,
não vemos necessidade de
estender o programa de
flexibilização de créditos (o
Programa Travessia). I
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Entra em
vigor lei
que multa
em R$ 1
mil quem
desperdiçar
água em
Goiânia
Está em vigor desde
o último dia 9/4 a Lei nº
10.610, que proíbe o desperdício de água tratada
na capital goiana. A lei
sancionada pelo prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz
(Republicanos), determina multa de R$ 1 mil para
o indivíduo que descumprir a norma. Caso a infração seja repetida, o valor
pode ser dobrado.
A lei, proposta pela
vereadora Sabrina Garcez (PSD), proíbe moradores de lavarem calçadas ou veículos na rua,
usando água da rede
municipal de abastecimento de Goiânia. Conforme a legislação, a
medida não inclui o morador que tem poço em
casa e que comprovar
a estrutura ao fiscal ou
por meio de documento.
Se acaso a pessoa
estiver usando água de
poço ou de reúso, o que
a isenta da penalidade, a lei determina que
ela comprove no ato da
fiscalização, ou por documento, a origem ou
construção do poço artesiano, “ou poderá ocorrer ainda pela visualização, por parte do fiscal,
do referido recipiente da
água para reúso”.
Ainda de acordo com
a lei, o valor da multa
poderá ser dobrado a
cada vez que o morador
descumprir a medida.
Se persistir no ato, “caberá aos infratores reincidentes a imposição de
multa pecuniária” no
valor de R$ 1 mil reais,
“dobrada a cada nova
reincidência, devendo
esse valor ser reajustado
anualmente” conforme a
variação do IPCA”.
De acordo com a lei,
a fiscalização da medida
será feita por fiscais do
município, porém, não
se sabe, até o momento,
qual o órgão responsável pela ação.
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Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
coordena captação de 22 órgãos e tecidos

A

Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás
(SES-GO) coordenou
a captação de 22 órgãos e
tecidos na última semana,
sendo dez rins, oito córneas,
três fígados e um coração.
Esse número é reflexo de
uma força-tarefa realizada
em três hospitais estaduais, localizados em Goiânia
e Santa Helena de Goiás. As
famílias de cinco pessoas que
tiveram diagnóstico de morte
cerebral confirmado consentiram e autorizaram os procedimentos. Além de pacientes
do Estado, as doações beneficiaram cidadãos que aguardavam na fila no Distrito Federal e em São Paulo.
Segundo a gerente de
transplantes da SES-GO, Katiúscia Freitas, desde o início
da crise sanitária da covid-19,
as organizações de procura
de órgãos localizadas dentro
dos hospitais têm se esforçado para manter as captações
e transplantes. “Em abril do
ano passado não tivemos
nenhuma doação devido à
adaptação do sistema de
transplantes à pandemia. Já
com os resultados dessa semana, iniciamos o mês com

Reprodução

cinco consentimentos familiares efetivos”, destacou a
gerente. Em 2021, de janeiro
a março, 24 doações foram
realizadas em Goiás, mantendo a média de oito por mês.
Captações
Os doadores tinham entre
16 e 53 anos. Das cinco pessoas, duas se encontravam no

Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro
Cruz (Hugo); duas no Hospital Estadual de Urgências da
Região Sudoeste Dr. Albanir
Faleiros Machado (Hurso),
em Santa Helena de Goiás; e
uma no Hospital Estadual de
Urgências da Região Noroeste
de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Na captação do Hugol,
além de todo empenho das
equipes da gerência de transplantes da SES-GO e do hospital, houve o apoio do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) para
transporte de um coração até
o Aeroporto Santa Genoveva,
na capital. No local, a Força
Aérea Brasileira (FAB) aguar-

dava para levar o órgão até o
DF para a realização do transplante. Dois rins também foram captados durante o procedimento, sendo que ambos
foram destinados para pacientes que aguardavam na
fila do próprio Estado.
Já no Hurso, a logística
para transporte dos dois fígados pela equipe da FAB

