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Governo de Goiás aprova mais de 1.100
propostas de financiamentos do Peame
O Governo de Goiás, por meio da Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), já liberou cerca de R$ 20 milhões em financiamentos do Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame), desde que ele foi lançado, no dia 16 de março. Ao todo, foram aprovadas 1.102 propostas. p3
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Rogério Cruz determina melhorias
estruturais na rede física educacional
A Escola Municipal Deputado Jamel Cecílio e o CMEI João Paulo I receberam
a visita do prefeito, primeira-dama Thelma Cruz, do secretário Municipal de
Educação da capital, Wellington Bessa, e do vereador Sandes Júnior. p2
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Rogério Cruz determina melhorias
estruturais na rede física educacional

A

Escola Municipal Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Vilas
Boas, e o CMEI João Paulo
I, no Jardim América, receberam a visita do prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, da
primeira-dama Thelma Cruz,
do secretário Municipal de
Educação da capital, professor Wellington Bessa, e do
vereador Sandes Júnior. As
visitas foram marcadas pela
retomada do Projeto Horta
Escolar e pela viabilização
de melhorias estruturais
nas unidades de ensino. Na
ocasião, a comitiva também
acompanhou a implantação
de protocolos de biossegurança contra a Covid-19, com
todas as medidas de distanciamento entre as cadeiras,
demarcações no chão, equipamentos de álcool em gel
nas portas das salas.
No CMEI João Paulo I, o
prefeito Rogério Cruz determinou a implantação de
intervenções na quadra poliesportiva e melhorias na
estrutura física da unidade.
Em seguida, conversou com
a equipe gestora da unidade e conheceu os canteiros
do Projeto Horta Escolar.
“Ao lado da nossa primeira-dama, Thelma Cruz, estamos vendo de perto as ações
promovidas pela Secretaria
Municipal de Educação e
acompanhando os prepara-
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tivos para a volta às aulas.
Inclusive, já determinamos
que tudo ocorra com segurança e no momento certo”,
disse o Chefe do Executivo.
Em seguida, o secretário
Municipal de Educação da
capital, professor Wellington
Bessa, comentou sobre a retomada e ampliação do Projeto Horta Escolar e convidou
a primeira-dama Thelma Cruz
para ser embaixadora do programa, que tem custo zero
para o município e que ensina as crianças sobre a impor-

tância da alimentação saudável e orgânica. “Hoje estamos
retomando este projeto que
funciona como um laboratório a céu aberto e que tem
a missão de ensinar nossos
educandos a plantar, cuidar
da terra e colher alimentos
saudáveis”, disse.
Thelma Cruz, por sua vez,
aceitou o convite e solicitou
que a Secretaria Municipal
de Educação (SME), em parceria com a Comurg, institua
um programa que prevê o
plantio de flores e rosas em

todas as unidades de ensino
de Goiânia. “Vamos ampliar
o Programa Horta Escolar,
que auxilia na alimentação
de nossas crianças, e florir
e cuidar dos ambientes para
que os profissionais da Educação e os alunos possam
promover suas atividades
em espaços agradáveis e
acolhedores”, pontuou.
Já na Escola Municipal
Deputado Jamel Cecílio, o
secretário Wellington Bessa
guiou uma visita às salas de
aula e apresentou ao prefei-

to os protocolos de biossegurança contra a Covid-19.
Em seguida, Rogério Cruz
abordou os desafios da educação em tempos de pandemia e falou sobre o uso de
tecnologias para melhorar o
ensino. “Estamos negociando com o Governo Federal
a aquisição de uma plataforma para ensino remoto.
A tecnologia veio para ficar
e vamos aproveitar os avanços tecnológicos quando as
aulas presenciais forem retomadas”, finalizou.

Projeto Respirar humaniza atendimento a mais de 27 mil pacientes
Goiânia se destaca, em
cenário nacional, pelas
ações de enfrentamento à
Covid-19, especialmente na
capacidade de ampliação
de leitos exclusivos para
o tratamento da doença.
Mais do que prestar atendimento, é necessário humanizá-lo, o que é muito bem
representado pelo Projeto
Respirar, iniciativa que visa
otimizar a assistência ao
paciente das Unidades de
Saúde de Urgência e Emergência diante do aumento
de casos da Covid-19.
Desde sua implementação em março deste ano,

mais de 27 mil pacientes
foram atendidos em quatro unidades adequadas ao
projeto, que busca reduzir
o número de óbitos com
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atendimento oportuno, estratégias de monitoramento e atenção aos usuários.
Desse modo, consegue
estratificar os níveis de

cuidados que reduzem a
sobrecarga das unidades,
inclusive no que toca à internações.
O gerente de Urgências
da SMS, Robert Anthunes,
explica que foram selecionadas cinco unidades para
organização, equipamentos
e capacitação para esse
atendimento
completo
ao paciente, desde o acolhimento até o suporte
ventilatório invasivo ou
não, passando pelo apoio
diagnóstico e atendimento
médico. São as UPAs Chácara do Governador, Jardim
América, Maria Pires Pe-

rillo, João Batista de Souza
Júnior e Novo Mundo, sendo que a última ainda passa
pelas adequações finais.
Segundo Anthunes, as
unidades selecionadas devem ter leitos de observação, Laboratório 24h, tomografia computadorizada
de tórax, além de leitos em
Sala Vermelha com suporte para o paciente grave.
O fluxo determina, ainda,
que casos que apresentem
resultado positivo sejam
conduzidos conforme protocolos específicos de manejo, garantindo segurança
e conforto ao paciente.
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Aprovado “Sinal
Vermelho”,
protocolo de
combate à
violência
doméstica
Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o projeto que
institui o Protocolo Sinal
Vermelho, de combate e
prevenção à violência doméstica e familiar. O projeto seguirá para sanção
do governador Ronaldo
Caiado (Democratas). A
matéria visa facilitar o engajamento e aumentar a
interação entre os poderes
com o objetivo principal
de garantir a segurança e
a proteção às mulheres vítimas de agressão no âmbito doméstico. A iniciativa
foi feita pela Associação
dos Magistrados do Estado
de Goiás (Asmego).
O protocolo prevê parceria com entidades da
sociedade civil organizada que atuem em áreas
pertinentes ao combate e
prevenção à violência doméstica e familiar, como segurança pública, assistência
social, saúde, educação e
trabalho. A medida consiste
no pedido de socorro denominado “Sinal Vermelho”,
em que a vítima se aproximará de pessoa próxima dizendo “sinal vermelho”; ou,
então, por meio de sinal, de
preferência vermelho, feito
pela vítima em sua mão,
na forma de um “X”, com
caneta, batom ou qualquer
outro material acessível.
Por sua vez, a pessoa
destinatária do pedido de
socorro deverá coletar o
nome da vítima e seu endereço e, posteriormente,
encaminhar estes dados,
por meio de ligação telefônica para os números 190
(Emergência - Polícia Militar), 197 (Denúncia - Polícia
Civil) ou 180 (Central de
Atendimento à Mulher), e
reportar a situação. O autor
do projeto é o deputado
Lissauer Vieira (PSB), que
ressaltou que com a sanção do projeto, todos os poderes e a sociedade civil organizada atuarão em Goiás
de forma conjunta, no sentido de auxiliar as mulheres
em situação de violência no
núcleo familiar.
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Governo de Goiás aprova mais de 1.100
propostas de financiamentos do Peame
O
Reprodução