foi mais ágil pelo uso da estrutura do recém inaugurado
aeroporto de Santa Helena
de Goiás. As captações realizadas no local foram feitas
sequencialmente, sendo esta
a primeira vez que a unidade
efetuou dois procedimentos
deste tipo no mesmo dia. “O
empenho e a mobilização das
equipes foram decisivos para
que não houvesse nenhuma
intercorrência”, destacou Katiúscia Freitas. Também foram doados quatro rins para
pessoas de Goiás e São Paulo; e quatro córneas, sendo
todas destinadas para transplantes em unidades goianas.
No Hugo, foram duas doações em sequência. As cirurgias tiveram início na noite
de quinta-feira (8/4), sendo
finalizadas na madrugada de
sexta-feira (9/4). No local,
foram captados quatro rins e
quatro córneas, sendo todos
destinados para pacientes
que aguardavam na fila em
Goiás; além de um fígado,
que foi direcionado para uma
pessoa no DF. Ao todo, nove
órgãos foram doados no local, finalizando a sequência
das cinco doações realizadas
no Estado durante a semana.

Ronaldo Caiado lança edital de cinco mil bolsas para universitários de Goiás
O governador Ronaldo
Caiado vai lançar, nesta
terça-feira (13), o primeiro
edital de seleção do programa Programa Universitário
do Bem (ProBem), projeto
que substitui o Bolsa Universitária. Serão, ao todo,
cinco mil bolsas disponibilizadas para estudantes uni-

versitários em situação de
vulnerabilidade social em
todos os 246 municípios
goianos. Além de já estar
matriculado numa faculdade, o indivíduo deve cumprir uma série de requisitos
para se inscrever.
Caiado sancionou o ProBem em janeiro deste ano.

O programa é uma iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)
e vai conceder bolsas integrais e parciais correspondentes a 100% e 50%
do valor da mensalidade,
que serão repassadas diretamente à Instituição de
Ensino Superior (IES) pela

administração do ProBem.
Para concorrer ao benefício, é necessário que o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e possua vaga na
IES. A partir do lançamento,
o edital poderá ser acessado
pelo site oficial da OVG
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‘Está longe de terminar’, diz Tedros Adhanom
Ghebreyesus, chefe da OMS, sobre a pandemia

C

Divulgação

onfusão e negligência no combate à
covid-19 fazem com
que a pandemia esteja longe de terminar, mas a situação pode ser controlada
em meses com a adoção
de medidas de saúde pública comprovadas, disse o
diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
nesta segunda-feira (12/4).
Até agora, cerca de 780
milhões de vacinas foram
administradas globalmente,
mas medidas como o uso de
máscaras e a manutenção do
distanciamento físico precisam ser aplicadas para reverter a trajetória da pandemia.
“Nós também queremos
ver sociedades e economias
reabrindo, e viagens e comércio recomeçando”, disse
Tedros em uma coletiva de imprensa. “Mas, neste momento, unidades de tratamento intensivo de muitos países estão

sobrecarregadas e pessoas estão morrendo -- e isto é totalmente evitável”, acrescentou.
“A pandemia de covid-19
está muito longe de terminar.
Mas temos muitos motivos
para otimismo. O declínio de
casos e mortes durante os
dois primeiros meses do ano
mostra que este vírus e suas
variantes podem ser detidos”, acrescentou.
Segundo ele, a transmissão está sendo impulsionada
pela “confusão, negligência
e inconstância nas medidas
de saúde pública”.
A Índia superou o Brasil e
se tornou a nação com o segundo número mais alto de
infecções pelo novo coronavírus do mundo, só ficando
atrás dos Estados Unidos,
agora que enfrenta uma
segunda onda gigantesca,
tendo dado cerca de 105
milhões de doses de vacina
para uma população de 1,4
bilhão de habitantes.