Governo de Goiás,
por meio da Agência
de Fomento de Goiás
(GoiásFomento), já liberou
cerca de R$ 20 milhões em
financiamentos do Programa
Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame), desde que
ele foi lançado, no dia 16 de
março. Ao todo, foram aprovadas 1.102 propostas, sendo
358 de pessoas físicas e 744
de pessoas jurídicas.
“Em apenas 37 dias, já
aprovamos o equivalente a
mais de 70% do total registrado em 2020 em todas as
linhas de crédito da GoiásFomento”, destacou o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, ao citar que ano
passado foram contratados
1.500 financiamentos.
O Peame disponibiliza
um total de R$ 112 milhões
para linhas de crédito especiais, com taxa de juros 100%
subsidiada pelo Governo Estadual e carência estendida.
O principal objetivo do programa é socorrer os micro e
pequenos empresários, microempreendedores individuais (MEI) e trabalhadores
autônomos do Estado, além

da loja. Segundo ela, o acesso
ao crédito representou “um
grande impulso nesse momento, pois as vendas caíram
muito na pandemia”.
Maria Clara da Silva, proprietária da loja de roupas
femininas Tulipa Closet,
também teve o financiamento liberado por meio do
Peame. “Com o capital, foi
possível pagar o aluguel do
espaço físico, aumentar as
vendas e o estoque da minha loja”, relata empresária.

de feirantes e motoristas de
aplicativo, diante das dificuldades financeiras impostas
pela pandemia da Covid-19.
Segundo o presidente da
GoiásFomento, Rivael Aguiar,
com o lançamento do Peame,
foi registrado grande aumento
na demanda por empréstimos.
Ele explica que a agência refor-

çou a análise dos contratos,
com a criação de uma força-tarefa, e os técnicos têm trabalhado até nos fins de semana.
O cadastro foi simplificado e uma série de documentos, antes exigida, foi
retirada da proposta. Com
a adoção dessas medidas,
a instituição financeira con-

segue aprovar um número
cada vez maior de contratos.
Conquista
“Em menos de 30 dias o
financiamento saiu. É uma
grande conquista para nós,
empreendedores de Goiás.
Parabéns, Governo de Goiás.
Parabéns, equipe da Goiás-

Fomento”. Esta foi a mensagem da proprietária da loja
de material de construção
Comercial Gomes, Shirley
Giovane Mendes, ao ter seu
pedido de crédito aprovado.
A empreendedora contou
que o dinheiro obtido no empréstimo do Peame é utilizado para equilibrar as contas

Atendimento
Para ter acesso às linhas
de crédito especiais do Peame, o primeiro passo é acessar o site www.goiasfomento.com, que contém todas
as informações e os contatos
dos correspondentes de crédito, que também podem
auxiliar na contratação.
Os interessados também
podem ser atendidos pela
Agência de Fomento por meio
do telefone (62) 3216-4900
ou WhatsApp (62) 3216 4999.
O Sebrae Goiás, via o 0800570-0800, também presta
apoio à instituição financeira
no serviço de atendimento.

Profissionais estão optando por carreiras em startups e não em empresas tradicionais
Toda empresa sabe o
peso de um bom profissional em sua equipe, é por isso
que elas se dedicam tanto
para recrutar os melhores
talentos. Mas não são só as
empresas que procuram suas
melhores oportunidades, os
candidatos também fazem
isso. Um bom candidato provavelmente irá escolher a

empresa em que deseja trabalhar e vai levar em conta
diversos fatores para tomar
essa decisão. De acordo com
uma pesquisa realizada pela
Indeed, ferramenta de busca
de empregos, em parceria
com a empresa de pesquisa
Censuwide, os fatores essenciais para essa tomada
de decisão são: reputação da

empresa, reconhecimento no
mercado, detalhes da vaga,
oportunidade de progredir,
avaliações da empresa, benefícios oferecidos e tratamento dos funcionários.
Quando o assunto é reputação da empresa na visão dos
colaboradores, a Great Place
to Work atua como uma consultoria de boas práticas de

gestão de pessoas e de bom
ambiente de trabalho, além
de delegar aos colaboradores
a avaliação da empresa. Corporações com esse selo atraem e retém mais talentos, por
vezes ele é até considerado
como uma estratégia de employer branding, já que coloca
o colaborador como centro
das estratégias de negócios.