Clubes da Série A querem comprar vacinas para imunizar jogadores e funcionários
Depois que o Athletico-PR se mostrou favorável ao
projeto de compra de vacinas
contra covid-19 pela iniciativa
privada, outros clubes de futebol da Série A do Campeonato
Brasileiro, como Flamengo,
Atlético-MG e Cuiabá, e até
entidades regionais, como
a Federação Cearense, também revelam apoio à compra
de imunizantes para proteger
atletas e funcionários. O projeto ainda precisa da aprovação
do Senado e do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).
Algumas associações esperam
para ver como isso se daria
e outras falam em imunizar
sócios-torcedores, que não

estão nos grupos prioritários
como entidade.
A Câmara dos Deputados
aprovou, em votação na quarta-feira (7) passada, o Projeto
de Lei 948/21, que autoriza
a compra de vacinas pela iniciativa privada. Agora, restam
a análise e aprovação do Senado Federal e a sanção do
presidente Jair Bolsonaro. De
acordo com o projeto, a metade das vacinas adquiridas
pelas instituições tem de ser
doada para o Sistema Único
de Saúde (SUS). Além disso,
a vacinação dos funcionários
deve seguir os critérios de
prioridade do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ou seja: os grupos de risco
deverão ser imunizados antes
dos demais trabalhadores.
“Somos favoráveis à compra de vacinas pela iniciativa
privada desde que exista um
porcentual para o SUS (Sistema Único de Saúde). Esse
assunto já foi tema de bate
papo com os clubes cearenses e todos foram unânimes
em concordar”, afirma Mauro
Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol.
Clubes como o Flamengo
também apoiam o projeto. Os
detalhes e a forma de aquisição ainda não foram discutidos pela diretoria do atual
campeão brasileiro. Mesmo

sentimento tem o Atlético-MG. “Tudo o que for feito
para ajudar a minimizar os
efeitos da pandemia tem o
apoio do Clube Atlético Mineiro. Se tal medida trouxer
benefícios a todos, somos
favoráveis”, informou o Atlético-MG ao Estadão. “Se o
governo liberar, o Cuiabá E.C.
tem a intenção de comprar a
vacina contra o coronavírus
para jogadores, funcionários
e sócios do clube”, informou o
time do Mato Grosso que vai
disputar a Série A pela primeira vez neste ano. O Cuiabá foi
quem mais se aproximou do
torcedor, quando se refere
aos associados da entidade.

Goiás, Tocantins e DF, 13 de Abril de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2701
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
.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
------------------------------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
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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DIÁRIO DO ESTADO
AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 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

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

ST. 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
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------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.
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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------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

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
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

------------------------------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.

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

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

DIÁRIO DO ESTADO

mundo

Goiânia, 13 de Abril de 2021

7

Tiroteio em escola de ensino médio dos
Estados Unidos deixa morto e feridos
U
ma pessoa foi morta
em uma escola de
Knoxville, no Estado
norte-americano do Tennessee, nesta segunda-feira
(12), e um policial ficou ferido quando a polícia confrontou um suspeito armado.
O tiroteio, que ocorreu
por volta das 15h15 (horário
local) na Austin-East Magnet
School, no lado leste de Knoxville, é o mais recente de uma
série de episódios de violência armada nos Estados Unidos desde meados de março.
A polícia de Knoxville
disse que o policial baleado
deve sobreviver. ”Ele está
consciente e bem disposto...
Ele vai ficar bem. Agradeci a
ele por colocar sua vida em
risco para proteger os alunos
e os funcionários da escola.
Ele disse que preferia que
ele ficasse ferido do que qualquer outra pessoa”, disse a
prefeita de Knoxville, Indya
Kincannon, à CBS News.
Os investigadores não
identificaram imediatamente o suspeito e a vítima morta, apenas sabiam que ambos eram do sexo masculino.
Não ficou imediatamente
claro se eles frequentavam a
Austin-East Magnet School.

Reprodução

”Com base na investigação
preliminar, os policiais de
Knoxville responderam a um
relato na Austin-East Magnet
High School sobre um sujeito

do sexo masculino que possivelmente estava armado na
escola”, disse o departamento de polícia no Facebook.
”Após a abordagem ao sujei-

to, foram disparados tiros.
Um policial foi atingido pelo
menos uma vez e transportado para o Centro Médico [da
Universidade do Tennessee]

com ferimentos que não devem ser fatais. Um homem
foi declarado morto no local,
enquanto outro foi detido
para uma investigação mais

aprofundada.”
O departamento de polícia
relatou inicialmente ”várias
vítimas baleadas” no ataque.
”As escolas do condado
de Knox estão respondendo
a um tiroteio ocorrido esta
tarde na escola Austin-East
Magnet High. Estamos coletando informações sobre
esta situação trágica e forneceremos informações adicionais o mais rápido possível”,
disse o superintendente das
escolas de Knoxville, Bob
Thomas, no Twitter.
”O prédio da escola foi
fechado e os alunos que não
estavam envolvidos no incidente foram liberados para
suas famílias”, disse Thomas.
Em outros tiroteios desde meados de março, um
homem abriu fogo em fábrica do Texas onde trabalhava
na semana passada, matando uma pessoa e ferindo
mais seis antes de ser preso.
Oito pessoas foram mortas em spas da região de
Atlanta, mais 10 morreram
em um supermercado em
Boulder, no Colorado, e quatro pessoas, incluindo um
menino de 9 anos, foram
mortas em uma imobiliária
em Orange, na Califórnia.
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Após dadiamentos, a reunião
de “Friends” foi gravada

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução
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Ele aprendeu dizer adeus: Leonardo anuncia fim de carreira

O

tão aguardado reencontro especial dos
seis amigos mais famosos do mundo vai mesmo
acontecer. Depois de diversos
adiamentos devido à pandemia da COVID-19, o episódio
especial de “Friends” será
gravado já na próxima semana e espera-se que estreie
ainda este ano, avança o site
“The Hollywood Reporter” .
Esta será definitivamente
uma típica reunião de ami-

gos já que não se espera que
exista qualquer guião. Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow
(Phoebe), David Schwimmer
(Ross), Matthew Perry (Chandler) e Matt LeBlanc (Joey)
voltam a juntar-se 26 anos
após a estreia da série.
A sitcom americana criada
por Marta Kauffman e David
Crane, e apresentada inicialmente pela rede de televisão
NBC, esteve no ar entre 1994

e 2004, com um total de 236
episódios. Anos mais tarde,
“Friends” tornou-se a rampa de
lançamento da HBO Max, depois de a WarnerMedia investir
quase 400 milhões de euros
para transmitir exclusivamente
a série que cativou o mundo.
Nesta reunião especial,
que será filmada já na próxima semana no Stage 24 do
Warner Bros, os criadores da
trama irão estar também presentes, mas a conversa entre

os seis amigos será conduzida por Ben Winston, que terá
também o papel de produtor
executivo, escreve ainda o
“The Hollywood Reporter”.
A série que conta com dez
temporadas foi um sucesso
em todo o mundo e rendeu
milhões a cada um dos atores, algo que voltará a acontecer com este episódio especial, em que se espera que
cada ator receba entre três a
quatro milhões de dólares

Leonardo se consagrou na
música sertaneja ao lado do
irmão, Leandro, mas continuou o legado da dupla mesmo após a morte do familiar.
Desde então, ele percorre
a estrada fazendo shows e lançando sucessos. Com a pandemia, no entanto, os planos do
sertanejo foram adiados.
Ao invés dos projetos
grandiosos, Leonardo teve
que se contentar com as lives. A última realizada por
ele foi com Gusttavo Lima,
porém ela prepara mais
uma reedição da apresentação, a Cabaré 3. Dessa vez,
os convidados do marido de
Poliana Rocha serão Xand
Avião e Raí Saia Rodada.
Após a pandemia, os ru-

mores que rondam os bastidores da música sertaneja,
são sobre o desejo de Leonardo de se aposentar dos palcos.
O sertanejo, após rodar
o Brasil com a turnês Amigos, dará sequência com
uma nova tour Não Aprendi
Dizer Adeus, que marcaria a
despedida dele da carreira.
A ideia é a de reunir grandes hits que marcaram a sua
trajetória com Leandro, assim como a carreira solo.
Além disso, Leonardo
aguarda ansioso o lançamento de um filme, que
já está pronto, contando a
sua história na música brasileira. O roteiro é de Benedito Ruy Barbosa e deve
ser lançado pós-pandemia.