Nos últimos anos, a GPTW
tem dado destaque às startups do setor de tecnologia. O
setor acabou ficando na frente da disputa pelos melhores
talentos. De um tempo para
cá, os profissionais passaram
a levar em conta a cultura organizacional de valorização de
seus colaboradores para escolher seus ambientes de traba-

lho. De acordo com os dados
da GPTW, em 2019 as empresas de tecnologia ficaram entre os 5 primeiros lugares na
categoria empresas nacionais/
américa latina. A tendência
fica mais clara ainda quando
analisamos o ranking do ano
seguinte, 2020, as empresas
de tecnologia alcançaram o 1º
lugar do mesmo ranking.
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Censo demográfico deste ano será
adiado, após novo corte no orçamento
O
secretário
especial de Fazenda do
Ministério da Economia, Waldery Rodrigues,
informou nesta sexta-feira,
23, que o Orçamento de
2021 não traz recursos para
a realização do Censo Demográfico e que a pesquisa
será adiada. “Não há previsão orçamentária para o
Censo, portanto ele não se
realizará em 2021. As consequências e gestão para
um novo Censo serão comunicadas ao longo desse ano,
em particular em decisões
tomadas na Junta de Execução Orçamentária”, disse o
secretário a jornalistas.
O secretário especial de
Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues, informou nesta sexta-feira, 23, que o Orçamento
de 2021 não traz recursos
para a realização do Censo
Demográfico e que a pesquisa será adiada. “Não há
previsão orçamentária para
o Censo, portanto ele não se
realizará em 2021. As consequências e gestão para um
novo Censo serão comunicadas ao longo desse ano,
em particular em decisões
tomadas na Junta de Execução Orçamentária”, disse o
secretário a jornalistas.

Divulgação

“Nós avaliamos que precisaria de pelo menos R$
239 milhões para manter o
censo vivo e que ele pudesse
ser executado ao menos em
2022. Desses R$ 53 milhões
aprovados, calculamos que
R$ 20 milhões já foram gastos, então realmente o que
nos preocupa não é o censo
não realizado em 2021, mas
que ele não ocorra em 2022.
Se os recursos necessários
para os preparativos só vie-

rem na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022, significa
que ele só será realizado em
2023”, alertou Dalea Antunes, coordenadora do Núcleo Chile (uma referência à
sede do órgão, na Avenida
Chile, no Rio) do Assibge.
“Nós avaliamos que precisaria de pelo menos R$
239 milhões para manter o
censo vivo e que ele pudesse
ser executado ao menos em
2022. Desses R$ 53 milhões

aprovados, calculamos que
R$ 20 milhões já foram gastos, então realmente o que
nos preocupa não é o censo
não realizado em 2021, mas
que ele não ocorra em 2022.
Se os recursos necessários
para os preparativos só vierem na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2022, significa
que ele só será realizado em
2023”, alertou Dalea Antunes, coordenadora do Núcleo Chile (uma referência à

sede do órgão, na Avenida
Chile, no Rio) do Assibge.
“Queremos que a direção
do IBGE consiga mais cerca
de R$ 200 milhões como orçamento preparatório para
que haja censo em 2022. Do
jeito que está o orçamento, o
governo não só adiou o censo,
ele inviabilizou que haja censo
nessa gestão”, disse Dalea.
Em nota, o IBGE reconheceu que a publicação da Lei
Orçamentária de 2021 sem a

recomposição do orçamento original de R$ 2 bilhões
para o Censo Demográfico
inviabilizou a operação censitária. Segundo o instituto,
a direção do IBGE retomará
as tratativas com o Ministério da Economia, a quem é
subordinado, para planejar
e promover a realização do
censo em 2022.
O cancelamento provoca prejuízos que vão desde
dados possivelmente imprecisos sobre o mercado de
trabalho até dificuldades na
realização de amostras para
condução de pesquisas eleitorais, alertou Roberto Olinto, ex-presidente do IBGE.
“Primeiro que não vai ter
censo este ano, mas com o dinheiro que está disponível não
vai ter nem no ano que vem.
Porque precisa de dinheiro
para os preparativos, como
a atualização do cadastro de
endereços, que não pode ser
feita por causa da pandemia.
Tem que fazer licitação para
compra de equipamentos,
que precisa ocorrer com antecedência. O cenário que parece no horizonte é que não
vai ter censo”, alertou Olinto,
atualmente pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Após promessa na Cúpula do Clima, Bolsonaro corta verbas para o meio ambiente
O presidente Jair Bolsonaro aprovou corte de 24%
no orçamento do meio ambiente para 2021 em relação
ao ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta
sexta-feira, apenas um dia
depois de ter prometido aumentar os gastos com combate ao desmatamento.

Em declaração na quinta-feira na cúpula organizada
pelo presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, Bolsonaro
prometeu dobrar o orçamento para fiscalização ambiental
e acabar com o desmatamento ilegal até 2030.
Essas metas, parte de
uma mudança de tom do

presidente, foram elogiadas
pelo governo dos EUA, embora muitos ambientalistas
tenham dito que teriam que
ver um progresso real antes
de levarem a retórica a sério.
Mas, menos de 24 horas
depois, Bolsonaro aprovou o
orçamento federal de 2021 que
inclui R$ 2 bilhões para o Minis-

tério do Meio Ambiente e agências que supervisiona, abaixo
dos R$ 2,6 bilhões inicialmente
aprovados no Orçamento do
ano passado, de acordo com o
Diário Oficial da União. Os níveis de gastos podem ser ajustados ao longo do ano.
“Não basta apenas o gesto
do discurso ontem... O gover-

no brasileiro precisa fazer lições de casa”, disse o deputado federal Rodrigo Agostinho
(PSB-SP), líder da bancada
ambientalista no Congresso.
Bolsonaro vetou uma lista
de provisões de orçamento
ambiental no valor de R$ 240
milhões, incluindo despesas
para fiscalização ambiental.

O Palácio encaminhou
questionamentos da Reuters
ao Ministério da Economia,
que disse que o orçamento do
meio ambiente agora está em
linha com o que o presidente
propôs originalmente, e que
os vetos neutralizaram os aumentos de gastos no orçamento aprovado pelo Congresso.

Goiás, Tocantins e DF, 26 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 2709
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

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

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
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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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento 3 suítes 105m² e 2
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------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
------------------------------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
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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
------------------------------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
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

------------------------------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
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249

DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Novo estado de emergência no Japão
contra covid a três meses das Olimpíadas
O

Reprodução

governo do Japão se
prepara para decretar
estado de emergência em Tóquio e em três outras
regiões para conter a disseminação do coronavírus, três
meses antes da cerimônia de
abertura dos Jogos Olímpicos.
As medidas serão mais
rígidas do que as do último
estado de emergência em janeiro, mas não contemplam
confinamentos rígidos como
em outras partes do mundo.
”Temos uma forte sensação de crise”, afirmou o
ministro japonês para resposta ao vírus, Yasutoshi
Nishimura, nesta sexta-feira
(23, quinta-feira de Brasília).
“A menos que adotemos
medidas mais fortes do que
as adotadas até agora, não
conteremos as variantes
que têm enorme poder infeccioso”, alertou.
As novas medidas contemplam o fechamento de
estabelecimentos que vendam álcool, entre 25 de
abril e 11 de maio, além de
centros comerciais e lojas
de departamento.
A imprensa local garante
que a medida, que coincidirá
com os feriados da ’Golden

Week’ - período em que se
realiza a maior parte das viagens no país - poderá também significar a supressão
de alguns serviços de ônibus
para desencorajar viagens.
Da mesma forma, está sendo
considerada a proibição de espectadores em eventos espor-

tivos, mas as autoridades insistem que as medidas não terão
impacto nos Jogos Olímpicos.
Em comparação com outros países, o Japão foi menos atingido
pela pandemia, com menos de
10.000 mortes, apesar de nunca ter imposto bloqueios rígidos
como em outros lugares.

Mas os casos aumentaram
no inverno, quando foi decretado um segundo estado
de emergência em algumas
regiões do país, e voltaram a
aumentar quando a medida
foi suspensa em março.
Tóquio registrou 861 novos casos nesta quinta-feira,

números não vistos desde
janeiro, enquanto Osaka registrou 1.167 casos, um pouco menos do que o recorde
registrado no dia anterior.
As autoridades em Osaka
indicaram que a capacidade
sanitária está no máximo. No
entanto, a campanha de va-

cinação é lenta, já que até o
momento 1,5 milhão de pessoas receberam a primeira
dose da vacina e 827 mil as
duas. Por enquanto, apenas
a vacina da Pfizer foi aprovada e as da Moderna e AstraZeneca não devem receber
luz verde antes de maio.
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Mulheres, pretos e asiáticos ganham
em várias categorias no Oscar 2021

A

93ª edição do Oscar
fez história. Não só
por conta do último
ano, guiado pela pandemia
do novo coronavírus, que
esvaziou os cinemas em
todo mundo, mas também,
e principalmente, por ter
premiado tantas mulheres,
negros e asiáticos em suas
principais categorias.
Favorita na premiação,
a chinesa Chloé Zhao se sagrou a segunda mulher na
história a levar a estatueta
de Melhor Direção. Kathryn
Bigelow foi a primeira, em
2010, por “Guerra ao Terror”.
No ano passado, o sul-coreano Bong Joon-Ho levou a
estatueta por “Parasita”, ou
seja, por dois anos seguidos
os norte-americanos ficaram
sem levar o prêmio. Chloé
também levou “Melhor Filme” por “Nomadland”, o
maior filme da noite.
Em se tratando de atuação, tivemos dois prêmios
para atores e atrizes não-brancos. Daniel Kaluuya
levou a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante por
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Curta-metragem mostra
horrores dos testes em animais na indústria cosmética

“Judas e o Messias Negro”,
e a sul-coreana Yuh-Jung
Youn desbancou a veterana
Glenn Close e ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por “Minari”.
Para “Roteiro Original”,
Emerald Fennel levou a estatueta pelo filme “Bela Vingança”. Na história da premiação, apenas 8 mulheres

ganharam o Oscar na categoria. E é interessante lembrar
que o longa tem uma quebra
de paradigmas ao mostrar a
história de Cassandra Thomas, uma mulher que finge
estar bêbada para se vingar
de homens que tentam abusar sexualmente dela.
Quando se trata de Melhor Curta-Metragem, “Dois

Estranhos” levou a estatueta
por retratar a história de um
homem que faz diversas tentativas de voltar para casa,
mas se vê forçado a reviver
um confronto mortal com
um policial. Em seu discurso de vencedor, o diretor do
curta, Travon Free, criticou os
assassinatos de negros pela
polícia norte-americana.

Com o intuito de movimentar uma campanha
contra testes em animais
na indústria cosmética, um
curta-metragem movimenta as redes sociais. “Salve
o Ralph” mostra, de uma
maneira inteligente e assustadora, o que ocorre
com o coelho Ralph em
um laboratório. No filme
o animal está sendo entrevistado para um documentário e revela sua rotina
diária como cobaia.
A maneira como Ralph
já está conformado com
seu “trabalho” choca. O
personagem afirma que
sua função é essencial

para a vida humana, pois
nós precisamos de batons,
desodorantes, rímel e outros produtos do tipo.
A animação em stop
motion foi idealizada pela
Humane Society International. Um grupo de estrelas se uniu para dar voz
à causa e trazer a animação para reflexão. Dirigido por Taika Waititi, que
também dá voz ao Ralph,
conta ainda com Rick Gervais como entrevistador,
Zac Efron como Bobby,
Olivia Munn como Marshmallow, Pom Klementieff
como Canela e Tricia Helfer como Cottonballs.

